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ผลตอบแทนพั
นธบัตรร่วงขณะทีตลาดตอบสนองเชิงบวกต่อคําแถลงการณ์
รฐั บาลอิ
นเดียเรืองแผนปรับลดการกูย้ มื ในครึงปีแรกของปี งบประมาณใหม่
เพือลดแรงกดดันตลาดหนีในประเทศ รัฐบาลประกาศลดการออกหุน้ ร้อยละ 22.5
สําหรับปี งบประมาณ 2562 รัฐบาลเปิ ดตัวการออกหุน้ สําหรับ 1 – 4
ปี สําหรับปี งบประมาณ 262
เพือแก้ปญั หาความต้องการพันธบัตรระยะสันของตลาด
(แหล่งข้อมูล: BloombergQuint)

อัตราเงิ นเฟ้ อชะลอตัว
การเติ บโตทางเศรษฐกิ จทีอิ งการบริ โภคในประเทศช่วยกระตุ้นอิ นเดียในการทํา
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริ กาและจีนทีรุนแรงมากขึน พยากรณ์ RBI
รายงานว่าเศรษฐกิจมูลค้า 2.3 พันล้านดอลลาร์จะขยายตัวเพิมขึนร้อยละ 7.4
ในปี งบประมาณ 2562 เป็ นการขยายตัวทีเร็วกว่าจีนทีแบบสํารวจของ Bloomberg
คาดการณ์ไว้ทร้ี อยละ 6.5 ในปี 2561
(แหล่งข้อมูล: Bloomberg, RBI)

รายงานผลเชิงบวกทีเกินคาดหมายทีสุดของ NIFTY 50
ช่องว่างระหว่างราคาตลาดปัจจุบนั * และทีนักวิเคราะห์คาดการณ์เมือ 12 เดือนก่อน
%ผลดําเนินการทีเกินคาดหมาย ต่อ ราคาทีตังเป้ า

คณะกรรมการนโยบายการเงินของอินเดียยําจุดยืนทีเป็ นกลางเรืองนโยบายการเงิน
เสนอให้คงอัตราดอกเบียทีร้อยละ 6
และยังคงปฏิบตั ติ ามพันธกิจในการบรรลุเป้าหมายระดับกลางสําหรับอัตราเงินเฟ้อ
ทัวไปทีร้อยละ 4 ให้ได้อย่างต่อเนือง คณะกรรมการฯ
ปรับลดพยากรณ์เงินเฟ้อเหลือร้อยละ 4.7 – 5.1 สําหรับครึงปี งบประมาณ 2562
หลังจากทีข้อมูลล่าสุดรายงานอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับทรงตัวภายหลังทีราคาผักเพิ
มขึนอย่างรวดเร็วนอกฤดูกาลตลาดเมือเดือนธันวาคม 2559 ทีผ่านมา
และชะลอตัวลงเมือมีการเพิมปริมาณผักสดในตลาด นํามันดิบ
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ข้อเสนอปรับแก้ราคารับซือขันตําสําหรับพืชฤดูฝน
และการเลือนไหลทางการเงินยังอยู่ในระยะสุม่ เสียงทีจะทําให้เกิดอัตราเงินเฟ้อ
การคาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อลดลงพร้อมกับการตืนตัวและการเติบโตทางเศรษฐกิจบ่
งบอกว่าคณะกรรมฯ ยังคงตรึงดอกเบีย (แหล่งข้อมูล: BloombergQuint, RBI)
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*ณ วันที 23 มีนาคม 2561
แหล่งข้อมูล Bloomberg
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ผลกําไรทีได้กลับคืนของบริ ษทั ด้านการเงิ น Bajaj Finance Ltd
ทีเกิ นมาร์จินสูงสุดของการคาดการณ์ของตลาดโดยรวมของ Bloomberg
ในกลุ่มบริ ษทั อัตราผลตอบแทน Nifty 50 สําหรับปี 2560 – 2561
และภายใต้การบริ หารสิ นทรัพย์ทีมันคง
ผูใ้ ห้ยมื ทีไม่ใช่ธนาคารเพิมมากกว่าร้อยละ 60
เมือเทียบกับราคาเป้าหมายของตลาดโดยรวม บริษทั FMCG
ทีใหญ่ทสุี ดของอินเดียอย่างHindustan Unilever Ltd., Reliance Industries Ltd
และบริษทั ผลิตรถยนต์ทใหญ่
ี ทสุี ด Maruti Suzuki India Ltd
เป็ นหุน้ ทีทําให้นกั วิเคราะห์ตอ้ งตกใจเมือผลประกอบการทําได้ดเี กินทีพยากรณ์เอาไ
ว้ตลาดจะเบนความสนใจไปทีการเติบโตทางรายได้เมือบริษทั เริมรายงานผลประกอ
บการไตรมาสมีนาคมในเดือนเมษายน อัตราส่วนของสํานักงาน Nifty
ทีรายงานไว้วา่ ลดลงทางผลกําไรในช่วงฤดูกาลทีผ่านมาเป็ นจํานวนตําสุดในรอบ 4
ปี (แหล่งข้อมูล: Bloomberg, Motilal Oswal)
มติ โนยบายของ RBI
เปิ ดโอกาสให้ผ้กู ้ยู ืมกระจายผลขาดทุนทางการซือขายในหกเดือนทีผ่านเป็ นระย
ะเวลาสูงสุดหนึ งปี เป็ นเหตุให้ ตลาดพันธบัตรต้องรวมตัว
Iเพือเป็ นการป้องกันไม่ให้ผลตอบแทนเพิมขึนอย่างรวดเร็วในอนาคต RBI
ยังขอให้ผกู้ ูย้ มื ตังกองทุนสํารองการผันผวนจากการลงทุน
มูลค้าหนีสาธารณะประมาณการไว้ที 10.6
พันล้านดอลลาร์จะถึงกําหนดในเดือนเมษายน
เงินสดทีได้คนื จะมีปริมาณสูงสุดในรอบหนึงเดือนสําหรับปี งบประมาณ 2562
(แหล่งข้อมูล: Bloomberg, RBI)
อุตสาหกรรมการผลิ ตของอิ นเดียเพิ มขึนร้อยละ 7.5
ในเดือนมกราคมเมือปี ทีผ่านมา เกิ นทีคาดการณ์เอาไว้ร้อยละ 6.4
ภายหลังกลุ่มอุตสาหกรรม 16 จาก 23
กลุ่มในภาคการผลิ ตมีการเติ บโตทางเศรษฐกิ จ
ผลผลิตของภาคการผลิตเพิมขึนอย่างรวดเร็วถึงร้อยละ 8.7 ในเดือนมกราคม 2561
รองรับการเติบโตโดยรวมในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ผลผลิตสินค้าขันปฐมเพิมขึนร้อยละ 8.7 ขณะทีผลผลิตของสินค้าทุนเพิมขึนร้อยละ
14.6 อุปกรณ์คมนาคมมีอตั ราการเติบโตสูงสุดเชิงบวกทีร้อยละ 33.1
ตามด้วยร้อยละ 27.8 ในสินค้าเฟอร์นเิ จอร์ และร้อยละ 26.6 ในสินค้ายานยนต์
รถพ่วงและกึงรถพ่วง (แหล่งทีมา: MOSPI, Bloomberg)

ข้อมูลสําคัญ
รายงานฉบับ นี ไม่ ถือ เป็ น ข้ อ เสนอสํ า หรับ หุ้ น /หน่ ว ยธุ ร กิจ และไม่ ถือ เป็ น ข้อ แนะนํ า หรือ ข้อ คิด เห็น หรือ เป็ น การโฆษณาแต่ อ ย่ า งใด รายงานฉบับ นี ไม่ ไ ด้ ป ระกอบไปด้ ว ยการพยากรณ์ ห รือ การแทนความใด ๆ
ของการผวนในอัตราหรือราคาของหลักทรัพย์ทจะเกิ
ี ดขึน เนือหาของข้อความข้างต้นทําขึนเพือเป็นข้อมูลเท่านันโดยไม่คาํ นึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์ทางการเงินเฉพาะ และความต้องการส่วนบุคคลใด ๆ ของบุคคลทีอ่านข้อความนี
ผูใ้ ช้เอกสารฉบับนีควรขอรับคําปรึกษาเกียวกับความเหมาะสมในการลงทุนในหลักทรัพย์ เครืองมือทางการเงิน หรือกลยุทธ์ดา้ นการลงทุนใด ๆ ทีกล่าวอ้างเอาไว้ในเอกสารฉบับนี
หากคุณต้องการเรียนรูเ้ พิมเติมเกียวกับวิธที เราจะช่
ี
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