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เปอร์เซ็นต์

หลั งจากที่ มี การเทขายเป็ นเวลาสามเดื อน นั กลงทุ นจากต่ างประเทศที่ กลายเป็ นผู้ ซื อ้ หุ้ น
อินเดียสุ ทธิ ในเดือนกรกฎาคม ในปั จจุบันกระแสการซื ้อหุ้นที่ เพิ่มเข้ ามาจากต่างประเทศมีมูลค่า
72.91 ล้ านดอลลาร์ (อัตราแลกเปลี่ยนอ้ างอิงจากอาร์ บีไออยูท่ ี่ 1 ดอลลาร์ = 68.5753 รูปี) การลงทุนเชิง
รับด้ านกองทุนแลกเปลี่ยนซื ้อขายเป็ นประโยชน์ต่ออินเดียเมื่อเทียบกับตลาดเกิดใหม่อื่น ๆ เนื่องจากมี
กระแสไหลเข้ าเกือบ 400 ล้ านดอลลาร์ ในเดือนที่ผ่านมา ขณะที่บราซิลมีกระแสไหลออกอยูท่ ี่ 500 ล้ าน
ดอลลาร์ ตามด้ วยไต้ หวันที่มากกว่า 300 ล้ านดอลลาร์ ดัชนี NSE Nifty เพิ่มขึ ้น 6% ในเดือนที่ผ่านมาเมือ่
เทียบกับการเพิ่มขึ ้น 1.7% ในดัชนีตลาดเกิดใหม่ของเอมเอสซีไอ (แหล่งข้ อมูล: Bloomberg)
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1 สิงหาคม 2561

การเงิ นจ่ ายเงิ นกู้ ธนาคารเติ บโตขึ น้ ขณะที่ สิ นเชื่ อเพิ่ มขึ น้ 12.3% ปี ต่ อปี นั บตั ง้ แต่ เดื อน
กรกฎาคม 2561 เมื่ อภาคส่ วนต่ าง ๆ รวมไปถึ งภาคส่ วนเกษตรกรรมและการค้ ายานยนต์
ขยายตั วมากขึน้ ข้ อมูลจากสมาคมผู้ผลิตยานยนต์ ประเทศอิ นเดี ย (Society of Indian Automobile
Manufacturers) แสดงให้ เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมยานยนต์มีการผลิตยานยนต์เพิ่มขึ ้น 17% ในช่วงเดือน
เมษายน-มิถาุ ยนของปี ผ่านมา ยอดขายยานยนต์ประเภทผู้โดยสารเพิ่มขึ ้นเกือบ 20% ในช่วงเดียวกัน
ขณะที่ ยานยนต์ พาณิ ชย์ เพิ่ มขึน้ มากกว่า 50% และยานยนต์ ประเภทสองล้ อเพิ่ มขึน้ มากกว่า 15%
(แหล่งข้ อมูล: Bloomberg)
ดัชนีเซนเซ็กซ์ เพิ่มขึน้ 10.4% ในปี นี ้ โดยยึดครองตาแหน่ งเป็ นตลาดที่ทาผลงานได้ ดีท่ ีสุดใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิกฟิ กตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงปั จจุบนั จากบริ ษัทที่ถือดัชนีห้ นุ NSE Nifty
50 ทัง้ หมด 29 บริ ษัทที่ประกาศผลประกอบการ มี 19 บริ ษัทที่ บรรลุตามหรื อสูงกว่าการคาดการณ์ เชิ ง
วิเคราะห์ (แหล่งข้ อมูล: Bloomberg)

ระดับของดัชนี

ธนาคารทุ นสารองอินเดียปรั บอัตราขึน้ เป็ น 25 บีพี เอสทาให้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายสาคั ญ
เพิ่มขึน้ เป็ น 6.50% ขณะที่สภาพคล่ องอยู่ในสถานะเป็ นกลางในช่ วงประกาศนโยบายการเงิน
ประจาสองสัปดาห์ ครัง้ ที่สามในเดือนสิงหาคม ผู้ว่าอาร์ บีไอออกมาแย้ งการขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยอย่าง
กระทันหันสูงสุดในรอบสองปี กาตัดสินใจขึ ้นอัตราเกิดขึ ้นหลังจากที่มีการคาดการณ์ให้ มีแรงกดดันเงิน
เฟ้อเพิ่มขึ ้นเมื่อรัฐบาลเริ่ มจัดซื ้อพืชผลของชาวนาในราคาที่สงู สุดตามที่ได้ ประกาศเมื่อเร็ ว ๆ นี ้ เอมซีพี
ต้ องการบรรลุเป้ากลางสมัยส าหรั บภาวะเงิ นเฟ้ อดั ชนี ราคาผู้บริ โภค (CPI) ที่ 4% ภายในแถบ +/-2
เปอร์ เซ็นต์ ขณะที่มีการรองรับการเติบโต การคาดการณ์ อัตราเงินเฟ้อสาหรับไตรมาส 2 ปี งบประมาณ
2562 ปรั บลดลงที่ 4.6% และเพิ่ มขึน้ เล็ กน้ อย 0.1% เป็ น 4.8% ส าหรั บไตรมาสหลังของปี 2561-62
นอกจากนี ้ เอมพี่ซีเปรยถึงการบีบเร่ งที่เพิ่มขึน้ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจท่ามกลางการความ
เสี่ยงที่เพิ่มขึ ้นจากการค้ าทัว่ โลกและแข่งขันทางสกุลเงิน
(แหล่งข้ อมูล: Bloomberg, www.moneycontrol.com)
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ในเดือนกรกฎาคม ดัชนี Nikkei India Composite เพิ่มขึน้ อยู่ในระดับสูงที่สุดที่ 54.1 ตัง้ แต่ เดือน
ตุลาคม 2559 หลังจากที่ภาคอุตสาหกรรมการบริ การเติบโตเร็ วขึน้ ในหนึ่ งปี ยอดสั่งซื ้อใหม่ใน
เดือนมิถนุ ายนเพิ่มขึ ้นในระดับสูงสุดนับตังแต่
้ เดือนตุลาคม 2559 ทาให้ ธุรกิจต่าง ๆ มีกาลังใจที่จะผลิต
เพิ่มขึ ้นและลดจานวนสินค้ าคงคลังเพื่อปิ ดช่องว่างผลผลิต ดัชนี Nikkei India Services เพิ่มขึ ้นจาก 52.6
ในเดื อนมิ ถุนายนเป็ น 54.2 ในเดื อนกรกฎาคมหลังจากที่ มี การเติ บโตอย่างต่ อเนื่ องในไตรมาสสอง
(แหล่งข้ อมูล: Bloomberg)
กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (IMD) คาดการณ์ ว่ามรสุมของอินเดียจะอยู่ในสภาวะปกติในช่ วงครึ่ ง
หลังของหน้ าฝนหลังจากที่มีการขาดแคลนฝนซู่ในช่ วงเดือนมิถุายน-กรกฎาคม กรมฯ ยังคงยึด
ตามพยาการณ์เดือนพฤษภาคมสาหรับ การคาดากรณ์ ในช่วงเดือนมิถนุ ายน-กันยายนว่าจะมีปริ มาณ
น ้าฝนโดยรวม 97% ของปริ มาณเฉลี่ย 50 ปี ถึงแม้ วา่ พยากรณ์สาหรับเดือนสิงหาคมและกันยายนจะอยู่
ที่ 95% ของปริ มาณเฉลี่ย 50 ปี ก็ตาม ปริ มาณเฉลี่ยน ้าฝนระหว่าง 94% และ 106% ถือว่าเป็ นปริ มาณที่
ปกติ สาหรับช่วงเวลาสองเดื อนตามการรายงานจากสานักงานสภาพอากาศ การพยากรณ์ ดังกล่าวมี
ความเสี่ยงผิดพลาดที่ 8%
(แหล่งข้ อมูล: Bloomberg, กรมอุตนุ ิยมวิทยาอินเดีย)
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