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เป็ น 53.3 ในเดื อนมิถนุ ายนจาก 50.4 ในเดือนก่อนหน้ า ภาคบริ การที่ เท่ากับร้ อยละ 60 ของจีดีพีของ
อินเดียช่วยเติมอัตราการจ้ างงานจากที่ต่าสุดในรอบห้ าเดือนในเดือนพฤษภาคม ขณะที่ระดับพนักงาน
เพิ่มขึ ้นสูงสุดในรอบปี (แหล่งข้ อมูล: Bloomberg)
อิ นเดี ยรั กษาต าแหน่ งในฐานะผู้ ส่ งออกสู งสุ ดในภาคบริ การเทคโนโลยี สารสนเทศสองปี
ติดต่ อกั นและเพิ่มขึน้ 3 อันดั บมาอยู่ท่ ี 57 ในการจัดอันดับดัชนี นวัตกรรมโลกตีพิ มพ์ โดย
องค์ การทรั พย์ สินทางปั ญญาโลกของสหประชาชาติ, สถาบันธุรกิ จนานาชาติอินสิแอด และ
มหาวิทยาลั ยคอร์ เนลและคู่ค้าของดัชนี นวัตกรรมโลก รายงานดังกล่าวจัดอันดับ 126 เศรษฐกิ จ
ภายใต้ เกณฑ์ตวั ชีว้ ดั 80 เกณฑ์ อินเดียติดอันดับ 3 ในตลาดในประเทศคานวณตามภาวะเสมอภาคของ
อานาจซื ้อ, อันดับ 4 ในอัตราการเติบโตของจีดีพีในดอลลาร์ ภาวะเสมอภาคของอานาจซื ้อต่อแรงงานหนึ่ง
ราย และอันดับ 6 ในจานวนของบัณฑิตที่จบจากสาขาวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม
(แหล่งข้ อมูล: BloombergQuint, องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก)
้
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ดัชนีเอสแอนด์ พี บีเอสอี เซ็นเซกซ์ ของอินเดียทาผลงานได้ ดีท่ ีสุดเมื่อเทียบกับประเทศกาลัง
พัฒนาประเทศอื่น ๆ โดยเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 7.5 ในไตรมาสสอง ขณะที่ดัชนีตลาดเกิ ดใหม่ ของ
เอมเอสซีไอ กองทุนในประเทศสร้ างหุ้นอินเดียมูลค่าสุทธิ 4.5 พันล้ านดอลลาร์ ระหว่างเดือนเมษายน
และเดือนมิถนุ ายนเมื่อเทียบกับกระแสไหลออกต่างประเทศที่ 2.9 พันล้ านดอลลาร์ ความต้ องการของ
ประเทศในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนท่ามกลางผลกาไรที่ตกต่าจากทองคาและอสังหาริ มทรัพย์ได้ ช่วย
ให้ ดชั นีเซนเซ็กซ์ปัดแรงต้ านต่าง ๆ เช่นราคานา้ มันที่เพิ่มขึ ้นและค่าเงินรูปีที่อ่อนลง อินเดียประสบกับ
การถอนหุ้นอินเดียในมูลค่าน้ อยกว่า 800 ล้ านดอลลาร์ ในปี นี ้ ต่างจากตลาดอื่น ๆ ที่มีกระแสไหลออกใน
ปริ มาณมาก เช่น อินโดนีเซียและไทย (แหล่งข้ อมูล: Bloomberg)
มีความเป็ นไปได้ ท่ ีอินเดียมีผลกาไรเพิ่มขึน้ 190 พันล้ านดอลลาร์ จากการเก็บภาษีการขายและ
การบริ การ (จีเอสที) สาหรับปี งบประมาณ 61 ที่สิน้ สุดเดือนมีนาคม ภายหลังที่มีการยกเครื่อง
กฎหมายภาษี จี เอสที ท่ ี มี ผลบั งคั บใช้ ตั ง้ แต่ วั นที่ 1 กรกฎาคมปี ที่ ผ่ านมา รั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลัง ปิ ยชุ โกยัล คาดการณ์ว่าอันตราการเก็บภาษี จีเอสทีจะเพิ่มขึน้ และคานวณอัตราการ
เก็บเฉลี่ยต่อเดือนระหว่างปี งบประมาณเอาไว้ ที่ 1.1 ล้ านล้ านรูปี (16.04 พันล้ านดอลลาร์ ) เมื่อเทียบกับ
อัตราเฉลี่ยที่ 898.9 ล้ านล้ านรูปี (13.11 พันล้ านดอลลาร์ ) ในปี ก่อนหน้ า กฎหมายภาษี การขายและการ
บริ การใหม่ได้ รวม ภาษี รัฐบาลกลางและรั ฐสาหรับสินค้ าและบริ การเป็ นกฎหมายเดียวที่ บงั คับใช้ ทั่ว
ประเทศ (แหล่งข้ อมูล: Bloomberg, อัตราดอกเบี ้ยที่ถกู ใช้ อ้างอิงธนาคารกลางอินเดีย (อาร์ บี
ไอ) ตังแต่
้ วนั ที่ 29 มิถนุ ายน 2561: 1 ดอลลาร์ = 68.5753 รูปี)
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นายกรั ฐมนตรี นเรนทระ โมที ประกาศว่ ามี การเพิ่ มราคาพยุ งฟาร์ มเพื่ อบรรลุ ตามคามั่ น
สัญญาที่จะเพิ่มรายได้ ฟาร์ มเป็ นสองเท่ าภายในปี 2565 มีการเพิ่มราคาพยุงขันต
้ ่ า (เอมเอสพี )
สาหรับพืชผล เช่น ทุ่งนาข้ าว ฝ้าย และถั่วเหลือคุณภาพทัว่ ไปเพื่อรับรองว่าชาวนาได้ รับมากร้ อยละ 50
ของต้ นทุนการผลิตของพวกเขาเป็ นอย่างต่า การเพิ่มเอมเอสพีเป็ นหนึ่งในโครงการที่ประกาศเมื่อไม่นาน
มานี ้เพื่อชนะใจประชากรชาวนาที่เท่ากับร้ อยละ 62 ของประชากร 1.3 พันล้ านคนของอินเดีย ชาวนาเป็ น
ฐานคะแนนเสี ยงหลักส าหรั บโมที ในการเลื อกตั ง้ ทั่ วไปในต้ นปี 2562 (แหล่ งข้ อมูล: Bloomberg)

ภาคการผลิ ตและบริ การของอินเดียมีการพัฒนาที่เร็ วที่สุดภายในหนึ่ งปี ในเดือนมิถุนายน
ภายใต้ ความต้ องการที่เพิ่มขึน้ จากการเติบโตต่ อปี ที่สูงสุดในธุรกิจใหม่ ดัชนีนี ้และดัชนีกิจกรรม
ธุรกิจภาคการบริ การนิเคอิอินเดียเพิ่มขึ ้น 52.6 ในเดือนมิถนุ ายนจาก 49.6 ในเดือนก่อนหน้ า ขณะที่ดชั นี
ผู้จัดการฝ่ ายจัดซื ้อโดยรวมนิเคอิอินเดีย แสดงตัวเลขที่แข็งแกร่ งที่สดุ ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2559 เพิ่มขึ ้น
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