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مركز الحساب الجاري الهندي

التضخم يف الهند  -مؤرش أسعار املستهلك ومؤرش أسعار املستهلك الرئييس
( ٪يف العام عىل أساس سنوي)
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املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء والصندوق االستثامري املشرتك يونيت تراست الهند

 .1عجز الحساب الجاري الهندي يتقلص أكرث يف الربع األول من السنة املالية 2017

( %1.2من الناتج املحيل
تقلص عجز الحساب الجاري الهندي ليصل إىل  0.3مليار دوالر أمرييك ( %0.1من الناتج املحيل اإلجاميل) يف الربع األول من السنة املالية من  6.1مليار دوالر أمرييك
اإلجاميل) منذ سنة مضت .ولقد تم دعم الحساب املايل من قبل االستثامر األجنبي املبارش ( )FDIبتدفقات وصلت قيمتها  4.1مليار دوالر أمرييك وبتدفقات من املؤسسات األجنبية االستثامرية ()FII
بقيمة  2.1مليار دوالر .وقد استفاد الحساب الجاري بشكل عام من انخفاض أسعار السلع األساسية (انخفاض العجز التجاري بسبب انخفاض فاتورة الواردات).

داعم ملزيد من التيسري النقدي
 .2تخفيف حدة التضخم يف أغسطس  -اً

جاء مؤرش تضخم أسعار املستهلك ( )CPIعند  ٪5.05يف أغسطس مقابل  ٪6.07يف يوليو .ولقد فقد سعر املؤرش  100نقطة أساس عىل خلفية تخفيف الضغط عن أسعار األغذية .وبوجه عام ،تشري
االتجاهات الرئيسية إىل وجود انخفاض حاد يف مؤرش أسعار املواد الغذائية واعتدال يف أسعار الوقود وأيضً ا ثبات التضخم األسايس.

 .3األصول الهندية تشهد أعىل تدفقات واردة من املؤسسات األجنبية االستثامرية يف  11شه ًرا

وفقا للبيانات الصادرة عن اإليداع املركزي للخدمات املحدودة ،)CDSL( ،والتي تشري إىل أن املؤسسات األجنبية االستثامرية اشرتت أسهماً بقيمة  1.6مليار دوالر أمرييك وبقيمة  1.5مليار دوالر أمرييك
من السندات يف شهر سبتمرب .ولقد تزايد الشعور بالراحة لدى املستثمرين األجانب بالتزامن مع التيسري النقدي لدعم قضية األصول الهندية ،ووترية اإلصالحات األخرية وأساسيات اقتصاد كيل أقوى.

 .4اتحاد مجلس الوزراء يوافق عىل اندماج ميزانية السكك الحديدية ،ليمثل أكرب إصالح يف القطاع

بعد سنوات من تقديم ميزانيات منفصلة ،وافق اتحاد مجلس الوزراء عىل اندماج ميزانية السكك الحديدية مع امليزانية العامة (اعتبارا من العام املايل القادم .)2018-2017 ،وهذا يعني اإلنقاذ الفوري
لقطاع السكك الحديدية امل ُرهق بقرابة  1.5مليار دوالر أمرييك ،كام أن السكك الحديدة الهندية لن تضطر لدفع األرباح السنوية للحكومة املركزية يف الهند عن الدعم املقدم من امليزانية.

 .5موديز تؤكد املزيد من التطورات االيجابية يف الهند

رصحت مؤسسة مودبز أن اإلصالحات التي قامت بها الحكومة الهندية سوف تساعد يف رفع مستوى ثقة املستثمرين ودعم قابلية النمو ،ولكنها حذرت من مخاطر االستثامر وقطاع الخدمات املرصفية
الخاص التي تم تجاهلها سوف تبقى عائقا أمام التصنيف االئتامين السيادي للهند .ومع ذلك ،رصحت موديز أيضً ا أن النظام املرصيف الهندي يتجاوز دورة انخفاض جودة مجوداته األسوأ.

 .6الناتج الصناعي اإلجاميل ينخفض إىل أدىن مستوى يف مثانية أشهر وارتفاع ناتج البنية التحتية

انخفض مؤرش اإلنتاج الصناعي ( )IPPلشهر يوليو إىل أدىن مستوى خالل  8أشهر بنسبة  %2.4-عىل أساس سنوي ،ولقد تم تسجيل إنعكاس منو بنسبة  %2يف يونيو .وأظهرت قطاعات التعدين والتصنيع
والكهرباء معدالت منو إنتاج أضعف .ويوفر هذا أكرث من سبب للبنك املركزي للحفاظ عىل املوقف التوفيقي لدعم النمو املحيل .ويف الوقت نفسه فإن نتاج الصناعات األساسية الهندية (قطاعات البنية
التحتية) الذي يضم ما يقرب من  ٪38من مؤرش اإلنتاج الصناعي ارتفع بنسبة  ٪3.2يف أغسطس ،بزيادة من  ٪3يف يوليو.

 .7الهند تتحرك ألعىل يف مؤرش التنافسية العاملية

يف مؤرش التنافسية العاملية للملتقى االقتصادي العاملي ،صعدت الهند وتخطت  16موض ًعا لتحصل عىل الرتتيب التاسع والثالثني عامل ًيا ،من بني  138دولة ،مام يجعلها الدولة األرسع صعودًا يف الدراسة
االستقصائية.

هذا التقرير ال ميثل عرضً ا لألسهم أو الوحدات وال ميثل كذلك توصية وال بيان باآلراء وال إعالن ،وال ميثل التقرير كذلك توق ًعا وال إقرا ًر بالتغريات املستقبلية املحتملة يف
معدالت أو أسعار أيًا من األوراق املالية ،ومحتويات البيان السابق بغرض اإلعالم فقط دون النظر إىل أهداف أو حالة مالية خاصة أو احتياجات معينة ألي شخص محدد
قد يتلقى هذا البيان ،يجب عىل مستخدمي هذه الوثيقة طلب املشورة فيام يخص مدى مالمئة االستثامر يف أي أوراق مالية أو أدوات مالية أو اسرتاتيجيات استثامرية
يحتويها هذا املستند.

