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* تقديرات  0يوليو 6102

 .1صافي التدفقات في صناديق الدين بلغ في شهر يوليو أعلى مستوى له في  6سنوات.
في شهر يوليو ،ارتفع صافي التدفقات في كل من صناديق الدين الهندية وصناديق االستثمار المشتركة في األسهم ،غير أن التدفقات في صناديق الدين ارتفعت بشكل ملحوظ من  652مليون
دوالر أمريكي في شهر يونيو لتصل إلى  2556مليون دوالر أمريكي في شهر يوليو .وبذلك يصل إجمالي األصول المدارة في إطار صناديق الدين إلى  011مليار دوالر ،بزيادة قدرها ٪ 5.5
عن الشهر السابق.
 .2بنك االحتياطي الهندي ( )RBIيعلن عن اتخاذ تدابير لتعزيز السيولة في سوق سندات الدين ودعم زيادة مشاركة المستثمرين في سوق سندات الدين.
في  65أغسطس ،أعلن بنك االحتياطي الهندي ( ) RBIأنه سيسمح للبنوك بتقديم تعزيزات ائتمانية تصل إلى  ٪51من قيمة اإلصدار مقارنة ب  ٪61في السابق ،كما أعلن أنه سمح للبنوك بأن
ت تشاء .هذه
تبيع سندات الروبية الهندية إلى مؤسسات خارجية ،وكذا سمح لجميع الكيانات المقيمة وغير المقيمة بأن تقوم بإجراء عمليات تحوط تصل إلى حد 21مليون دوالر أمريكي في أي وق ٍ
التدابير من شأنها أن تزيد من فرص دخول المؤسسات االستثمارية الكبرى إلى سوق سندات الدين الهندي.
 .3من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي شبكة اإلنترنت في الهند إلى  037مليون مستخدم بحلول عام  ،2727ويُتوقع أن يُم ِّثل المستخدمون الذين ينحدرون من مناطق ريفية ما نسبته
 %07من هذا النمو في عدد المستخدمين الجدد.
وف ًقا لتقرير صادر عن مؤسستي ناسكوم ( )Nasscomوأكاماي تكنولوجيز ( ،)Akamai Technologiesفإنه بحلول عام  ، 6161من المتوقع أن يصل عدد الهواتف الذكية في الهند إلى
ما يُق َّدر بنحو  216مليون هات ًفا ذكيًا ،ستتم من خاللها ممارسة  ٪21من إجمالي أنشطة التسوق عبر شبكة اإلنترنت .كما يُتوقع أيضًا أن ينمو سوق التكنولوجيا المالية في الهند بنسبة  0.2مرة
في الفترة ما بين عامي  6105و ، 6161مع توسع كبير في استخدام المحافظ اإللكترونية والخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة واألجهزة اللوحية.
 .4وتيرة نمو االقتصاد الهندي هي األبطأ منذ خمس سنوات ،ومع ذلك فإنها ما تزال أعلى من مثيالتها في األسواق الناشئة األخرى ،كما أن نمو القيمة المضافة اإلجمالية قد بدأ يسترد
عافيته
بلغ معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الربع المالي األول (من إبريل إلى يونيو)  ٪2.0فقط ،نظرً ا النخفاض معدل االستثمار واإلنتاج الزراعي .هذا ،وقد جاء الدعم من االستهالك واإلنفاق
الحكومي .ومن المتوقع أن يتعزز النمو بفضل انتعاش الطلب الريفي الناجم عن هطول أمطار موسمية جيدة خالل هذا الصيف ،وكذلك بعد إقرار زيادة األجور من قبل لجنة األجور ( the 7th
 .)Pay Commissionمن ناحي ة أخرى ،فإن معدل نمو إجمالي القيمة المضافة الهندية (المحتسبة قبل الضرائب واإلعانات غير المباشرة) ارتفع ليصل إلى  ٪2.2مقابل نسبة بلغت ٪2.6
في العام الماضي.
 .7تعيين الدكتور أورجيت باتيل ( )Urjit Patelمحاف ًظا للبنك االحتياطي الهندي ( )RBIخل ًفا لراغورام راجان (.)Raghuram Rajan
تولى باتيل منصبه في الرابع من شهر سبتمبر ،لمدة ثالث سنوات .وكان قد عمل في السابق في تسعينيات القرن الماضي في صندوق النقد الدولي ،كما عمل كنائب لمحافظ البنك االحتياطي
الهندي ( ،)RBIوترأس اللجنة التي وضعت اإلطار الم ِّ
ُنظم الستهداف ضبط معدل التضخم المعمول به حاليا ً من قبل بنك االحتياطي الهندي ( .)RBIهذا ،وسيواصل باتيل تنفيذ الخطط الهادفة
للوصول بمعدل التضخم إلى ( ٪6زائد  %6أو ناقص  ،)٪6وهو المعدل المستهدف الوصول إليه في شهر مارس  ،6105بحيث يصبح معدل التضخم مالئمًا لدعم النمو.
 .6وزارة الطيران تعتزم إنشاء  77مطارً ا جديدًا في محاولة منها لتعزيز الترابط اإلقليمي.
تعتزم الهند إنشاء  51مطارً ا جدي ًدا في غضون السنوات الثالث المقبلة ،فيما يوصف بأنه أسرع معدل نمو في صناعة الطيران في العالم .في إطار خطة الترابط اإلقليمي ،سيتم تحويل بعض
المطارات الحالية ومهابط الطائرات  -التي هي خارج نطاق الخدمة  -إلى مطارات بسيطة .وستقوم الحكومة بتحمل  ٪51من تكلفة تمويل هذا المشروع الذي يُسمّى بمطارات "جوست".
 .0استحواذ شركة سينج تل ( )Singtelعلى حصة إضافية من أسهم شركة بهارتي تليكوم ( )Bharti Telecomتبلغ  ٪0337مقابل  677مليون دوالر.
وقعت شركة االتصاالت السنغافورية ( ) Singapore Telecommunicationsاتفاقية مع المالك الرئيسي لشركة تيماسيك القابضة  )Pte( Temasek Holdingsلشراء حصة إضافية
قدرها  ٪2.27من أسهم شركة بهارتي تليكوم ( ،)Bharti Telecomوذلك بجانب حصتها الحالية البالغة  .٪27.25شركة بهارتي تليكوم ( )Bharti Telecomهي الشركة القابضة لشركة
بهارتي ايرتل ( ،)Bharti Airtelأكبر مشغل لالتصاالت في الهند .من خالل هذه الصفقة تمتلك شركة سينج تل ( )Singtelحصة إجمالية من أسهم ايرتل ( )Airtelذات أغلبية فعالة وتبلغ
 ،%22.62بعد أن كانت حصتها في السابق  . %26.76وتسلط هذه الصفقة الضوء على مدى جاذبية الهند للشركات األجنبية كثاني أكبر سوق للهواتف المحمولة في العالم.

ال يشكل هذا التقرير عرضًا للحصول على حصص/وحدات ،وال يعد توصية أو بيان لوجهة نظر أو إعالن .وال يقدم تنبؤ اقتصادي أو تمثيل ألي تحركات مستقبلية محتملة أو أسعار ألي أوراق مالية.
يتم تقديم محتوى البيان الوارد أعاله لألغراض المعلوماتية بغض النظر عن أي أهداف محددة أو موقف مالي أو احتياجات خاصة ألي شخص يمكن أن يتلقى هذا البيان .يجب أن يبحث مستخدمو هذه
الوثيقة عن النصيحة بشأن مالءمة االستثمار في أي من األوراق المالية أو األدوات المالية أو االستراتيجيات االستثمارية التي قد يشار إليها في هذه الوثيقة.

