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أهم األخبار
العمالة الماهرة ميسورة التكلفة وخيارات األرض ما تلال مرتفعة عل نح ٍو
أكبر مما لدى الصين إال أن هذين المحورين سيكونا أكثر جاذبية اقتصاديًا
للشركات األمريكية واليابانية .كما أكدت الحكومة الهندية استعدادها للنظر يأ
طلبات محددة مقدمة بشأن التغييرات يأ قوانين العمل وتأجيل ضريبة
المعامالت الرقمية التأ تم إدخالها يأ ميلانية هذا العام لجذب المستثمرين.
(المصدر :بلومبيرج كنت «)»BloombergQuint
وشرعت الهند في إرسال طائرات تجارية وطائرات نقل عسكرية وسفن حربية
إلعادة  2.1مليون مواطن هندي عالقين في جميع أنحاء العالم فيما يعد أكبر
عملية عودة إلى الوطن في وقت السلم على اإلطالق .يفأ اإلمارات العربية
المتحدة وحدها هناك ما يقرب من  544,444هندو قدموا طلبات من أجل
العودة إل الوطن .وتأتأ خطة إجالء المواطنين يأ أعقاب التحرك الذو قامت
به الهند لتخفيف القيود المفروضة عل الحركة جلئيًا يأ ثانأ أكبر دولة يأ
العالم من حيث عدد السكان بعد  04يو ًما من األوامر الصارمة لإلقامة يأ
المنلل .ويتعين عل من ير ب يأ العودة ديت ثمن تذكرة السفر( .المصدر:
بلومبيرج)

ت بمزيد من الحوافز المالية بعد
قيمة األسهم الهندية تشهد ارتفاعًا بعد تكهنا ٍ
زيادة الحكومة من مستهدفاتها بشأن بأكثر من  .%01يشير برنامج الهند
المنقح لالقتراض إل ليادة اإلنفاا المالأ لدعم ثالث أكبر اقتصاد يأ آسيا
لتخطأ عقبة الجائحة مما يساعد عل ضمان ارتفاع األسهم الهندية .وقد لادت
قيمة األسهم تحت اإلدارة يأ صناديا المسشرات المتداولة التأ تعود ملكيتها إل
الهند إل أكبر قدر خالل نصف عام يأ شهر أبريل .وقد ساعدت التدابير
التحفيلية والتخفيف الجلئأ لإل الا يأ الهند عل تعايأ السوا بشكل أكبر
وذلك مت استرداد األسهم الهندية  1.0مليار دوالر أمريكأ من  2.0مليار
دوالر أمريكأ خسرتها خالل التراجت الحاد للسوا يأ مارس .واستمر
مستثمرو قطاع البيت بالتجلئة يأ اإلقبال عل أسواا األسهم بشكل كبير جدًا
للشهر الثانأ ما دعم السوا بـ  02مليون دوالر أمريكأ يأ صايأ التديقات.
(المصدر :بلومبيرج)

الروبية الهندية تستعيد قوتها بعد ارتفاعها بنحو  %2عن أدنى مستوى قد
سج َل لها في أبريل مع انخفاض أسعار النفط الخام .وينعكس انخفاض أسعار
ُ
النفط إيجابًا عل ميلانية الهند إذ يمكن أن يحقا ويورات بقيمة  04مليار دوالر
أمريكأ للدولة مما يخلا توالنًا لمقدار الحساب الجارو لديها .ومن المتوقت أن
تسجل العملة الهندية ارتفاعًا آخر بنسبة  %1بنهاية هذا العام لتصل إل
 40.40بحسب دراسة استقصائية أجرتها بلومبيرج وشارك ييها محللون.
(المصدر :بلومبيرج)
استهالك الوقود في الهند يظهر مؤشرات على االنتعاش بعد أن شهد أسوأ
مبيعات شهرية له منذ أكثر من  22عا ًما .ومن المتوقت أن يكون يشهد الطلب
ارتفاعًا يأ شهر مايو بنسبة  %52عن شهر أبريل مت بدء موسم اللراعة
وذلك من خالل طلب التلود بالوقود للجرارات اللراعية ومضخات المياه
والشروع يأ تخفيف اإلجراءات االحترالية التأ تم يرضها يأ ضوء أكبر
إ الا شهده العالم عل اإلطالا إذ ستبدأ المليد من الشاحنات يأ العودة إل
العمل .وشرعت مسسسة النفط الهندية ( )Indian Oil Corpوهأ أكبر
شركة تكرير يأ الهند يأ تعليل معدالت التشغيل يأ ضوء المسشرات عل
ارتفاع الطلب وتخطط لتشغيل معامل التكرير الخاصة بها بنسبة  %04بحلول
نهاية مايو .بالر م من مد يترة اإل الا بالهند حت  14مايو يقد قلصت الدولة
هذه الفترة يأ المناطا الريفية والمناطا التأ كانت خالية من العدوى للسماح
سمح بمليد من التخفيف يأ
للملارعين وبعض الصناعات باستئناف العمل .كما ُ
المسسسات الصناعية يأ المناطا الحضرية بما يأ ذلك المناطا االقتصادية
الخاصة المراد تشغليها باإلضاية إل وحدات التصنيت للحصول عل السلت
الضرورية ويشمل ذلك األدوية والمستحضرات الصيدالنية واألجهلة الطبية
وإنتاج أجهلة تقنية المعلومات( .المصدر :بلومبيرج)
الهند تتواصل مع أكثر من  2111شركة بالواليات المتحدة ومع بعثاتها
الدبلوماسية على مستوى العالم إلبداء استعدادها لتقديم حوافز للشركات
المصنعة التي تسعى للخروج من الصين .من المتوقت أن يسثر تعامل الصين
مت تفشأ ييروس كورونا المستجد (كوييد )11-سلبًا عل العالقات التجارية
الدولية حيث إن الشركات تبحث عن تنويت سالسل التوريد لديها خارج الصين.
تعطأ الهند األولوية لشركات توريد األجهلة الطبية ووحدات معالجة األ ذية
والمنسوجات والجلود وشركات تصنيت قطت يار السيارات من بين أكثر من
 224منت ًجا شملتها المناقشات .بالر م من أن التكاليف اإلجمالية لمجموعة

معلومات مهمة
إقرارا بالتغيرات المستقبلية المحتملةة يةأ أسةعار أو أوراا ماليةة أو أسةعار صةريها .يُقةدمم
ال يمثل هذا التقرير عرضًا لألسهم/الوحدات وال يمثل كذلك توصي ًة أو بيانًا باآلراء أو إعالنًا .كما ال يمثل هذا التقرير توقعًا أو
ً
محتوى البيان الموضح أعاله بغرض اإلعالم يقط دون مراعاة أو أهداف محددة أو موقف مالأ أو احتياجات معينة ألو شخص معيّن قد يصله هذا البيان .يُناط بمستخدمأ هذه الوثيقة طلب المشورة حول مدى مالءمة
االستثمار يأ أو أوراا مالية أو أدوات مالية أو استراتيجيات استثمارية تتناولها الوثيقة.
إذا كنةةت تر ةةب يةةأ معريةةة المليةةد مةةن المعلومةةات حةةول الطةةرا التةةأ يُمكننةةا مةةن خاللهةةا مسةةاعدتك يةةأ تحقيةةا أهةةدايك االسةةتثمارية ييُرج ة االتصةةال بممثةةل مسسسةةة

لالسةةتثمار أو ليةةارة الموقةةت اإللكترونةةأ
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