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ข่าวเด่น
ใหญ่ขนึ้ ไปอีก
ตลาดทุนของอินเดียเตรียมทะลักด้วยเงินบาเหน็จบานาญ
●มูลค่าตามราคาตลาดหุน้ ของอินเดีย

พันล้านดอลลาร์

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ตลาดการเงิน มูล ค่ า 2.3 หมื่น ล้านดอลลาร์ของอิน เดีย เตรีย มที่จะถูก กระตุ้น ใน
รูปแบบของการสนับสนุนครัง้ ใหม่จากผูค้ วบคุม ระบบบาเหน็จบานาญของประเทศ
หน่ วยงานควบคุมและพัฒนากองทุนบาเหน็จบานาญ (PFRDA) อยู่ในขัน้ ตอนการ
อนุมตั จิ ากรัฐบาลเพื่อเพิม่ สัดส่วนของทุนสาหรับพนักงานรัฐจากร้อยละ 15 เป็ นร้อย
ละ 50 เพื่อให้ตรงกับอัตราบาเหน็จบานาญสูงสุดของภาคส่วนเอกชนที่กากับดูแล
โดยแผนกระบบบานาญแห่งชาติ (NPS) พนักงานรัฐมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 87
ของ35 พั น ล้ า นดอลลาร์ ท่ี อ ยู่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลของ NPS (แหล่ ง ข้ อ มู ล :
Bloomberg, PFRDA)

ธนาคารกลางของอิ น เดี ย เพิ่ ม วงเงิ น ให้ ก ับ นั ก ลงทุ น ตราสารหนี้ ต่ างประเทศเป็ น
จานวน 16 พัน ล้ านดอลลาร์สาหรับ ปี งบประมาณจนถึงมี นาคม 2562 เพื่ อ กระตุ้ น
ความต้ องการในตลาดตราสารหนี้ ของอิ นเดีย นักลงทุนต่างประเทศมีศกั ยภาพในการ
กระตุ้นการถือครองหนี้ในตราสารเป็ นร้อยละ 5.5 ภายในเดือนมีนาคม 2561 และร้อยละ 6
ในปี ถดั ไป ตามการรายงานของธนาคารทุนสารองอินเดีย นอกจากนี้ยงั มีการยกเลิกกฎที่
กีดกันไม่ให้ชาวต่างชาติลงทุนในหนี้ท่มี กี าหนดอายุชาระเงินคืนต่ากว่าสามปี นอกจากนี้
นักลงทุนต่างประเทศจะได้รบั อนุ ญ าตให้ มีอตั ราค้างชาระร้อยละ 30 ของหลักทรัพย์เมื่อ
เทียบกับร้อยละ 20 ที่ผ่านมา ในขณะที่ร้อยละ 20 ของอัตราลงทุนทัง้ หมดในหลักทรัพย์ท่ี
มีกาหนดอายุชาระเงินคืนไม่เกิน 1 ปี ข้อกาหนดระยะเวลาคืนเงินต่าสุดสาหรับหลักทรัพย์
ของรัฐ บาลกลาง (G-secs) และเงิน กู้ เพื่อ พัฒ นาในภาครัฐ ได้ ถูก เพิก ถอน นอกจากนี้
ธนาคารกลางได้กาหนดวงเงินร้อยละ 9 สาหรับนักลงทุนต่างประเทศที่ถอื ครองหนี้ท่ขี าย
โดยบริษทั อินเดีย วงเงินสาหรับการลงทุนต่างประเทศเพื่อเงินกู้เพื่อพัฒนาในภาครัฐจะไม่
เปลี่ยนแปลงที่รอ้ ยละ 2 ของหลักทรัพย์คงเหลือ ธนาคารทุนสารองอินเดียจะยกเลิกหมวด
ย่อยในตราสารหนี้บริษทั เพราะจะมีการตัง้ วงเงินเดีย่ วสาหรับหนี้ดงั กล่าว
(แหล่งข้อมูล: Bloomberg, RBI)
OMO มีเฮ
ตราสารหนี้บรรลุตามเป้ าหลังธนาคารทุนสารองอินเดียประกาศซือ้ OMO
●ประมูลตราสารหนี้ทวไปของอิ
ั่
นเดียมีผล 10 ปี

ร้อยละ

อัตราเงินเฟ้ อร้านค้าปลีกของอินเดียชะลอลงต่ าสุดในรอบ 5 เดือน จากร้อยละ 4.4
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์เป็ นร้อยละ 4.28 ในเดือนมีนาคม อัตราเงินเฟ้ อทีอ่ ่อนตัวลง
นัน้ ต่ า กว่ าที่ธนาคารกลางคาดการณ์ เอาไว้ท่รี ้อยละ 4.5 ส าหรับ ไตรมาสสี่ของ
ปี งบประมาณ 2561 และอาจชัวคราวเนื
่
่ องจากราคาอาหารลดลง
(แหล่งข้อมูล: Bloomberg)
แหล่งข้อมูล: Bloomberg

มีการคาดการณ์ ว่าพายุไต้ฝนทิ
ุ่ ศตะวันตกเฉี ยงใต้ของอิ นเดียที่เป็ นแหล่งน้ า
ให้ พื้ น ที่ ท านามากกว่ า ครึ่ง หนึ่ ง ของประเทศและเป็ นส่ ว นส าคัญ ของการ
เติ บโตจะอยู่ในภาวะปกติ พายุใต้ฝ่ นุ เป็ น ส่วนสาคัญ ของภาคการเกษตรของ
อินเดียเพราะเป็ นแหล่งฝนมากกว่าร้อยละ 70 ต่อปี และเติมน้ าในอ่างเก็บน้ าทีใ่ ช้ทด
น้ าให้ก ับพืชผล การขาดแคลนน้ าฝนในประเทศที่เป็ นผู้ผลิต ข้าว ข้าวสาลี และ
น้ าตาลอันดับสองของโลก และเป็ นผูผ้ ลิตฝ้ ายอันดับหนึ่ง มักนาไปสู่ผลผลิตพืชผล
ต่ าและนาเข้าโภคภัณฑ์เพิม่ ขึน้ เช่น ข้าวสาลี น้ ามันปรุงอาหาร และน้ าตาล ภาวะ
เงินเฟ้ อของราคาอาหารส่งผลให้รอ้ ยละของดัชนี CPI เพิม่ สูงขึน้ และส่งผลกระทบ
เชิงลบต่อการเลื่อนไหลของบประจาปี เนื่องจากรัฐบาลต้องเพิม่ การกาหนดราคารับ
ซือ้ ขัน้ ต่ า (MSP) ทีจ่ า่ ยให้กบั ชาวนา(แหล่งข้อมูล:Bloomberg)

ตราสารหนี้ ต่างประเทศของอิ น เดี ยฟื้ นตัวหลังธนาคารทุ น สารองอิ น เดี ย
ประกาศซื้อหลักทรัพย์มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ที่กาหนดอายุชาระเงิ นคืน
ตัง้ แต่ปี 2563 ถึง 2576 ของวันที่ 17 พฤษภาคม ประกาศการซื้อในตลาดเปิ ด –
ครัง้ แรกตัง้ แต่ เดื อ นตุ ล าคม 2559 ถื อ เป็ นหนึ่ ง ในหลายมาตรการล่ า สุ ด ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ทีจ่ ะรองรับตลาดดังกล่าว (แหล่งข้อมูล: Bloomberg)

ข้อมูลสาคัญ
รายงานฉบับนี้ไม่ถอื เป็นข้อเสนอสาหรับหุน้ /หน่วยธุรกิจ และไม่ถอื เป็นข้อแนะนาหรือข้อคิดเห็นหรือเป็นการโฆษณาแต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ได้ประกอบไปด้วยการพยากรณ์หรือการแทนความใด ๆ ของการผวนในอัตราหรือราคา
ของหลักทรัพย์ทจี ่ ะเกิดขึ้น เนื้อหาของข้อความข้างต้นทาขึ้นเพือ่ เป็นข้อมูลเท่านัน้ โดยไม่คานึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์ทางการเงิ นเฉพาะ และความต้องการส่วนบุคคลใด ๆ ของบุคคลทีอ่ ่านข้อความนี้ ผูใ้ ช้เอกสารฉบับนี้ควรขอรับ
คาปรึกษาเกีย่ วกับความเหมาะสมในการลงทุนในหลักทรัพย์ เครือ่ งมือทางการเงิน หรือกลยุทธ์ดา้ นการลงทุนใด ๆ ทีก่ ล่าวอ้างเอาไว้ในเอกสารฉบับนี้
หากคุณต้องการเรียนรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับวิธที เี ่ ราจะช่วยให้คุณเอาชนะความท้าทายด้านการลงทุน โปรดติดตัวแทนด้านการลงทุนของ UTI หรือเข้าไปทีเ่ ว็บไซต์ www.utifunds.com

UTI International

