التحديثات السياسية واالقتصادية الشهرية
مارس 6102
مخاطر االئتمان الهندية تستقر عند  %0.40في شهر يناير
النسبة المئوية ( )%لمخصصات دول آسيا من األوراق المالية باستثناء اليابان
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المصدر ،EPFR :بلومبيرج ،كوتاك لألسهم المؤسسية

 .3كما توقعنا الشهر الماضي ،في الخامس من شهر أبريل قام كل من البنك المركزي الهندي وبنك االحتياطي الهندي ( )RBIبخفض
سعر إعادة الشراء بمقدار  62نقطة أساس وذلك إلعطاء دفعة للسيولة والنمو في البالد .ونحن نتوقع خفض آخر بمقدار  52نقطة أساس خالل
الفترة المتبقية من هذا العام. .
 .6قامت مؤسسة المستثمرين األجانب ( )FIIباستثمار مبلغ  1.13مليار في سوق االسهم الهندي في مارس  6132وذلك تزام ًنا مع عودة
الثقة في األسواق الناشئة .وهذا هو أعلى تدفق شهري في  3سنوات.
 .1مجلس ترويج االستثمار األجنبي ) (FIPBيقوم بتصفية  52عرض لالستثمار األجنبي المباشر ( )FDIبما في ذلك استثمارات ضخمة في قطاع
التأمين من قبل شركة " " Nippon Life Insuranceو " " AIA Internationalو " " Sun Lifeو " " Aviva Lifeإلى إجمالي 3.11
مليار دوالر أمريكي.
 .4تفوقت الهند على الصين في االستثمار المباشر للواليات المتحدة .تجاوزت الهند الصين من حيث االستثمارات المباشرة للواليات المتحدة حيث
ارتفعت حصة الهند من االستثمار المباشر إلى  55مليار دوالر أمريكي في ديسمبر  ،5152في حين انخفضت حصة الصين لتصبح  5515مليار
دوالر أمريكي خالل الفترة نفسها.
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تم تحقيق الهدف السنوي لتوفير الكهرباء لـ  0111قرية جديدة .وسوف يتم توفير الكهرباء للقرى المتبقية البالغ عددها  33426قرية
بحلول مايو .6133
يتوقع صندوق النقد الدولي ( )IMFأن يكون نمو الناتج المحلي اإلجمالي للهند في حدود من  0حتي  ٪0،02خالل العام المالي
.6130 – 6132
وصول احتياطي النقد األجنبي في الهند إلى أعلى مستوى له على اإلطالق وهو  122مليار دوالر أمريكي في مارس .6132
تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في شهر فبراير إلى  ،%2.33أي أقل من النسبة المتفق عليها باإلجماع ولقد شهد شهر يناير نسبة
 .%2.21شهد المؤشر على أساس الشهر السابق ( )MoMانكماشا بنسبة ( )%1.1-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 (~
 %42من مؤشر أسعار المستهلك بشكل عام) ( %515على أساس انكماش الشهر السابق).

ضا لألسهم أو الوحدات وال يمثل كذلك توصية وال بيان باآلراء وال إعالن ،وال يمثل التقرير كذلك توق ًعا وال إقرارً
هذا التقرير ال يمثل عر ً
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
مالءمة االستثمار في أي أوارق مالية أو أدوات مالية أو استراتيجيات استثمارية يحتويها هذا المستند.

