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أبرز التحديثات
ال ُمقرضين الخاضعين لرقابة الدولة يحصلون على ضخ رأسمالي يصل إلى
 32مليار دوالر أمريكي سع ًيا من الحكومة الهندية إلى إحياء نمو القروض.
ستقوم الحكومة ببيع سندات إعادة الرسملة بقيمة  20.77مليار دوالر بينما
ستطرح البنوك  11.23مليار دوالر أخرى من خالل "الدعم المُقدم للميزانية"
ومن إصدار األسهم .وسيساهم هذا المبلغ غير المسبوق الذي يزيد بمقدار
عشرة أضعاف عن تعهد الحكومة السابق في عام  2009من أجل تحسين نسب
رأس المال المصرفي والمساعدة على إحياء نمو القروض لثالث أكبر اقتصاد
في آسيا .ومن المرجح أن تؤدي خطة إعادة رسملة الحكومة لمصارف القطاع
العام إلى دفع نمو االئتمان إلى  700نقطة أساس وصوال إلى  ،%15وبالتالي
زيادة أرقام الناتج المحلي اإلجمالي إلى  %7في السنة المالية المقبلة( .المصدر:
أمبيت كابيتال ،بلومبرج)

مؤشرات مزدهرة؟
تنشيط البنوك لتحفيز نمو االئتمان يمنح سوق األسهم دفعة أخرى
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المصدر :بلومبرج
سهولة ممارسة أنشطة األعمال في الهند

المصدر | TRADINGECONOMICS.COM :البنك الدولي

ً
مركزا لتأتي في الترتيب رقم  100من  190بلدًا
الهند تقفز 30
في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال للبنك الدولي لعام
.2018
كما سمى البنك الدولي الهند كواحدة من أفضل  10بلدان التي
تحسنت أكثر من غيرها في المناطق التي يتم قياسها بممارسة
أنشطة األعمال ،ولقد استشهد البنك الدولي بااللتزام الذي قدمته
الهند إلصالح بيئة أعمالها .ولقد شوهدت تحسينات ملحوظة في
مجاالت اإلصالحات المُنفذة أو األنظمة المُيسّرة لتصاريح البناء،
وهبوط االئتمان ،وحماية مستثمري األقليات ،ودفع الضرائب،
والتجارة عبر الحدود ،وحل اإلعسار( .المصدر :البنك الدولي)
شهد شهر أكتوبر ارتفاعا هائال بلغ  2.5مليار دوالر أمريكي في
األسهم الهندية للشهر التاسع عشر على التوالي حيث يواصل
المستثمرون المحليون تحويل األموال من الودائع إلى صناديق
أسهم مما يجعلها ثاني أفضل سوق لألسهم من ناحية األداء في
آسيا .من المتوقع أن يؤدي ضغط الحكومة الهندية لتستثمر
صناديق المعاشات في األسهم إلى زيادة التدفقات.
(المصدر :رابطة صناديق االستثمار المشترك في الهند ( ،)AMFIبلومبرج)

إعالن حكومة ناريندرا مودي بإعادة رسملة البنوك المملوكة
للدولة يرفع مؤشر البنوك الحكومية للدولة بنسبة  %30في يوم
واحد ،مما أضاف نحو  17مليار دوالر من القيمة السوقية
ألعضائها .أكبر معدل لتدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة في
يوم واحد منذ فبراير  2017حيث تم تداول أسهم بقيمة  1.1مليار
دوالر أمريكي .وتبلغ قيمة سوق األوراق المالية في الهند حوالي
 2.2تريليون دوالر أمريكي( .المصدر :بلومبرج)
محضر اجتماع بنك االحتياطي الهندي لشهر أكتوبر يكشف عن
تحيز صعودي من لجنة السياسة النقدية ،على الرغم من أنه
حافظ على موقف محايد بشكل عام .المخاوف بشأن المخاطر
الصاعدة لتوقعات التضخم والتوافق في اآلراء بشأن اإلصالحات
الهيكلية واالنضباط المالي لسد فجوة اإلنتاج ،تؤدي إلى إضعاف
إمكانية إجراء أي تخفيضات في األسعار خالل االجتماع المقبل.
مايكل باترا ،عضو بنك االحتياطي الفدرالي ،يرى أن رفع أسعار
الفائدة قد يكون مطلوب قريبا للحد من ضغوط التضخم التي كان
يُنظر إليها باعتبارها عوامة إنقاذ للعائدات( .المصدر :بنك االحتياطي
الهندي ( ،)RBIبلومبرج)

الهند ،ثاني أكبر ُمنتج للقمح في العالم ،ترفع الحد األدنى لسعر
شراء القمح بنسبة  ،%6.8وهى أكبر زيادة خالل ست سنوات فى
محاولة لزيادة الدخل الزراعي وتعزيز اإلنتاج .الحكومة
الفيدرالية والتي تعد اكبر مشتري للمحاصيل الغذائية في البالد،
تزيد أيضً ا من السعر الذي ستدفعه للحبوب الرئيسية مثل الحمص
والعدس والخردل .وستساعد هذه الخطوة السابقة لالنتخابات
الرئاسية الرئيسية فى نوفمبر على تعزيز شعبية رئيس الوزراء
الهندى نارندرا مودي فى بلد يعتمد فيه أكثر من  %70من السكان
البالغ عددهم  1.3مليار نسمة على الزراعة لكسب رزقهم.
(المصدر :بلومبرج)
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