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أبرز التحديثات
مركز أبحاث االقتصاديات واألعمال في لندن يرى أن الهند ستتخطى
المملكة المتحدة وفرنسا في  2018لتصبح خامس أكبر اقتصاد بالقيم
الدوالرية .تب ًعا للتقرير ،سوف تصبح الصين والهند واليابان أكبر ثالث
اقتصاديات بحلول عام  - 2032بهذا الترتيب .وتنبأ تقرير مركز األبحاث
أيضًا أن الهند ستحتل المرتبة األولى في النصف الثاني من القرن.
(المصدر :تقرير مركز أبحاث االقتصاديات واألعمال ،بلومبرج)

مبيعات السندات المقومة بالدوالر ارتفعت بنسبة  %90تقريبًا إلى مبلغ
قياسي  15.2مليار دوالر في 2017؛ حيث سمحت أسعار الفائدة
المنخفضة تاريخ ًيا والهوامش االئتمانية ألفضل الشركات المصنفة في
الدولة بالوصول إلى األسواق بسبب كون االستثمارات في المتناول.
نظرا
تشير التقارير إلى أن إصدار السند الدوالري من الهند سيظل متقلبًا ً
ألن مصادر استقاء التصنيفات الجديدة وأخبار السوق ستظل تلبي الطلب
القوي من المستثمرين الدوليين خاصة خالل أجل الخمس
سنوات(.المصدر :جاي كابيتال ,بلومبرج)
صادرات الهند ترتفع بنسبة  %30.6عا ًما تلو اآلخر لتبلغ  26.2مليار
دوالر في نوفمبر وفقًا لوزارة التجارة والصناعة .يرجع حجم التصدير
القوي في نوفمبر جزئيًا إلى الزيادة السنوية بنسبة  %27.4في الشحنات
الصادرة من الصادرات غير البترولية .وارتفعت نسبة البضائع الهندسية
التي تشكل الفئة األكبر من الصادرات الهندية إلى  %43.8على خلفية
الطلب العالمي القوي على الحديد والفوالذ.
(المصدر :وزارة التجارة والصناعة ،بلومبرج)
أبقى بنك االحتياطي المركزي الهندي على سعر إعادة الشراء عند %6
حيث صوت خمسة أعضاء من إجمالي ستة على أسلوب االنتظار
والترقب ،وقد أشار محضر االجتماع أن البنك المركزي سيظل في حالة
ترقب خالل االجتماعات القليلة القادمة .عبّر أعضاء لجنة السياسة المالية
عن تخوفهم بشأن الزيادة في التضخم بسبب أسعار الطعام والغذاء،
والتعافي الضعيف في النمو والفجوة الكبيرة في اإلنتاج .مع ذلك ،قد تعطي
فجوة اإلنتاج الكبيرة وتوقع هدوء أسعار الخضروات مساحة لبنك
االحتياطي المركزي الهندي لمزيد من تخفيض األسعار لتحفيز النمو.
وسوف يبحث بنك االحتياطي المركزي الهندي في البيانات الواردة لتحديد
التوجيهات.
(المصدر :بنك االحتياطي المركزي الهندي ،بلومبرج)

إصدار األسهم الجديدة في  2017حقق زيادة بأكثر من  11.9مليار دوالر
أمريكي ما يدعم اإلصدار اإلجمالي إلى  30.45مليار دوالر .ساعد
اإلصدار الجديد في تخفيف خطر فقاعة األصول حيث امتص ما يصل إلى
 25مليار دوالر من التدفقات الداخلية من المستثمرين المحليين واألجانب.
وأعلنت ثالثة من كبرى الشركات الهندية ،وهي شركة تمويل تنمية
اإلسكان ( )Housing Development Finance Corpوبنك
 HDFCالمحدود ،وشركة تاتا ستيل ( )Tata Steelالمحدودة عن خطط
نظرا ألن التعجل في مبيعات األسهم
في  2018لحقيق  6.45مليار دوالرً ،
نظرا لتسارع التوسع االقتصادي بسبب
يشيرإلى انتعاش استثمار الشركات ً
تأثير الظهور األول لضريبة المبيعات والخدمات ( )GSTوانحسار تبعات
سحب تداول العملة القديمة.
(المصدر :بنك كوتاك ماهندرا ،بلومبرج)
رقم قياسي من أسهم رأس المال الهندية بقيمة  25مليار دوالر اشترتها
الصناديق المحلية والمستثمرون األجانب في  ,2017حيث حقق مؤشر
 S&P Bombay Sensex Indexالذي يشكل معيار األداء األساسي أفضل
أرباح له خالل ثالث سنوات ،وبلغ  .%27.91ارتفعت المقاييس
للشركات متوسطة الحجم إلى  %48بينما زاد مؤشر أسهم الشركة
الصغيرة ( .%60المصدر :سنسكس ,بلومبرج)

معلومات هامة
إقرار بالتغيرات المستقبلية المحتملة في معدالت أو
هذا التقرير ال يمثل عرضًا لألسهم أو الوحدات وال يمثل كذلك توصية وال بيان باآلراء وال إعالن .وال يمثل التقرير كذلك توقعًا وال
ً
أسعاراً ألي ٍ من األوراق المالية .محتوى 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
مستخدم ي هذه الوثيقة طلب المشورة فيما يخص مدى مالئمة االستثمار في أي أوراق مالية أو أدوات مالية أو استراتيجيات استثمارية يحتويها هذا المستند.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن الطرق التي يمكننا مساعدتك من خاللها لمواجهة التحديات االستثمارية الخاصة بك ،يرجى االتصال بممثل ي ونيت تراست أوف إنديا لالستثمار أو
زيارة

مؤسسة |

UTI International

