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ข่าวเด่น
การสน ับสนุนภายในประเทศ
ด ัชนีเบนช์มาร์กเซนเซ็ กซ์ (Benchmark Sensex) พุง
่ ทะยานแม้วา่ จะ
มีการขายภายในน ักลงทุนต่างชาติประเภทสถาบ ัน (FII)
สุทธิการลงทุนในหุ ้นระหว่างประเทศเมือ
่ วันที่

12/31/18

S&P BSE Sensex (R1)

ล้านดอลลาร์

ตลำดหุ้นทุนของอินเดียรวมตัวกันเพื่อตอบสนองต่ อกำรแต่ งตัง้ ของซำติกำตำ ดำซ ใน
ฐำนะผู้ว่ำกำรคนใหม่ ของธนำคำรกลำงของอินเดีย การแต่งตังของผู
้
้ วา่ การดาซดูเหมือนเป็ น
โอกาสสาหรับอาร์ บีไอที่จะแก้ ไขแนวทางของนโยบายทางการเงินหลังจากที่หลักฐานบ่งชี ้ว่าการ
ดาเนินงานที่ลาเอียงของผู้วา่ การคนก่อน ศจ.อูร์จิต พาเทลไม่ตรงกับสภาพการตลอด โดยดูได้ จาก
การเติบโตที่ช้าแลภาวะเงินเฟ้อที่สวนทางกันโดยสิ ้นเชิง ผลตอบรับทางการตลาดที่ดีทาให้ เกิดการ
ขยายต่อผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี ซงึ่ ชะลอตัวลงและค่าเงินรูปีที่สวนทางการขาดทุน
จากปี ถึงวันที่ ภายใต้ การนาของผู้วา่ การดาซ นโยบายการเงินคาดการณ์วา่ จะสมดุลมากขึ ้นและ
เป็ นไปตามข้ อมูลที่ได้ มา ทาให้ มีแนวโน้ มที่จะมีการตัดอัตราไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ (แหล่งข้ อมูล:
Bloomberg)
ความคาดหว ังทีจ
่ ะต ัดอ ัตรา

แหล่งข้อมูล: Bloomberg
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ภำคส่ วนกำรผลิตของอินเดียส่ งสัญญำณกำรพัฒนำที่เข้ มแข็งที่สุดในแง่ ข องควำมเสถียร
ในระยะเวลำหนึ่งปี หลังจำกกระแสกำรสั่งซือ้ ใหม่ สร้ ำงกำลังใจให้ กับบริ ษัทให้ เพิ่มกำรผลิต
ท่ ำมกลำงสภำพควำมต้ องกำรที่แข็งแรง ดัชนีของผู้จัดการจัดซื ้อจัดข้ างการผลิตของอินเดี ย
ของนิเคอิ แข็งแรงขึ ้นเป็ น 54.0 จุดในเดือนพฤศจิกายน ถือเป็ นการขยายตัวติดต่อกันต่ อเนื่ อง 16
เดือน ภาคธุรกิจที่พฒ
ั นาขึ ้นผนวกกับผู้ผลิตลดการสต็อกสินค้ าสาเร็ จรู ปเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้ องการถือเป็ นการรับรองว่าอัตราการผลิตจะเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2019
(แหล่งข้ อมูล: https://asia.nikkei.com)
กำรบรรลุ ผลผลิ ตที่สูงขึน้ กำลั งกลั บคืนมำอีกครั ง้ ในตลำดเกิ ดใหม่ ในปี 2019 ผลตอบแทน
จำกธุรกรรมที่คำดกำรณ์ สำหรับปี ต่ อไปจะเริ่ มขึน้ หลังจำกที่เกิดควำมวุ่นวำยตัง้ แต่ ปี 2015 ซึ่ง
ทำให้ กำรกำหนดค่ ำสกุลเงินอินเดียลดลงจนน่ ำเป็ นห่ วง หลังจากที่ลดการแลกเปลี่ยนสกุลเงิ น
ต่างประเทศเพื่อเพิ่มสกุลเงิ นของประเทศนัน้ ๆ อาร์ บีไอสามารถหลีกเลี่ยงปั ญหาร้ ายแรงต่อแหล่งเงิ น
สารอง หมายความว่านักลงทุนมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่มากขึ ้นและความเสี่ยงลดน้ อยลง
(แหล่งข้ อมูล: Bloomberg)

ร ้อยละ

อินเดียปิ ดตลำดปี 2018 ในฐำนะตลำดหุ้นทุนที่ทำผลงำนได้ ดีท่ ีสุดในเอเชียด้ ำนสกุลเงิน
ท้ องถิ่นหลังจำกที่กระแสเงินไหลเข้ ำในประเทศอย่ ำงมั่นคงเมื่อเทียบกับกระแสเงินไหล
ออกโดยนักลงทุนจำกต่ ำงประเทศ กองทุนรวมตราสารแห่งทุนใช้ ประโยชน์จากค่าเฉลี่ย 8 หมื่น
ล้ านรู ปี (ประมาณ 1.14 พันล้ านดอลลาร์ ) ต่อเดือนจากผู้ออมเงิน กองทุนรวมตราสารแห่งทุนใน
ประเทศมีจานวนการซื ้อหุ้นเป็ นสถิติสงู สุดที่ 1.2 ล้ านล้ านรูปี (ประมาณ 17.19 พันล้ านดอลลาร์ )
ในปี นี ้ แผนหุ้นทุนเท่ากับร้ อยละ 42 ของ 24 ล้ านล้ านรู ปี (ประมาณ 343.87 พันล้ านดอลลาร์ )
ของสินทรัพย์อุตสาหกรรม เพิ่มขึ ้นสองเท่าจากสี่ปีก่อน (แหล่งข้ อมูล : อัตราอ้ างอิ งที่ 1 USD =
69.7923 IDR ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2018 ตามที่ตีพิมพ์ใน www.fbil.org.in, BloombergQuint)

้ ONSH OIS 1ปี
INR ซือ

แหล่งข้อมูล: Bloomberg

ตลำดซือ้ ขำยเงินตรำเริ่ มกำหนดรำคำตั ดอัตรำพร้ อมกั บแรงกดดั นเงินเฟ้ อที่ลดลงและผู้ ว่ำ
กำรธนำคำรกลำงคนใหม่ ท่ ีไม่ มีควำมกังวลเงินเฟ้ อจะเร่ งตัวในอนำคต องค์ประกอบโดยรวมต่อ
พันธบัตรท้ องถิ่ นย้ อนกลับอย่างรุ นแรงหลังจากที่ ราคาน า้ มันลดลงและผลตอบแทนในหนี ส้ ิน 10 ปี
ลดลง นอกจากนี ้ การซื ้อพันธบัตรของอาร์ บีไอผ่านการดาเนินงานตลาดเปิ ดทาให้ รองรับองค์ประกอบ
ดังกล่าว ในวันที่ประกาศตาแหน่งผู้วา่ การดาซในวันที่ 12 ธันวาคม ผลตอบแทน 10 ปี ร่วงลงไปอยู่ที่ร้อย
ละ 7.411 (แหล่งข้ อมูล: Bloomberg)
อัตรำส่ วนหนี เ้ สี ยในอุ ตสำหกรรมกำรธนำคำรของอิ นเดี ยลดลง ทำให้ มี โอกำสกระตุ้นกำร
ขยำยสิ นเชื่อและรองรั บกำรเติบโตทำงเศรษฐกิ จของนำยกรั ฐมนตรี โมดิในขณะที่ใกล้ ถึงวัน
เลือกตัง้ การคาดการณ์การลดลงในหนีเ้ สียอาจช่วยให้ ความพยายามของรัฐบาลในการแก้ ไขขอบเขต
การยืมสาหรั บธนาคารรั ฐ รั ฐบาลเพิ่ งประกาศแผนที่ จะกระจายเงิ น 830 พันล้ านรู ปี (11.9 พันล้ าน
ดอลลาร์ ) ลงในธนาคารในอินเดียภายในเดือนมีนาคม 2019 (แหล่งข้ อมูล: Bloomberg)
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