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أبرز التحديثات
إجمالي الناتج المحلي والنمو في الهند حسب القطاع

انعكاس الزيادة الموسمية في تضخم أسعار الخضروات قد يقلص
نظرا ألن
حوالي  %1.2من التضخم الرئيسي في الشهور القادمة.
ً
الخضروات تشكل  %6من سلة مؤشر أسعار المستهلك ،وارتفاع أسعار
البصل إلى  %154عا ًما تلو اآلخر في يناير ،وارتفاع سعر الطماطم إلى
%52؛ فمن الممكن تلطيف حالة التضخم في هذين النوعين من
الخضروات إلى قيمة أقل من عشرة ،مع وصول البصل والطماطم إلى
أسواق الجملة الزراعية خالل الشهور القليلة القادمة .كما أن تقليص
تكاليف الزراعة سوف يساعد أيضًا في تخفيض المكون الفرعي الخاص
بالخضروات في تضخم األغذية والذي سجل قيمة عالية غير معتادة
بلغت( .%27المصدر :بلومبرج)

زاد إجمالي الناتج المحلي في الهند بنسبة  %7.2بين أكتوبر-ديسمبر.
شجع النمو السريع في أرباع السنة الخمسة المتتالية الحكومة على زيادة
تنبؤها إلجمالي الناتج المحلي ليصبح  %6.6في العام حتى مارس 2018
نظرا لتالشي تأثيرات إبطال تداول العملة القديمة وتنفيذ ضريبة الخدمات
ً
والبضائع ((.)GSTالمصدر ،MOSPI :بلومبرج)
التأثير السياسي لرئيس الوزراء نارندرا مودي يتجه للصعود مرة أخرى
قبل انتخابات خمس جمعيات واليات والتي ستُعقدت في نهاية هذا العام
واالنتخابات الوطنية في  .2019تشير التوجهات إلى تحقيق مكاسب
انتخابية في الواليات الشمالية الشرقية البعيدة لحزببهاراتياجاناتا()BJP
نظرا لتركيز السيد مودي على تحسين البنية التحتية الضرورية
وحلفائه ً
والذي يستمر في خلق تأثير نمو مضاعف على االقتصاد.
(المصدر :بلومبرج)
الشركات الهندية الكبيرة تجذب المقرضين اليابانيين أصحاب الودائع
نظرا ألن أسعار الفائدة اليابانية السالبة
الباهظة إلى الديون طويلة المدى ً
تزيد من رغبة الدولة في الديون الهندية المكافئة لالستثمار .تسعى
الشركات شبه السيادية مثل شركة تمويل السكك الحديدية الهندية وشركة
 ،NTPC Ltd.أكبر مرفق للطاقة في البالد إلى تجميع حوالي 600
مليون دوالر من القروض السامورية المشهورة .من المتوقع استمرار
نظرا لظهور اليابان اآلن
الطلب على ديون األسواق الناشئة عالية الدرجة ً
على مقربة من إنهاء سياسة أسعار الفائدة السالبة ،مع اكتشاف أعضاء بنك
اليابان ( )BOJإمكانية زيادة الحافز النقدي لها بشكل إضافي ليصل إلى
هدف تضخم ( .%2المصدر :بلومبرج)

اإلنتاج الصناعي الهندي ينمو للشهر الثاني على التوالي بنسبة  %7.1في
ديسمبر مقارنة بـ  %2.4في ديسمبر العام الماضي .كشفت البيانات
الصادرة عن مكتب اإلحصائيات المركزية أن الزيادة في إنتاجية المصنع
ناجمة عن النمو بنسبة  %8.4في قطاع التصنيع ،مع توسع أعمال
الكهرباء والتعدين بنسبة  %4.4و %1.2على التوالي ،وهذا يشير إلى
حدوث استقرار لالقتصاد الهندي .وقد نمت البنية التحتية وبضائع
اإلنشاءات بنسبة .%6.7
(المصدر ،BloombergQuint :مكتب اإلحصائيات المركزية)
مؤشر ثقة األعمال في الهند الذي يصدره المجلس الوطني ألبحاث
االقتصاد التطبيقية ( ،)NCAERكل ربع سنة ،يشير إلى حساسية
نموا في يناير بنسبة
االقتصاد قد تتحسن في البالد حيث إنها سجلت ً
 ،%9.1بعد االنخفاض خالل ربعين متتاليين .رغم أن القاعدة
المنخفضة العام الماضي (بسبب إبطال تداول العملة القديمة) كانت
مسؤولة جزئيًا عن الزيادة ،ولكن ارتفاع النمو في إنتاج األسمنت والديزل
والدراجات النارية ،يشير إلى انتعاشة في الطلب االقتصادي.
(المصدر :اليفمنت)NCAER ،
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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
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