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ข่ าวเด่น
อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลรู ปีแข็งค่ าขึ้นมากที่สุดในเดือนมีนาคมนับตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายนปี ที่
แล้ ว โดยได้ แ รงหนุ นจากกระแสเงิ นทุ นไหลเข้ าประเทศมาลงทุ นในหุ้ นและพันธบั ต รกว่ า
6,600 ล้ านดอลลาร์ ส หรั ฐ เงินรู ปีเป็ นหนึ่ งในสกุลเงินที่ ให้ผลตอบแทนสู งที่ สุด ในโลก
ซึ่ งหมำยควำมว่ำผลตอบแทนของกำรแลกเปลี่ยนสกุลเงินช่วยสนับสนุนข้อได้เปรี ยบนี้ อีกทำง
หนึ่ งด้วย แม้ว่ำจะมีควำมไม่แน่ นอนจำกกำรเลือกตั้งสำมัญที่กำลังจะเกิดขึ้น แต่ควำมน่ำสนใจ
ของสิ นทรั พย์อินเดี ยยังคงดึ งดู ดกระแสเงินเข้ำประเทศได้อย่ำงต่อเนื่ อง เนื่ องจำกพันธบัต ร
อินเดียยังให้ผลตอบแทนสู งอย่ำงชัดเจน
(ที่มำ: Bloomberg)

Sensex บริ ษัทสั ญชาติอินเดีย ปลื้มปริ่ มสุ ด ๆ เนื่ องจากผลการดาเนินงานตั้งแต่ ต้นปี จนถึง
ปั จจุ บัน (YTD) ทาสถิติ ใหม่ ด้ วยอัตราดอกเบี้ย FII ที่ ได้ รับการต่ ออายุ ในขณะที่ นักลงทุ น
เตรี ยมพร้ อมรั บกาไรจากตลาดหุ้ นสดใสก่ อนการเลื อกตั้ง ผลกำไรเฉลี่ยโดยประมำณของบริ ษ ัท
Sensex ในปี ถัดไปท ำสถิ ติ ใหม่ สู งเป็ นประวัติกำรณ์ ทั้งในสกุลเงิ นรู ปี และดอลลำร์ สหรั ฐ
อย่ำงไรก็ดี อัตรำกำรเติบโตของ P/E หุ ้นอินเดียในปั จจุบนั ยังไม่ค่อยขยับ เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วง
ปี 2004-2007 หรื อหลังจำกฟื้ นตัวจำกวิกฤตกำรณ์ทำงกำรเงินทัว่ โลกในปี 2009 ในทำนอง
เดียวกัน รำคำหุ ้นต่อมูลค่ำทำงบัญชียงั ใกล้เคียงกับรำคำสู งสุ ดในรอบแปดปี ที่ผำ่ นมำ แต่กย็ งั ต่ำกว่ำ
จุดสู งสุ ดเมื่อต้นปี 2008 (ที่มำ: Bloomberg)
อินเดีย ลดการขาดดุ ลทางการค้ ากับ จีนได้ เป็ นส่ วนใหญ่ ในช่ ว งประมาณทศวรรษที่ ผ่านมา
เนื่ องจากตัวเลขการส่ งออกไปยังจีนปรั บสู งขึ้นถึงร้ อยละ 31 เมื่ อเปรี ยบเทียบกับช่ วงเวลา
เดียวกันของปี ที่แล้ ว โดยมีมูลค่ าราว 17,000 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐในปี งบประมาณที่สิ้นสุ ดใน
วันที่ 31 มีนาคม ตัวเลขกำรส่ งออกในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็ นผลมำจำกกำรส่ งออกสิ นค้ำที่ถูกตัด
สิ ทธิ์ทำงกำรค้ำในกำรประกำศสงครำมกำรค้ำระหว่ำงประธำนำธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กับจีน โดย
ปี นี้นบั เป็ นปี ที่สองที่กำรส่ งออกของอินเดียไปยังจีนเติบโตขึ้นมำกกว่ำร้อยละ 30
(ที่มำ: Bloomberg)
ค่ าความเสี่ ยงจากการให้ สิ นเชื่ อ (c re d it co s t) ของธนาคารอิ น เดี ย ลดลง
และน่ าจะกระตุ้นให้ สถาบั นการเงิ นขยายสิ นเชื่ อ ซึ่ งจะส่ งผลดีต่อการเติบ โตของเศรษฐกิ จ
อินเดีย ซึ่ งเป็ นประเทศที่ มี เศรษฐกิ จเติ บโตเร็ วที่ สุด ในโลกตามข้ อมู ลของ Goldman
Sachs นักวิเครำะห์ประเมินว่ำค่ำควำมเสี่ ยงที่ลดลงจะส่ งผลให้สินเชื่อเติบโตขึ้นรำว 140
basis point ซึ่ งน่ำจะทำให้กำรลงทุนเติบโตขึ้นรำว 200 basis point ดังนั้นเมื่อมอง
ในภำพรวมก็น่ำจะช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นรำว 60 basis point สำหรับปี งบประมำณ
ที่สิ้นสุ ดในเดือนมีนำคมปี 2020
(ที่มำ: Bloomberg, Goldman Sachs Group Inc.)

ปริ มาณนา้ ฝนในช่ วงฤดูมรสุ มของอินเดียในปี 2019 คาดว่ าจะเป็ นปกติที่ราว 96% ของ
ปริ มาณน้าฝนระยะยาวโดยเฉลี่ย และจะถือว่ ามีปริ มาณสู งสุ ดในรอบ 3 ปี หากฝนตกตามที่
คาดการณ์ ไว้ อินเดียอำศัยช่วงฤดูฝนระหว่ำงเดือนมิถุนำยนถึงกันยำยนเพื่อสะสมน้ ำในอ่ำงเก็บ
น้ ำและพื้นที่เพำะปลูกของประเทศมำกกว่ำครึ่ ง ซึ่ งเป็ นแหล่งที่อยูอ่ ำศัยหลักของประชำกรรำว
ร้ อยละ 58 ปริ มำณฝนตกที่ เป็ นปกติจะช่ วยสร้ ำงควำมมัน่ ใจให้ผูบ้ ริ โภคและทำให้อำหำรมี
รำคำถูก (ที่มำ: Bloomberg)
ธนาคารทุนสารองอินเดียประกาศเริ่ มนาการแลกเปลี่ยนภาระผูกพันสกุลเงิน (Currency
Swap) มาใช้ เป็ นเครื่ องมือชนิดใหม่ ในการสร้ างสภาพคล่ อง ซึ่ งธนาคารต่ าง ๆ เสนอราคา
ประมูลมากกว่ าราคาเริ่ มต้ นถึงสามเท่ า โดยราคาเริ่ มต้ นที่ธนาคารกลางกาหนดไว้ คือ 5,000
ล้ านดอลลาร์ ควำมสำเร็ จของมำตรกำรนี้ปูทำงไปสู่ กำรประมูลอื่น ๆ และมอบเครื่ องมือในกำร
อัดฉี ดเงินสดให้กบั กำรซื้ อหนี้ที่มีกำรบิดเบือนผลตอบแทน (yield-distorting debt)
โดยธนำคำรทุนสำรองอินเดีย ธุ รกรรมกำรแลกเปลี่ ยนภำระผูกพันสกุลเงินส่ งผลให้ส่วนเพิ่ม
ของสัญญำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำ (forward premium) สำหรับเงินดอลลำร์ /รู ปีปรั บ
ลดลง และทำให้ตน้ ทุนกำรประกันควำมเสี่ ยงของชำวต่ำงชำติลดลงด้วย นอกจำกนี้ ดอกเบี้ยหุ ้น
กู้บ ริ ษ ัท ยังผันผวนอย่ำงมำก หลังจำกที่ ธนำคำรทุ นส ำรองอิ นเดี ยปลดเพดำนกำรถื อ ครอง
พัน ธบัต รของชำวต่ ำงชำติ จ ำกผูอ้ อกพัน ธบัต รรำยเดี ย ว กำรปรั บ เพดำนหนี้ เพิ่ ม ขึ้ นให้ แ ก่
ชำวต่ำงชำติที่ประกำศไปเมื่อวันพุธอำจไม่ได้เห็นผลในทันทีทนั ใด แต่ถำ้ หำกผลกำรเลือกตั้ง
ออกมำเป็ นที่น่ำพอใจจะส่ งผลให้กระแสเงินไหลเข้ำประเทศมำกขึ้น
(ที่มำ: Bloomberg)

ข้ อมูลสาคัญ
รายงานฉบับนีไ้ ม่ได้ จัดทาขึน้ เพื่อเสนอขายหุ้น/หน่ วยลงทุน รวมถึงไม่ได้ ให้ คาแนะนา ความคิดเห็น หรื อโฆษณาแต่ อย่างใด นอกจากนี ้ รายงานฉบับนีย้ งั ไม่ได้ แสดงการคาดการณ์ หรื อนาเสนอแนวโน้ มความเคลื่อนไหวของอัตราหรื อราคาของหลักทรั พย์ใด ๆ
ในอนาคต เนือ้ หาของข้ อความข้ างต้ นให้ ไว้ เป็ นข้ อมูลเท่ านั้น โดยมิได้ เกี่ยวข้ องกับวัตถุประสงค์ ที่เจาะจง สถานการณ์ ทางการเงิน และความต้ องการเฉพาะของผู้ที่อาจได้ รับเอกสารฉบับนี ้ ผู้ใช้ เอกสารฉบับนีค้ วรขอคาปรึ กษาเกี่ยวกับความเหมาะสมในการ
ลงทุนในหลักทรั พย์ ตราสารทางการเงิน หรื อกลยุทธ์ การลงทุนที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี ้
หากคุณต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติมว่ าเราจะช่ วยให้ คุณบรรลุเป้าหมายการลงทุนได้ อย่างไร โปรดติดต่ อตัวแทนการลงทุนของ UTI หรื อเข้ าไปที่ www.utifunds.com
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