ข่าวประจาเดือนล่าสุดในประเด็นการตลาด
สำหรับลูกค้ำ/ผูล้ งทุนสถำบันเท่ำนัน้ | พฤษภำคม 2561

ข่ำวเด่น
รณรงค์หำเสียงเลือกตัง้
ดัชนีเซนเซ็กซ์ (Sensex) ของอินเดียไต่อนั ดับสูงขึน้ ในช่วงปี ทมี่ กี ารเลือกตัง้ ทั ่วไปหกครังที
้ ผ่ า่ น
ปี งบประมาณก่อนหน้า (ยกเว้นปี 2541)
ปี งบประมาณเลือกตัง้ (ยกเว้นปี 2541)

โมทีมีท่ำทีขยำยโครงกำรสวัสดิ ภำพให้กบั ประชำชนชนชัน้ ทำงำนส่วนใหญ่ผ่ำน
โครงกำรนำร่อง 3 โครงกำรผ่ำนเงิ นบำเหน็จบำนำญชรำภำพประกันชีวิตและประกัน
กำรคลอดบุตรเพื่อใช้เป็ นกำรหำเสียงกำรเลือกตัง้ ซ้ำในปี 2562 รัฐบาลวางแผนทีจ่ ะนา
โครงการนาร่องไปใช้ในหกอาเภอเมื่อเข้าใกล้การเลือกตัง้ ของรัฐในเดือนพฤษภาคมปี หน้า
แผนดังกล่าวจะเป็ นหนึ่งในโครงการกระจายผลประโยชน์ในวงกว้างทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในประเทศที่
มีประชากร 1.3 พันล้านคนโครงการดังกล่าวจะขยายผลประโยชน์ไปถึงคนชนชัน้ ทางานทุก
คนรวมไปถึงแรงงานนอกระบบสวัสดิการทีใ่ ห้กบั แรงงานนอกระบบทีเ่ ป็ นปั จจัยสาคัญต่อ
ครึง่ หนึ่งของจีดพี ขี องประเทศมีเป้ าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ และผลผลิต
(แหล่งข้อมูล: Bloomberg, Asian Development Bank)
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Bloomberg

ดัช นี เซนเซ็ ก ซ์ S&P BSE ยังคงขยำยกำรรณรงค์ โดยไต่ จ ำกร้ อ ยละ 0.8 ขึ้ น เป็ น
35,451.44 ในวันถัดไปหลังจำกที่มีกำรประกำศเพิ่ มอัตรำดอกเบี้ยของดับชนี RBI การ
เลือกตัง้ หกครัง้ ที่ผ่านแสดงให้เห็นถึงการกลับฟื้ นฟูอกี ครัง้ สาหรับกองทุนอินเดียในรอบสองปี
ทีท่ าให้คะแนนเสียงไม่เป็ นเอกฉันท์ ไม่วา่ จะมีการเปลีย่ นมือทางอานาจก็ตามที
(แหล่งข้อมูล: BloombergQuint)
ก.ย.
2556

มีกำรคำดกำรณ์ ว่ำปริ มำณกำรบริ โภคเหล็กในประเทศอิ นเดียจะเพิ่ มขึ้นถึงร้อยละ 7.5 ใน
ปี งบประมำณ2562ภำยหลังที่รฐั บำลมีกำรผลักดันโครงกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนและ
กำรเพิ่ มกำรตอบสนองต่ อควำมต้ องกำรของผู้บริ โภคทำให้ต้องยกระดับมำตรฐำนกำร
เติ บโตของควำมต้ องกำรในระยะกลำง ผูผ้ ลิตเหล็กทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของอินเดียเตรียมขยายภาค
การผลิตท่ามกลางราคาเหล็กที่แข็งกร้าวขึน้ หลังจากที่รายงานรายได้ในรอบไตรมาสมีความโดด
เด่น บริษทั JSWSteelLimited กับ TataSteel เล็งที่จะขยายโรงผลิตเหล็กของตัวเองและปี
ข้างหน้าเพื่อกระตุ้นปริมาณการผลิตเหล็ก (แหล่งข้อมูล: Bloomberg)
ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือจีดีพีของอิ นเดียเพิ่ มขึ้นที่ร้อยละ 7.7 ในไตรมำสสี่ของ
ปี งบประมำณ 60-61 เมื่อเที ยบกับร้อยละ 6.1 ในปี ต่ อปี ถือเป็ นอัตรำกำรเติ บโตที่ เร็วที่ สุด
ในรอบเจ็ดไตรมำสเนื่ องจำกผลกระทบจำกนโยบำยยกเลิ กธนบัตรและกำรเรียกเก็บภำษี
สิ นค้ ำและบริ กำร (GST) เริ่ มเบำบำงลง รายจ่ายที่แยกย่องออกมาแสดงให้เห็นถึงสเถียรภาพ
ของการบริโภค ส่งผลให้ผลการปฏิบตั งิ านของภาคการก่อสร้าง ภาคการผลิต และภาคบริการของ
รัฐเป็ นไปอย่างเข้มแข็ง การลงทุนยังคงฟื้ นฟูอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากการใช้จ่ายของรัฐที่
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.8 เป็ นร้อยละ 16.8 ในไตรมาสสุดท้ายของปี งบประมาณ 2560 การบริโภค
ภาคเอกชนในไตรมาส 4 ตัง้ แต่เดือนมกราคม - เดือนมีนาคมของปี งบประมาณ 2561 เติบโตขึ้น
ร้อยละ 6.68 ตามเงื่อนไขการกาหนดราคาที่สม่าเสมอเมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ในปี 2560
(แหล่งข้อมูล: Bloomberg, The Economic Times)
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้ คืนพันธบัตร (อัตรา Repo) ของธนาคารทุน
ดัชนี INRPYLDP (ประกาศนโยบายอัตราดอกเบีย
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ธนำคำรกลำงของอิ นเดียเพิ่ มอัตรำดอกเบีย้ เงิ นให้ก้ยู ืมในตลำดซื้อคืนพันธบัตรเป็ น
ครัง้ แรกในรอบปี 2557 จำกร้อยละ6 เป็ นร้อยละ 6.25 ขณะที่ยงั คงสถำนะนโยบำยให้
เป็ นกลำงเมื่อกำรเติ บโตทำงเศรษฐกิ จกลับมำดี ขึ้นจำกที่ อยู่ ในสถำนะต่ำสุดในรอบ
สองปี มีการคาดการณ์วา่ ธนาคาร RBI จะขยับอัตรา Repo ขึน้ ตามลาดับในขณะที่แรงกดดัน
เงินเฟ้ อเพิ่มสูงขึน้ สถานะเป็ นกลางดังกล่าวช่วยให้กองทุนอินเดียระดมทุนมากขึน้ ในขณะที่
ยังคงส่งสัญญาณว่าจะไม่เข้าร่วมวงการเพิ่มอัตรา Repo อย่างรวดเร็ว การขึ้นอัตราดอกเบี้ย
อย่างกระทันหันย้อนกลับเมื่อมีการหักงบเมื่อสิงหาคมปี ท่ผี ่านมาและคาดการณ์ว่าไม่มผี ลต่อ
สภาพทางเศรษฐกิจ อิน เดีย ยังคงใช้ศ ักยภาพในประเทศเพิ่ม ขึ้น อย่ างต่ อ เนื่ องและการ
ปฏิบตั กิ ารของโรงผลิตของอินเดียขยายตัวมากขึน้ ใน 10 เดือนทีผ่ า่ นมา
ธนาคาร RBI ยังคงคาดการณ์ การเติบโตทางจีดีพีเอาไว้ท่ีร้อยละ 7.4 ส าหรับปี งบประมาณ
ปั จจุบนั ไปจนถึงเดือนมีนาคม2562 การคาดการณ์ทางเงินเฟ้ อมีการปรับสูงขึน้ ให้อยู่ในช่วงร้อย
ละ 4.8 เป็ น ร้อยละ 4.9 โดยเพิ่มขึน้ ในครึง่ ปี แรกจากร้อยละ 4.7 เป็ นร้อยละ 5.1 และคาดการณ์
ว่าจะเพิม่ ขึน้ ในครึง่ ปี หลังจากร้อยะละ 4.4 เป็ นร้อยละ 4.7 (แหล่งข้อมูล: RBI, Bloomberg)
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