التحديثات السياسية واالقتصادية الشهرية
أبريل 6102

عجز الحساب الجاري للهند ( %من إجمالي الناتج المحلي) في ظل
افتراضات النفط المختلفة.
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( )%مؤشر أسعار المستهلكين المجمع على أساس سنوي

نسبة مؤشر أسعار المستهلك (عمال الصناعة) على أساس سنوي

مؤشر أسعار المستهلكين
المجمع ( )6 MMAيشهد
انخفاضا سنويًا
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الخط الزمني

تراجع التضخم
 يعزز من االستهالك على الرغم من خشية التراجع في شراء انخفاض الطاقة يسهل نظام سعر بفائدة منخفضة -يجعل تحقيق وفورات مالية أكثر جاذبية مقابل األشياء المادية (مثل الذهب)

المصدر :بنك أوف أميركا ميريل لينش للبحوث العالمية

المصدر :بلومبيرج

______________________________________________________________________________________________________________

 .1الهند تقود النمو في جنوب آسيا :البنك الدولي
وف ًقا للبنك الدولي ،من المتوقع أن تحقق الهند نموً ا اقتصاديًا من  %5.7في عام  6102إلى  %5.5في عام  ،6105مما يجعلها القوى الدافعة لمنطقة جنوب آسيا لتصبح المنطقة األسرع ً
نموا
عالميًا.
 .2محافظ أوراق صناديق االستثمار المشتركة تشهد تسجيل رقمًا قياسيًا بزيادة  %11في السنة المالية 2112
أضافت صناديق االستثمار المشتركة أكثر من  7.5مليون محفظة استثمارية في السنة المالية  ،6102- 6107والتي تشير إلى نمو بنسبة
 %01على أساس سنوي ،وذلك وفقا لرابطة صناديق االستثمار في الهند (.(AMFI
 .3إيجابية التدفق االئتماني لالستثمارات األجنبية المباشرة في حملة ‘صنع في الهند’ يجعل منها بيئة اقتصادية مُثمرة :وكالة موديز
وفقا لتقرير خدمات المستثمرين الصادر عن وكالة موديز ،أن الجهود الرامية إلى تحرير حدود االستثمار األجنبي في العديد من القطاعات وحملة ‘صنع في الهند’ يؤديان إلى زيادة االستثمارات
األجنبية المباشرة ) ، (FDIمما يساعد على تمويل العجز في الحساب الجاري للهند ،وسوف تعول بشكل إيجابي نحو ترقية التصنيفات في وقت االستعراض.
 .1احتفاظ صندوق النقد الدولي بتوقعاته للنمو الهندي ،يُخفض التقدير العالمي
احتفظ صندوق النقد الدولي ( )IMFبتقديراته للنمو في الهند عند نسبة  %5لألعوام  6105 - 6102ويتوقع أن يكون النمو مدفوعًا باالستهالك الشخصي الذي يدعمه انخفاض أسعار الطاقة
وإيرادات حقيقية أعلى.
 .5الهند تتخطى اإلنتاج المستهدف من الطاقة الشمسية ألكثر من مرة ونصف لعام 2112-2115
في تطور هام آخر ،تخطت الهند إنتاجها المستهدف من الطاقة الشمسية ألكثر من مرة ونصف لعام  ،6102- 6107حيث قامت بإجراء اختبار نهائي لتشغيل  8103ميجاوات ( )MWخالل عام
 6102-6107مقابل استهدافها لتشغيل  6111ميجاوات .ولقد تم تعيين الهدف التراكمي في نهاية عام  6105 - 6102عند  05111ميجاوات ،بينما تتوقع الدولة إضافة ما ال يقل عن 01111
ميجاوات في عام .6105 - 6102
 .2إريكسون ،نوكيا ،هواوي وسيسكو يراهنون بشكل كبير على مشروع "المدن الذكية" في الهند
كبريات الشركات العالمية مثل إريكسون ونوكيا وهواوي ،وسيسكو تضخ استثمارات ضخمة في مشروع "المدن الذكية" في الهند ،والتي تشير التقديرات أنها ستخلق فرص عمل بقيمة  71مليار
دوالر أمريكي على مدارة الخمسة أعوام القادمة.
 .7إجراءات إلنشاء مكاتب فرعية (/)BOمكاتب اتصال (/)LOمكاتب مشروعات ( )POمن قبل الكيانات األجنبية في الهند
حكومة الهند تفوض سلطة منح الموافقات إلنشاء مكاتب فرعية (/)BOمكاتب اتصال (/)LOمكاتب مشروعات ( )POمن قبل الكيانات األجنبية في الهند للبنوك وهم التجار المصنفين الفئة .0 -
وهو األمر الذي سيؤدي إلى تحسين سهولة ممارسة األعمال التجارية في البالد.
 .8تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في شهر فبراير إلى  ،%5118أي أقل من النسبة المتفق عليها باإلجماع ولقد شهد شهر يناير نسبة .%5125
شهد المؤشر على أساس الشهر السابق ( )MoMانكماشا بنسبة ( )%1.8-في قوة ارتفاع السعر مقابل ارتفاع بنسبة ( )%1.6في يناير .ويرجع االنخفاض في قوة ارتفاع السعر إلى انخفاض حاد
في مؤشر أسعار المواد الغذائية والمشروبات بشكل عام (~  %12من مؤشر أسعار المستهلك بشكل عام) ( %0.0على أساس انكماش الشهر السابق).

هذا التقرير ال يمثل عرضًا لألسهم أو الوحدات وال يمثل كذلك توصية وال بيان باآلراء وال إعالن ،وال يمثل التقرير كذلك توقعًا وال إقرارً بالتغيرات المستقبلية المحتملة في معدالت أو أسعار أيًا من األوراق المالية ،ومحتويات
البيان السابق بغرض اإلعالم فقط دون النظر إلى أهداف أو حالة مالية خاصة أو احتياجات معينة ألي شخص محدد قد يتلقى هذا البيان ،يجب على مستخدمي هذه الوثيقة طلب المشورة فيما يخص مدى مالئمة االستثمار في أي
أوراق مالية أو أدوات مالية أو استراتيجيات استثمارية يحتويها هذا المستند.

