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คณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ลดจุดพืน้ ที่ของอัตราดอกเบีย้ เงินให้ ก้ ูยืมในตลาด
ซื อ้ คื น พั น ธบั ต รเหลื อ ร้ อ ยละ 6.25 และย้ อ นสถานะนโยบาย "เข้ ม งวดแบบก าหนด
เป้ าหมาย" ที่ ปรับ ใช้ เมื่อเดือนตุล าคมหลั งจากที่มีก ารชะลอตัว ของอัตราเงินเฟ้ ออย่ าง
รวดเร็ว การลดลงของอัตราเกิดขึนเป็
้ นครัง้ แรกในเดือนสิงหาคม 2017 รัฐมนตรี ดาซของอาร์ บไี อ
ให้ สมั ภาษณ์กับนักข่าวว่าการเปลี่ยนสถานะช่วยให้ เกิดความยืดหยุ่นและเปิ ดพื ้นที่ให้ มีการเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ ของอิ น เดี ย อย่า งมั่น คงในเดื อ นข้ า งหน้ า ตราบใดที่ อั ต ราเงินเฟ้ อ ยังคงอ่ อ นตั ว
(แหล่งข้ อมูล: RBI, Bloomberg)
การเปลี่ ยนแปลงด้ านภาษีรัฐและนโยบายเงินกู้ท่ ีไม่ ก่ อให้ เกิ ดรายได้ จ ะเป็ นตัวขับเคลื่อน
เติบโตทางรายได้ ระหว่ างร้ อยละ 10 ถึง 15 ต่ อปี ในอีกสามปี ข้ างหน้ า จากรายงานของไอซี
ไอซีไอ ซิคิว ริตีส้ ์ จ ากัด บริษัทนายหน้ าที่ใหญ่ ท่ ีสุดของอินเดีย การปฏิรูปโครงสร้ างจะเพิ่ม
เงินออมและลดต้ นทุนให้ กับบริ ษัท ขณะที่การกระตุ้นงบประมาณล่า สุด จะขับเคลื่อ นการบริ โภค
การเติบโตทางรายได้ มีแนวโน้ มที่จะกลับคืนเนื่อ งจากบริ ษัทผู้เชี่ยวชาญส่ว นใหญ่ ที่มีรายได้ ตาม
รายงานส าหรั บไตรมาสจนถึงธันวาคมนัน้ เกิ นหรื อ เท่ า กับประมาณการรายได้ (แหล่งข้ อ มูล :
Bloomberg, ICICI Securities Ltd.)}

ผลผลิตสาหร ับพ ันธบตร
ั 2023

ร ้อยละ

อัต ราเงิน เฟ้ อทั่ วไปและอั ต ราเงิ น เฟ้ อ พื น้ ฐานของอิ น เดีย เตรี ย มที่จ ะบรรจบกั น โดย
กิจ กรรมทางเศรษฐกิจ ที่ชะลอตัวจะส่ งให้ ผลเกิดการลดอัตราเพื่อรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ อัตราเงินเฟ้อ พื ้นฐานยังคงที่อ ยู่ที่ร้อยละ 6 ลดลงร้ อยละ 5.4 ในเดือ นมกราคม อัตรา
เงินเฟ้อค้ าปลีกลดลงต่าสุดในรอบ 19 เดือน บ่งบอกถึงการตัดสินใจลดอัตราดอกเบี ้ยของธนาคาร
ทุนสารองอินเดีย อัตราเงินเฟ้อค้ าปลีกอยู่ที่ร้อยละ 2.05 ต่ากว่าเป้าหมายระยะกลางของธนาคาร
ทุนสารองอินเดียที่ร้อยละ 4 ด้ วยธนาคารกลางคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปคงที่ภายในเป้าหมาย
ระยะกลางในอี ก 10 เดื อ นข้ า งหน้ า ทาให้ มีโอกาสที่อั ต ราทัง้ สองจะบรรจบกั น (แหล่งข้ อ มูล :
Bloomberg)

หุ้นของเยส แบงก์ จากัดพุ่งทะยานมากที่สุดในสิบสี่ปีหลังจากที่อาร์ บีไอทาการตรวจสอบ
และไม่ พบหนีเ้ สียที่เปิ ดเผยสาหรับปี การเงินที่ผ่านมา รายงานการตรวจสอบที่ไม่มีปัญหาจะ
ช่ว ยให้ ธนาคารเข้ า ถึงตลาดเงินทุนเพื่อ เติ มหุ้นทุนทั่วไประดับ 1 และให้ กลับไปอยู่ในโมเดลการ
เติบโตดัง้ เดิม เยส แบงก์ จากัด ได้ รายงานหนึง่ ในอัตราการเติบโตการกู้ที่สงู ที่สดุ ในธนาคารอินเดีย
การได้ รับคารับรองว่าปกติจากอาร์ บไี อในด้ านคุณภาพสินทรัพย์ช่วยให้ ลดความกดดันของธนาคาร
และแก้ ไขปั ญหาวิกฤตความเป็ นผู้นาที่ทาให้ ราคาหุ้นเมื่อปี ที่แล้ วต้ องตกฮวบ ราวีต ซิงห์ กิล ซีอีโอ
ที่เพิ่งได้ รับการแต่ งตัง้ โดยอาร์ บีไอ และเป็ นผู้บริ หารธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขาอิ นเดี ยเตรี ยมรั บ
ตาแหน่งในวันที่ 1 มีนาคม (แหล่งข้ อมูล: Bloomberg)
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พันธบัตรไถ่ ถอนระยะสัน้ ลงของอัตราดอกเบีย้ เตรียมที่จ ะบรรลุ เกินที่คาดการณ์ เมื่อผู้ค้า
คาดการณ์ ว่าอัตราเงินเฟ้ ออ่ อนตัวจะเป็ นเหตุให้ อัตราดอกเบีย้ ลดอัตราดอกเบีย้ ทันทีท่ ถี ึง
การประชุมในเดือนเมษายน ข้ อ กังวลเกี่ ยวกับแผนของรัฐบาลที่จะขายหนี ้มูลค่ ากว่า 1 แสน
ล้ านดอลลาร์ และอาคารตื่ นกลัว ที่จะเกิ ดสภาวะขาดแคลนเงินสดซ ้าอย่างที่เกิ ดเมื่อ ปี ที่ผ่า นมาถื อ
เป็ นปั จจัยบันทอนความน่าเชื่อถือของพันธบัตรที่มีอายุนานกว่า นอกจากนี ้ความต้ องการพันธบัตร
ไถ่ถอนระยะสันหมายจะสู
้
งเนื่องจากการคาดการณ์ที่จะเกิดสภาพคล่องที่บีบตัวซึง่ มักเกิดขึนตอน
้
ปลายปี งบประมาณในเดือนมีนาคม (แหล่งข้ อมูล: Bloomberg)
รัฐสภาของอินเดียสิน้ สุ ดการประชุมครั ้งสุ ดท้ ายในวันที่ 13 กุ มภาพันธ์ เมื่อรั ฐบาลของ
นายกรัฐมนตรีโมดิเตรียมลงคะแนนภายในเดือนพฤษภาคม คณะกรรมการการเลือกตัง้ ของ
อินเดียจะประกาศตารางวันที่ลงคะแนนในอีกไม่กี่สปั ดาห์ข้างหน้ า อินเดียต้ องจัดการเลือกตัง้ กลาง
ให้ กับ 545 ที่นงั่ ในรัฐสภาระดับล่าง และคาดการณ์ว่าจะมีประชาชนมาลงคะแนนเลือกรัฐบาลใหม่
มากถึง 875 ล้ า นคน การประชุมครัง้ สุดท้ ายของรัฐสภาจะจัดขึน้ เพื่อ รับรองงบประมาณชัว่ คราว
สาหรับปี งบประมาณเริ่ มตัง้ แต่วันที่ 1 เมษายน (แหล่งข้ อมูล: CNN)
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