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املصدر :بلومبريج

 .1فيتش تُخفّض توقعات منو الهند ،وال تزال أعىل من نظرياتها يف األسواق الناشئة
خفضت وكالة فيتش توقعات منو الناتج املحيل اإلجاميل يف الهند إىل  %6.9للسنة املالية ( 2017السنة املالية الحالية التي تنتهي يف مارس) من  ،%7.4يف أعقاب خطوة إلغاء النقود .وكذلك خفضت توقعات النمو للسنة املالية  2018من
 %8.0إىل  .%7.7ومع ذلك ،ال تزال توقعات النمو يف الهند من بني أعىل املعدالت يف األسواق الناشئة وآسيا .إن األزمة املالية والتباطؤ يف النشاط من قبل بعض القطاعات التي بسبب إلغاء النقود هي أيضا تعترب مؤقتة وخطوة جيدة
لفرتة أطول نحو تضييق الخناق عىل الفساد وتعزيز النمو نوعية أفضل.
 .2تعديل أحكام رضيبة الدخل من قبل املجلس املركزي للرضائب املبارشة – يُعزز امل ُساءلة
يف أعقاب خطوة إلغاء النقود ،قام املجلس املركزي الهندي للرضائب املبارشة ( )CBDTبتعديل بعض األحكام الخاصة برضيبة الدخل لضامن املساءلة النقدية .ويتعني عىل البنوك ومكاتب الربيد تقديم تقرير حول عىل الودائع ذات
القيمة العالية وذلك بنهاية شهر يناير  .2017وسوف يخضع الدخل املتأيت من بيع العقارات للرضيبة يف سنة البيع.
 .3الحكومة توافق عىل الئحة سلطات املوانئ الرئيسية 2016 ،
تحل هذه الالئحة محل قانون ائتامنات املوانئ الرئيسية لعام  ،1963وبشكل ف ّعال تقوم بالتحويل من منوذج امليناء القائم عىل الحوكمة إىل النموذج القائم عىل املالك ،حيث تكمن املسؤولية التنظيمية مع املالك (سلطة امليناء) بينام
يتم تأجري البنية التحتية للرشكات الخاصة إلجراء عمليات امليناء .وهو األمر الذي يتيح سالسة يف صنع القرار والتنفيذ والشفافية ويضع منوذج يتامىش مع املامرسات العاملية.
 .4عجز الحساب الجاري الهندي ( )CADيتقلص يف الربع الثاين من السنة املالية  ،2017وارتفاع احتياطي العمالت األجنبية
عجز الحساب الجاري الهندي يشهد عج ًزا بقيمة  3.4مليار دوالر أمرييك يف الربع الثاين من السنة املالية  %0.6( 2017من الناتج املحيل القومي) مقابل  8.5مليار دوالر أمرييك ( %1.7من الناتج املحيل القومي) يف الربع الثاين من
السنة املالية  ،2016وذلك نظ ًرا النخفاض العجز التجاري (الرسم البياين  .)1وأدى انخفاض عجز الحساب الجاري الهندي وتدفقات االستثامر األجنبي املبارش واستثامرات الحوافظ املالية األجنبية الصحية نسبيا أيضا إىل ارتفاع احتياطي
العمالت األجنبية  -إضافة  8.5مليار دوالر أمرييك.
 .5الروبية الهندية تشهد ارتفاعا قويا يف ديسمرب عىل الرغم من تقلبات السوق
وفقا ملركز مراقبة االقتصاد الهندي ( ،)CMIEارتفعت قيمة العملة الهندية يف ديسمرب يف كل من التعبريين ( NEERسعر الرصف اإلسمي الفعال) و (REERسعر الرصف الحقيقي الفعال) .حيث اكتسبت كل من التجارة القامئة عىل
 NEERو REERارتفا ًعا بنسبة  %0.7عىل أساس شهري لكل منهام .وعىل أساس سنوي ارتفعت الصادرات القامئة عىل سعر الرصف الحقيقي الفعال ( )REERبنسبة ( %2.9مقابلة سلة من  36عملة).
 .6بنك االحتياطي الهندي يثبت أسعار الفائدة ،لتطويع توقعات النمو
يف مراجعة سياسته يف ديسمرب ،قام بنك االحتياطي الهندي ( )RBIبتثبيت أسعار الفائدة ولكنه استمر واصل موقفه التوفيقي .كام اختار بنك االحتياطي الهندي التغايض عن تأثري ما بعد إلغاء النقود واملح إىل امليض قد ًما يف تخفيف هذا
تضخم بنسبة  %يف مارس  2017مع مخاطر االرتفاع بينام انخفض منو إجاميل القيمة املضافة للسنة املالية  2017إىل ( %7.1من .)%7.6
األثر تدريجيا (ليس بشكل حاد) ،برشط أن تكون املتغريات الكلية مواتية .وتوقع بنك االحتياطي الهندي
ً
 .7استمرار انخفاض منو االئتامن املرصيف ،ودورة االئتامن عىل أعتاب انتعاشها
انخفض منو االئتامن املرصيف يف الهند إىل أبعد من ذلك ليصل إىل  %5.8عىل أساس سنوي يف ديسمرب ألدىن املستويات (الرسم البياين  .)2وكان هذا يف الجانب الخلفي من اآلثار األخرية املؤقتة إللغاء النقود مام أدى إىل انخفاض يف الطلب
عىل االئتامن .وكانت الهند عىل أعتاب أن تشهد تحس ًنا يف دورة االئتامن؛ مع انخفاض واضح للدورة ،ومن هنا سوف يعترب أي تحسن مبثابة توفري الوقود ألسواق األصول وال سيام األسهم.
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.

