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ข่ำวเด่น
อินเดียนำหน้ำญี่ปนุ่ ขึน้ เป็ นแหล่งลงทุนทีน่ ่ำดึงดูดทีส่ ุดเป็ นอันดับห้ำจำกผลสำรวจข
องซีอโี อทัวโลกของ
่
PricewaterhouseCoopers
กำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศในอินเดียเพิม่ สูงขึน้ ถึงร้อยละ 17
เป็ นจำนวนเงิน 25
พันล้ำนเหรียญสหรัฐในช่วงครึง่ ปี แรกของปี งบประมำณปจั จุบนั เนื่องจำกรัฐบำลผลั
กดันให้เกิดกำรปฏิรปู ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ ฐำน กำรผลิต
และกำรฝึกทักษะได้ชว่ ยให้อนิ เดียมีควำมน่ำดึงดูดในฐำนะแหล่งลงทุนมำกขึน้
(แหล่งทีม่ ำ: PwC, Bloomberg)
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นาย Arun Jaitley
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอิ นเดียคาดการณ์ว่าจะมีการเติ บโตตา
มที่กาหนดเอาไว้ที่ร้อยละ 11.5 ภายในปี งบประมาณ 2562 จากร้อยละ 9.5
ในประงบประมาณ 2561
เพราะจะมีการเติ บโตอย่างรวดเร็วด้านธุรกิ จการลงทุนและการลงทุนคงที่
ถึงแม้วำ่ รัฐบำลจะประกำศว่ำจะมีกำรเลื่อนไหลของงบประมำณเนื่องจำกได้คำดกำ
รณ์วำ่ ดุลกำรคลังขำดดุลสำหรับปีงบประมำณ 2561 จะอยู่ทร่ี อ้ ยละ 3.5
รัฐบำลยังคงมุง่ มันที
่ จ่ ะลดดุลกำรคลังขำดดุลเป็ นร้อยละ 3 ของ GDP
ภำยในปี งบประมำณ 2564 ตำมทีไ่ ด้คำดกำรณ์เอำไว้
(แหล่งทีม่ ำ: Bloombergquint)

กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ (IMF) คำดกำรณ์ว่ำผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP)
ในประเทศอินเดียจะเติบโตขึน้ อีกร้อยละ 7.4 ภำยในปี งบประมำณ 2562
และทวงคืนตำแหน่งเศรษฐกิจเกิดใหม่ทเ่ี ติบโตเร็วทีส่ ุด
ปจั จัยขับเคลื่อนให้เกิดกำรเติบโตดังกล่ำวประกอบไปด้วยศักยภำพของอินเดียในก
ำรลดอัตรำกำรกูย้ มื เงินจำกแหล่งทุนภำยนอก กำรเพิม่ ผลผลิตทำงอุตสำหกรรม
และโครงกำรริเริม่ ต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจในพืน้ ทีช่ นบทให้ดขี น้ึ
อินเดียตำมหลังจีนเมื่อปี ทผ่ี ำ่ นมำเนื่องจำกเหตุกำรณ์กำรปลดค่ำของเงินตรำและก
ำรปฏิรปู GST (แหล่งทีม่ ำ: IMF, Bloomberg)

ความต้องการของทองคาในอิ นเดียในไตรมาสที่สี่เพิ่ มขึ้นสูงสุดในรอบ 17
ปี ที่รอ้ ยละ 4 ต่อปี เป็ น 189.6 ตันในไตรมาสที่สิ้นสุดเดือนธันวาคม
ควำมต้องกำรของทองคำต่อปียงั น้อยกว่ำปริมำณเฉลีย่ ในรอบห้ำปี ท่ี 810 ตัน
ถึงแม้จะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9 ปี ต่อปี ที่ 726.9 ตันในปี 2560
หลังมีกำรปลดค่ำของเงินตรำ
ควำมต้องกำรในกำรลงทุนด้ำนทองคำลดลงเนื่องจำกนักลงทุนหันไปทำกำรลงทุนด้
ำนหุน้ ทุน (แหล่งทีม่ ำ: World Gold Council, Bloomberg)
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ดัชนีผจู้ ดั กำรฝำ่ ยจัดซือ้ ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตของอินเดียของนิเคอิทำให้แนวโ
น้มกำรเติบโตของโครงกำรด้ำนกำรผลิงของอินเดียเป็ นไปอย่ำงคงทีท่ ร่ี อ้ ยละ 52.4
ในเดือนมกรำคมผลผลิตทีแ่ ละยอดสังซื
่ อ้ ใหม่กำ้ วกระโดดเป็ นปจั จัยขับเคลื่อนให้มโี
ครงกำรก่อสร้ำงเพิม่ มำกขึน้ ระหว่ำงทีเ่ ศรษฐกิจยังคงฟื้ นตัวจำกกำรปลดค่ำของเงิน
ตรำและกำรปฏิบตั ใิ ช้ระเบียบปฏิรปู ด้ำนภำษีกำรขำยและกำรบริกำร
นอกจำกนี้ยงั มีรำยงำนว่ำปริมำณกำรสร้ำงงำนเพิม่ ขึน้ เร็วทีส่ ุดในรอบห้ำปี เนื่องจำก
มีกำรเติบโตทำงกิจกรรมทำงธุรกิจ (แหล่งทีม่ ำ: IHS Markit, Bloomberg)

ธนาคารทุนสารองอิ นเดียคงอัตราซื้อคืนที่ร้อย 6
และยังคงอยู่ในสถานะเป็ นกลาง ส่งผลให้ตลาดตราสารหนี้ บรรเทาลง
อย่ำงไรก็ตำมภำวะเงินเฟ้อในครัวเรือนและงบประมำณเพื่อกำรขยำยทำให้ธนำคำร
ทุนสำรองอินเดียขยับไปทำงกำรควบคุมอัตรำเงินเฟ้อ (hawkish) มำกขึน้
หลังจำกหนึ่งในหกสมำชิกคณะกรรมกำรยกเลิกกำรลดรำคำขณะทีส่ มำชิกอีกรำยล
งคะแนนให้เพิม่ พืน้ ฐำน 25 คะแนน
ธนำคำรทุนสำรองอินเดียยังคงปรับภำวะเงินเฟ้อให้ใกล้เคียงกับร้อยละ 4
มำกทีส่ ุดในระยะปำนกลำง ภำวะเงินเฟ้อคำดว่ำจะเริม่ ต้นระหว่ำงร้อยละ 5.1
ถึงร้อยละ 5.6 ตัง้ แต่เดือนเมษำยนถึงเดือนกันยำยน 2561
หลังจำกธนำคำรทุนำรองอินเดียคำดว่ำจะชะลอตัวลงระหว่ำงร้อยละ 4.5 ถึง
ร้อยละ 4.6 ในครึง่ หลังของปีงบประมำณ 2562 (แหล่งทีม่ ำ: RBI, Bloomberg)
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