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ข่าวเด่น
ภาวะส่วนทางของความเฟ้ อของราคาผักตามฤดูกาลทีส่ ูงสุดอาจทาให้ภาวะเงินเฟ้ อที่
คาดการณ์ว่าจะเกิดขึน้ ในไม่กเ่ี ดือนต่อมาลดลงร้อยละ 1.2 สัดส่วนของผักในดัชนีราคา
ผูบ้ ริโภคอยู่ทร่ี อ้ ยละ 6 และราคาของหอมหัวใหญ่เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 154 ในแต่ละปี เริม่ ที่
เดือนมกราคม และราคามะเขือเทศเพิ่มขึน้ ร้อยละ 52 หัวหอมใหญ่และมะเขือเทศสด
กาลังจะตีตลาดเกษตรกรรมขายส่งมีโอกาสชะลอเงินเฟ้ อในผักสองประเภทนี้เป็ นเลข
หลักเดียว การลดต้นทุนการเกษตรเป็ นอีกวิธใี นการช่วยลดภาวะราคาอาหารเฟ้ อใน
ส่วนของผักทีป่ ั จจุบนั มีอตั ราทีส่ ูงผิดปกติทร่ี อ้ ยละ 27 (แหล่งข่าว: Bloomberg)
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ผลผลิตอุตสาหกรรมของอินเดียเติบโตอีกครัง้ ในรอบสองเดือนจากร้อยละ 7.1 เมื่อ
เทียบกับร้อยละ 2.4 เดือนธันวาคมปี ท่ผี ่านมา ตัวเลขที่เปิ ดเผยโดยสานักงานสถิติ
กลางแสดงให้เห็นว่าตัวเลขผลผลิตในโรงงานทีเ่ พิ่มขึน้ เป็ นผลจากการเติบโตร้อยละ
8.4 ในภาคการผลิต และภาคการไฟฟ้ าและภาคทาเหมืองแร่ทร่ี อ้ ยละ 4.4 และร้อยละ
1.2 ตามลาดับ เป็ นการบ่ งชี้ว่าเศรษฐกิจของอินเดียอยู่ภาวะที่เสถียร ผลผลิตภาค
โครงสร้างพืน้ ฐานและการก่อสร้างโตขึน้ ร้อยละ 6.7
(แหล่งทีม่ า: BloombergQuint, สานักงานสถิตกิ ลาง)
ดัชนีความเชื่อมันทางธุ
่
รกิจของอินเดียทีเ่ ปิ ดเผยทุกไตรมาสโดยสภาการวิจยั เศรษฐกิจ
ประยุ ก ต์ แห่ งชาติ (National Council of Applied Economic Research NCAER)
ส่งสัญญาณสภาวะความอ่อนไหวทางเศรษฐกิจที่ดขี น้ึ ในประเทศด้วยการเติบโตขึน้
ร้อยละ 9.1 ในเดือนมกราคม หลังจากทีม่ อี ตั ราลดลงสองไตรมาศติดต่อกัน ถึงแม้ยงั
โตได้เพราะฐานปี ทแ่ี ล้วต่ า (เนื่องจากนโยบายยกเลิกธนบัตร) มีส่วนในการอัตราการ
เติบโตที่สู งขึน้ ด้านการผลิตซีเมนต์ เชื้อเพลิงดีเซล และยานพาหนะที่มสี องล้อเป็ น
สัญญาณบ่งบอกว่ามีการฟื้ นตัวด้านความต้องการทางเศรษฐกิจอีกครัง้
(แหล่งข้อมูล: Livemint, NCAER)
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จีดีพีของอิ นเดี ยขยายตัวร้อยละ 7.2 ระหว่ างเดื อนตุลาคมถึงธันวาคม เป็ นการ
เติบโตที่รวดเร็วที่สุดในรอบห้าไตรมาสทาให้รฐั บาลตัดสินใจพยากรณ์ ว่าอัตราจีดีพจี ะ
เติบโตขึ้นร้อยละ 6.6 เมื่อสิ้นสุ ดเดือนมีนาคม 2561 หลังผลกระทบของการยกเลิก
ธนบัตรและการปรับใช้ภาษีการขายและการบริการมีทา่ ทีคลายลง
(แหล่งทีม่ า: MOSPI, Bloomberg)
อิ ทธิ พลทางการเมืองของประธานาธิ บดีนเรนทระ โมทีเพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนื่ องก่อน
มีการจัดสมัชชาการเลือกตัง้ ของรัฐห้าเขตในช่ วงปี นี้ และการเลือกตัง้ ทัวประเทศ
่
ในปี 2562 มีแนวโน้ มว่ าพรรคภารตียชนตา (BJ) และพันธมิตรได้ ร บั คะแนนเสียง
เพิ่มขึน้ ในกลุ่มรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือในขณะทีป่ ระธานาธิบดีโมทีให้ความสาคัญ
กับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอย่ างต่ อเนื่ องเพื่อ ให้เกิดผลกระทบทางอัตราการ
เติบโตแบบทวีคูณต่อเศรษฐกิจ
(แหล่งทีม่ า: Bloomberg)
บริ ษทั ที่ ใหญ่ ที่สุดของอิ นเดียเตรียมทาสัญญากู้เงิ นระยะยาวกับผู้ให้ ก้ ยู ืมจาก
ญี่ปุ่นในขณะที่อตั ราดอกเบือ้ เชิ งลบของญี่ปุ่นเพิ่ มความต้องการด้านการลงทุน
จากการกู้ยื มจากอิ นเดี ยที่ ประเมิ นแล้ วว่ ามี ความน่ าลงทุ น บริษัทกึ่งรัฐและ
บริษั ทผลิตไฟฟ้ าที่ใหญ่ ท่ีสุ ดในประเทศอย่ าง Indian Railway Finance Corp. และ
NTPC Ltd. เตรียมที่จะยื่นกู้ ร่วมซามู ไร (Samurai loans) เป็ นจ านวนเงินประมาณ
600 เหรียญสหรัฐ แนวโน้มความต้องการเงินกู้จากตลาดเกิดใหม่ทน่ี ่ าเชื่อถือสูงยังคง
มีให้เห็นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ญ่ปี ่ ุนไม่มที ่าทียกเลิกนโยบายดอกเบี้ยติดลบ พร้อม
กับทีส่ มาชิก BOJ สารวจโอกาสทีจ่ ะขายแหล่งกระตุ้นการเงินให้ทะลุเป้ าหมายเงินเฟ้ อ
ร้อยละ 2
(แหล่งข้อมูล: Bloomberg)
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