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انتخابات والية اوتار براديش  -األحزاب واملقاعد الفائزة

صايف التدفق الداخل/التدفق الخارج لصندوق االستثامر املشرتك يف الهند (مليار دوالر أمرييك)
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠
٠

ﺣﺰب ﺑﻬﺎراﺗﻴﺎ ﺟﺎﻧﺎﺗﺎ )(BJP

١٠-

ﺣﺰب ﺳﺎﻣﺎﺟﻮادي ) + (SPاﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻟﻬﻨﺪي اﻟﻮﻃﻨﻲ )(INC
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ١٧

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ١٦

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ١٥

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ١٤

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ١٣

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ١٢

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ١١

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ١٠

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٠٩

املصدر :لجنة االنتخابات ،إنديان إكسربيس

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٠٨

ﻏري ذﻟﻚ

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٠٧

ﺣﺰب ﺑﻬﻮﺟﺎن ﺳﺎﻣﺎج )(BSP

٢٠-

املصدر :جمعية صناديق االستثامر املشرتك يف الهند ،يونيت تراست أوف إنديا الدولية

(مالحظة :معدل الدوالر أمرييك روبيه هنديه املستخدم للتحويل هو  64.8اعتبارا من  31مارس )2017

.1حزب بهاراتيا جاناتا ( )BJPيفوز بانتخابات والية اوتار براديش ( )UPالرئيسية

فاز حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي وهو حزب بهاراتيا جاناتا جنبا إىل جنب مع حلفائه يف انتخابات والية اوتار براديش وبذلك يضمن الحزب الحصول عىل  312مقعدا (اعتبارا من
 11مارس) وهو أكرث من ثلثي إجاميل عدد جميع املقاعد .وكانت هذه االنتخابات حاسمة ومحط أنظار الجميع نظ ًرا ألن اوتار براديش هي الوالية األكرث اكتظاظا بالسكان يف الهند
وتشكل  ٪16.2من مجموع السكان وألن حزب بهاراتيا جاناتا يعود إىل السلطة يف اوتار براديش بعد  14عاما ،مع تصويت ساحق أمام حزب ساماجوادي الحايل وتحالفه مع الكونغرس.
وقد اعترب املستثمرون األجانب هذا األمر إيجابيا ألنه يدل عىل استمرارية السياسة ويزيد من فرص إعادة االنتخاب الوطني يف عام .2019

.2إجاميل األصول تحت إدارة جميع صناديق االستثامر املشرتك يرتفع إىل مستوى قيايس ،وصايف التدفقات يقفز إىل ( ٪155بيانات جمعية صناديق االستثامر املشرتك يف الهند)

بلغ إجاميل األصول املدارة إلدارة صناعة صناديق االستثامر الهندية بأكملها يسجل رقماً قياسيًا بقيمة  17.89كرور روبية يف نهاية فرباير ( 2017حوايل  275مليار دوالر أمرييك) .ليقفز
بذلك صايف التدفقات الداخلة إىل صناديق االستثامر يف هذه السنة املالية (املنتهية يف مارس  )2017إىل  52.9مليار دوالر أمرييك مقابل  20.7مليار دوالر أمرييك قبل عام .وهذا هو
أعىل معدل منو خالل عقد من الزمان.

.3الحكومة تعلن عن مؤرشات جديدة سيتم إصدارها ملؤرش اإلنتاج الصناعي ومؤرش سعر الجملة بدءا من نهاية أبريل

سيتم قياس متغريين رئيسيني يف البيانات الكلية؛ إنتاج املصنع (أو مؤرش اإلنتاج الصناعي  )IIP -وسعر الجملة ( )WPIوذلك من خالل سلسلة جديدة عىل أساس سنة 2012-2011
(بدال من  .)2005 - 2004وسيكون هذا األمر فعاال يف زيادة دقة البيانات وأيضا سيجعلها تتامىش مع سلسلة حساب الناتج املحيل اإلجاميل .ويعترب التغري يف سنة األساس بالنسبة لوضع
االستثامر الدويل مقياسا أفضل للنشاط االقتصادي وللمؤرش العاملي لالستثامر ،وسيجعله أكرث قابلية للمقارنة مع مؤرش أسعار املستهلكني.

.4املؤرش املُركّب ملؤرش مديري املشرتيات ( )PMIومؤرش اإلنتاج الصناعي ( )IIPيشهد انتعاشً ا ملحوظًا بعد إلغاء أوراق النقد

شهد مؤرش نييك الهندي امل ُركّب ملؤرش مديري املشرتيات (مقياس نشاط القطاع الخاص) ارتفاعا يف شهر فرباير .وهذا هو أول توسع منذ إلغاء أوراق النقد مع ارتفاع املؤرش إىل 50.7
من  49.4يف يناير (القراءة األدىن  /األعىل من  50تشري إىل انكامش  /توسع) .ويف نفس الوقت؛ سجل مؤرش اإلنتاج الصناعي (إنتاج املصنع) انتعاشا يف شهر يناير لريتفع بنسبة  ٪2.7عىل
أساس سنوي ،وهي أعىل من املعدل التصاعدي املنقح املسجل يف ديسمرب بقيمة  ،%0.1-وهو بذلك يتغلب عىل كافة التوقعات الجامعية

.5مازالت الوكاالت العاملية ترى أن منو الناتج املحيل اإلجاميل يف الهند أعىل من  ،٪7وهو ما ميثل ارتفاعا مقارنة باألسواق الناشئة األخرى

رصحت وكالة فيتش أن االقتصاد الهندي سينمو بنسبة  ٪7.1يف السنة املالية  2017قبل أن يصل إىل  ٪7.7يف العامني املاليني املقبلني .وقد ربطت الرئيسة التنفيذية للبنك الدويل
كريستالينا جورجيفا معدل منو الناتج املحيل اإلجاميل يف الهند بنسبة  ٪7للفرتة  ،2017-2016وأشارت إىل أن اإلصالحات الجارية ،وتطبيق رضيبة السلع والخدمات تبرش بالخري لالقتصاد.
وعىل صعيد آخر؛ خفضت منظمه التعاون االقتصادي و التنميه توقعات النمو يف الهند يف السنة املالية  2017إىل  ٪7من  ٪7.4يف وقت سابق بسبب التهجري ،لكنها ذكرت إن وترية النمو
سوف تتسارع إىل  ٪7.3يف السنة املالية املقبلة وسرتتفع أكرث يف السنة املالية .2019

.6الحكومة املركزية تقرتح عمليات رشاء داخل البلد لتشجيع حملة “صنع يف الهند”

من أجل دعم حملة “صنع يف الهند” (التوسع يف قطاع الصناعات التحويلية داخل الهند) ،تم اقرتاح سياسة املشرتيات الحكومية الوطنية من أجل زيادة مشرتيات البنود داخل الهند.
وميكن أن ترتاوح هذه البنود من مواد مثل الصلب ملشاريع السكك الحديدية ،والهواتف املحمولة وأجهزة الكمبيوتر .وتقدر النفقات بنحو  2تريليون روبية سنويا (حوايل  30مليار
دوالر) ،مع تفضيل خاص للرشكات املنتجة يف الهند .ومن الجدير بالذكر أن املخطط سيكون أيضا ممتثال ملعايري منظمة التجارة العاملية.
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.

