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أهم األخبار

من المرجح أن تفوز أكبر األسهم الهندية مر ًة أخرى في عام  ،2020بعد دفع
مؤشر التكافؤ المعياري إلى مكاسبه السنوية الرابعة على التوالي .ومن المرجح
أن تستمر حالة عدم اليقين العالمية في تحفيز المستثمرين نحو تأمين األسهم ذات
األهمية والتي ما زالت في طريقها للزيادة باستمرار عل نحو أسرع من وتيرة
االقتصاد .وقد ساعد التدفة الهائل من األموال عل المستوى العالمي في دفت
األسهم إل االرتفاع عل نح ٍو غير مسبوق وذلك عندما قام األجانب بضخ الكثير
من األموال بالعملة الهندية (الروبية) 1.01 .تريليون ( 14.4مليار دوالر أمريكي)
في األسهم الهندية في عام  2019مقارنةً بصافي البيت بالروبية 330.1 .مليار
روبية ( 4.39مليار دوالر أمريكي) في عام  .2018وتشير أعل التدفقات منذ عام
 2014إل أن المستثمرين قد قاموا بتسعير تباطؤي إل ح ٍد بعيد وأن جز ًءا
جوهريًا من الممتلكات الخاصة باستثمارات المحافظ األجنبية يبدو بطبيعته طويل
األجل أو قياسيًا .ويُعد نمو األرباح الهندية عامالً آخر داع ًما لألسهم في العام
الجديد .وتأتي هذه التوقعات مدعومة باالنتعاش االقتصادي المحتمل وانخفاض
معدل الضرائب عل الشركات وتصفية األصول العقيمة عل الشركات
واألرباح الموسمية فوق المتوسطة والدعم التكيفي للبنك المركزي .وبالرغم من
تأخر مؤشري  100 NSE Midcapو 100 Nifty Smallcapعن االرتفاعات
السوقية فإن التفاؤل بشأن حدوث المزيد من اإلصالحات الحكومية واالنتعاش
االقتصادي قد يساهم في وجود الحالة المالئمة إللحاقهما بالركب عبر السوق
األوست.
(المصدر :بلومبيرج مجموعة جولدمان ساكس البحثية
[ ]Goldman Sachsكوتاك)
ارتفع مؤشر  Bankexالهندي ألسهم البنوك في الوقت الذي أشاد فيه
المستثمرون باإلجراءات الجديدة التي اتخذها بنك االحتياطي الهندي لتشجيع
البنوك على إقراض المزيد من الشركات الصغيرة ومشتريي المنازل ،بهدف
إنعاش قطاع العقارات المتعطش للنقد ودفع عجلة النمو .سيتم إعفاء البنوك من
تخصيصها لنسبة االحتياطي اإللزامي البالغة  %4من القروض الجديدة عل
السيارات والشركات الصغيرة حت  31يوليو .كما تم تمديد فترة التخفيف في
تطبية القواعد حول تصنيفات القروض لمساعدة صغار المقترضين.
(المصدر :بلومبيرج)

لقد ارتقى قطاع الخدمات إلى أعلى مستوياته في  7سنوات ،وهو ما يدعم
اآلراء القائلة بأن هناك انتعاشًا متزايد في ثالث أكبر اقتصادات آسيا .وقد ارتفت
مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن  IHS Markitفي شهر يناير إل
 55.5في هذا الشهر .كذلك شهد المؤشر المركب ارتفاعًا إل -- 56.3مسج ً
ال
أعل ارتفاع يصل إليه منذ يناير  --2013وذلك بفضل تحسن األداء في كل من
قطاعي الصناعة والخدمات .وقد واكبت زيادة المعدّل الهندي في النمو ضغوط
كبيرة جراء التضخم في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات اإلنتاج بشكل كبير جدًا
منذ فبراير  2013وارتفاع تضخم أسعار وحدات المنتجات إل أعل مستوى له
منذ عامين.
(المصدر :بلومبيرج)

اختار بنك االحتياطي الهندي اإلبقاء على سعر الفائدة المفروضة على اتفاقيات
إعادة الشراء عند  %5.15لكنه أبقى الباب مفتوحًا لتخفيف القيود المفروضة
على السياسة النقدية بشك ٍل كبير من خالل اإلبقاء على موقفه التكيفي .بدالً من
االستفادة من جعبته المليئة بأدوات السياسة غير التقليدية اختار بنك االحتياطي
النقدي تحفيز النمو وخفض تكاليف االقتراض من خالل عرض ضخ النقد بالروبية
الهندية .بحيث يقوم بضخ تريليون واحد ( 14مليار دوالر أمريكي) نقدًا للعمليات
التمويلية لمدة سنة وثالث سنوات عل غرار عمليات إعادة الشراء طويلة األجل
التي وضعها البنك المركزي األوروبي لتقديم قروض رخيصة للبنوك.
وقد انخفض متوسط العوائد عبر منحن عوائد سندات الشركات بعد إعالن بنك
االحتياطي النقدي وجاء ذلك مت تراجت األذونات التي تتميز بأعل تصنيف خالل
مدة ثالث سنوات والتي وصلت إل  19نقطة أساسية بنسبة  %6.51وهي النسبة
األدن منذ عام .2005
من جهة أخرى تكاليف االقتراض بالنسبة للمقرضين في المؤسسات الموازية
األعل تصنيفًا في الهند أخذة في االنخفاض منذ ديسمبر  2019مما يشير إل
أن أزمة االئتمان الطويلة في البالد قد تكون في طريقها إل التالشي .كذلك
انخفضت األقساط التي يسددها المستثمرون عن سندات ال ُمقرضين من غير
البنوك عل األذونات الحكومية ذات آجال االستحقاق المماثلة والتي تتميز
بتصنيفها األعل ارتفاعًا وامتدادها عل مدار خمس سنوات إل أدن مستوى
شهرا في يناير مما ساعد معيار قياس هامش عائد السندات
لها في خالل 16
ً
إل الرسوخ .ويُشير تعافي البنوك الموازية في البالد والتي تقرض الجميت من
صغار التجار حت كبرى الشركات إل أن الخطوات التي اتخذها صانعو
السياسة لجلب االنتعاش إل القطاع بدأت تؤتي ثمارها.
(المصدر :بلومبيرج بنك االحتياطي الهندي)
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