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آمال ت فيض سعر الفائدة

مؤشر

صافي االستثمار األجنبي في األسهم في 18/31/12
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مليون دوالر

سوق األسهم الهندي يزدهر استجابة لتعيين شاكتيكانتا داس محاف ً
ظا جديدًا للبنك
المركزي الهندي .يعتبر تعيين المحافظ داس فرصة للبنك االحتياطي المركزي
لتصحيح سياسته المالية حيث كشف دليل واضح أن التحيز الشديد لسالفة –
الدكتور يرجيت باتيل ،كان ال يتماشى مع ظروف السوق والتي اتضحت من تباطؤ
النمو واالرتداد الحاد لمعدل التض م .وقد امتد رد فعل السوق إلى عائد السندات
الحكومية بمدة -10سنوات والتي تراجعت أسعارها والروبية التي استردت بعض
من خسائرها خالل السنة حتى تاري ه .ويتوقع أن تكون السياسة المالية تحت
قيادة المحافظ داس أكثر توازنًا وتعتمد على البيانات ،ما يرفع التوقعات بحدوث
ت فيض في أسعار الفائدة قريبًا في فبراير( .المصدر :بلومبرج)

الدعم المحلي
 Benchmark Sensexالمعياري يرتفع برغم مبيعات المستثمرين األجانب

المصدر :بلومبرج

المقايضات تشير إلى بدء السوق في تقبل خفض األسعار

مؤشر ( FIINYTDNصافي االستثمار األجنبي في األسهم في الهند في السنة حتى تاري ه بالدوالر األمريكي) Sensex flo
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المصدر :بلومبرج

أسواق المقايضة تبدأ في تقبل ت فيض سعر الفائدة مع ان فاض ضغوط التض م
ومحافظ البنك المركزي الجديد الذي يعتبر صاحب سياسة لطيفة .تغيرت المشاعر
نحو السندات المحلية بدرجة كبير بعد الهبوط األخير في أسعار النفط وهبوط
العائدات على ديون -10سنوات األساسية .ويدعم هذه المشاعر أيضًا مشتريات
سندات البنك االحتياطي المركزي عن طريق عمليات السوق المفتوح الخاصة
به .في يوم إعالن تعيين المحافظ داس في  12ديسمبر ،هبط عائد سندات -10
سنوات إلى ( .%7.411المصدر :بلومبرج)
معدل القروض الرديئة (المعدومة) في الصننناعة المصننرفية الهندية يهبط ،ما
يعطي دفعة محتملة لجهود رئيس الوزراء مادي بتوسننيع االئتمان ودعم النمو
االقتصادي مع اقتراب االنتخابات .إن الهبوط المتوقع في القروض المعدومة قد
يسااااااااعد الجهود الحكومية برفع الحواجز على اإلقراض في البنوك المملوكة
مؤخرا عن ضااا  830مليار روبية ( 11.9مليار
للدولة .وقد أعلنت الحكومة
ً
دوالر) في البنوك الهندية بحلول مارس ( .2019المصدر :بلومبرج)

حقوق النشر © عام  2019لشركة .Bloomberg Finance L.P

اختتمت الهند عام  2018كأفضل سوق أسهم من حيث األداء في آسيا من حيث
العملة المحلية حيث عوضت التدفقات المحلية القوية خروج أموال المستثمرين
األجانب .استحوذت صنادي األسهم على متوسط  80مليار روبية (حوالي 1.14
مليار دوالر) خالل شهر من المدخرين .وسجلت صنادي األسهم المحلية رق ًما
قياسيًا بتحقي  1.2تريليون روبية ( حوالي  17.19مليار دوالر أمريكي) من
األسهم ،ومن ثم عوضت مبيعات األجانب التي بلغت  4.4مليار دوالر .وبلغت
خطط األسهم  42في المائة من إجمالي  24تريليون روبية (حوالي 343.87
مليار دوالر) كأصول صناعية ،ما يمثل ضعف المستوى منذ أربعة سنوات.
اعتبارا من 31
(المصدر :السعر المرجعي  1دوالرً =  69.7923روبية هندية
ً
ديسمبر  2018المنشور على موقع )www.fbil.org.in, BloombergQuint
نشاط قطاع الصناعة الهندي يشهد على أقوى تحسن في صحة القطاع خالل عام
تقريبًا حيث شجعت تدفقات الطلبات الجديدة الشركات على رفع اإلنتاج وسط
ظروف الطلب القوي .ارتفع مؤشر نيكي لمديري المشتريات والتصنيع في الهند
( )Nikkei India Manufacturing Purchasing Managers’ Indexإلى
مشيرا إلى التوسع على مدار الشهر السادس عشر على التوالي.
 54.0في نوفمبر،
ً
وسوف تساهم مشاعر تحسن األعمال مقرونة بسحب المصنعين م زون بضائعهم
المصنعة لتلبية الطب في ضمان استمرار ارتفاع اإلنتاج حتى عام .2019
(المصدرhttps://asia.nikkei.com) :
البحث عن عائدات مرتفعة يبدو أنه سيعود إلى األسواق الناشئة في .2019
عائدات ترحيل األصول المتوقعة للسنة القادمة ترتفع بعد أسوأ انخفاض منذ
 2015والذي تسبب في هبوط قيمة العملة الهندية إلى أدنى مستوى ال يمكن
تجاهله .بعد سحب العمالت األجنبية لتعزيز عملته ،نجح البنك االحتياطي
المركزي في تجنب أي هبوط خطير في حسابات م زون االحتياطي .وهذا يعني
وجود فرصة كبير لتحقي عائدات بم اطر من فضة للمستثمرين.
(المصدر :بلومبرج)

معلومات هامة
إقرار بالتغيرات المستقبلية المحتملة في معدالت أو أسعارًاً
ًً
هذا التقرير ال يمثل عر ضًا لألسهم أو الوحدات وال يمثل كذلك توصية وال بيان باآلراء وال إعالن .وال يمثل التقرير كذلك توقعًا وال
محدد قد يتلقى هذا البيان .يجب على مساات دمي هذه الوثيقة طلب
أليً من األوراق المالية .محتوى البيان الساااب بغرض اإلعالم فقط دون النظر إلى أهداف أو حالة مالية خاصااة أو احتياجات معينة ألي شاا
مدى مالئمة االستثمار في أي أوراق مالية أو أدوات مالية أو استراتيجيات استثمارية يحتويها هذا المستند.
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