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ข่าวเด่
มูดสี ้ ์ อินเวสเตอร์ ส เซอร์ วสิ
ประกาศเพิ่มอันดับความน่ าชื่อถือพันธบัตรสกุลเงินรู ปีและสกุลเงินต่ างประเท
ศของอินเดีย ขึน้ สู่ระดับ Baa2 จากระดับ Baa3
พร้ อมกับปรั บเปลี่ยนแนวโน้ มความน่ าเชื่อถือเป็ น "มีเสถียรภาพ "จากเดิม
"เชิงบวก" โดยระบุว่า เศรษฐกิจอินเดียยังคงมีความแข็งแกร่ ง
และการปฏิรูปในเชิงสถาบันจะช่ วยสนับสนุนศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของอินเดียให้ สูงขึน้ ด้ วย
มูดี ้ส์คาดหวังว่าเศรษฐกิจอินเดียจะสามารถเติบโตด้ วยแรงขับเคลื่อนจากภาพรวมเศรษฐกิจที่เ
ป็ นบวกประกอบกับนโยบายปฏิรูปเชิงโครงสร้ างของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมที
ที่ตงเป
ั ้ ้ าที่จะคงอัตราดอกเบี ้ยไว้ ที่ 6.7% ในไตรมาศแรกของปี 2018 มูดี ้ส์ยงั คาดการณ์ด้วยว่า
ลพวงอันเป็ นบวกของกฎหมายจัดเก็บภาษีการค้ าและบริ การ หรื อ GST
รวมทังนโยบายยกเลิ
้
กธนบัตรและพัฒนาอินเดียเข้ า
สูย่ คุ เศษรฐกิจดิจิตอลอย่างแท้ จริ ง จะส่งผลให้ จีดีพีของอินเดียเติบโตได้ ถึง 7.5%
ให้ ได้ ภายในไตรมาศสุดท้ ายของปี 2018 (ที่มา: มูดี ้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์ วิส)

อัตราการเติบโต
การเพิม่ ความน่าเชื่อถือโดยมูดี้ส์ยกระดับอันตรการเติบโตของตลาดตราสารของ
ธนาคาร

ความน่าสนใจที่เกิดขึ้ น
อัตราการเติบโตของพันธบัตรแบบ 10 ปี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในช่วง 3 เดือน

นโยบายพันธบัตรรัฐบาลประเภทสิบปี ของอินเดียสร้ างความสนใจให้ กับ
นักลงทุนเป็ นอย่ างมากเนื่องจากผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้ ราว 1 % ต่ อปี
ซึ่งมากกว่ าผลตอบแทนของธนาคารกลางอินเดีย
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลประเภท 10 ปี
มีแนวโน้ มสูงขึ ้นเนื่องจากราคาน ้ามันมีราคาสูงขึ ้นทังนี
้ ้เพื่อป้องกันสภาวะเงินเฟ้ อ
ผลตอบแทนจะไม่ทะยานเพิ่มไปกว่านี ้ตามที่ธนาคาร รี เสิร์ฟ แบงค์ ออฟ อินเดีย
ได้ คาดการณ์เอาไว้ ทงนี
ั ้ ้เพื่อคงสภาพความไหวตัวทางการเงินในประเทศในระหว่างที่รอข้ อมูลที่เ
ป็ นผลลัพธ์จากการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจตลอดทังปี
้ ของรัฐบาลนายโมดี
(ที่มา: บลูมเบิร์ก, เจพี มอร์ แกน เชส แอนด์ โค)

จีดีพีอินเดียขยายตัว 6.3% ในไตรมาศที่ 3 ซึ่งถือเป็ นสัญญานกลับ
ตลาดหุ้นอินเดียมีแนวโน้ มทะยานขึน้ อย่ างแข็งแกร่ ง
หลังจากมูดสี ้ ์ ได้ ปรับเพิ่มอันดับความน่ าเชื่อถือพันธบัตรของอินเดีย
ซึ่งถือเป็ นครั ง้ แรกนับตัง้ แต่ ปี 2004
นักลงทุนและนักวิเคราะห์ยงั คงให้ ความมัน่ ใจในตลาดภาพรวมของตลาดตราสารหนี ้ของอินเดี
ยแม้ จะยังเป็ นช่วงเริ่ มต้ นของตลาด
ซึง่ วัดได้ จากหุ้นสามัญที่ยงั คงเปิ ดขายและบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์ยงั คงอยูใ่ นสภาวะฟื น้ ตัวจา
กนักลงทุนในประเทศไปพร้ อมๆกับการหามาตรการดึงนักลงทุนต่างประเทศเข้ ามาลงทุนเพิ่มขึ ้น
ตลาดหุ้นในอินเดียนันมี
้ มลู ค่า 2.2 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ถือเป็ นตลาดหุ้นที่ทาผลงานได้ ดีที่สดุ เป็ นอันดับที่สองของตลาดในเอเชียด้ วยอัตราเติบโต
23.64% (ที่มา: บลูมเบิร์ก, ออมนิไซอันส์ แคปปิ ตอล)

การนาเข้ าทองของอินเดียลดลงถึง 31% ในเดือนตุลาคมเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันในปี ที่ผ่านมา
การปรั บตัวลดลงของความต้ องการทองคาในอินเดียนีส้ ่ วนหนึ่งมากจากการที่รัฐบาลอิ
นเดียได้ ใช้ นโยบายคุมเข้ มการนาเข้ าทองคาหลังจากประสบภาวะขาดดุลบัญชีเดินสะพั
ดและเป็ นผลพวงจากการเริ่มบังคับใช้ นโยบายปราบปรามการฟอกเงิน
(ที่มา: บลูมเบิร์ก)

ข้ อมูลสถิติชี ้ให้ เห็นว่าเศรษฐกิจของอินเดียกาลังอยูใ่ นสภาวะฟื น้ ตัวจากผลกระทบของนโยบาย
ลดการใช้ ธนบัตร และ นโยบายเพิ่มภาษี การค้ าและบริ การซึง่ ทาให้ การเติบโตชะลอตัวลงในช่วง
5 ไตรมาศที่ผ่านมา โดยภาคการผลิตของอินเดียมีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ ้น 1.2%
ในไตรมาศแรกโดยเพิ่มเป็ น 7% และ ภาคบริ การเพิ่มขึ ้นเป็ น 7.1% ในไตรมาศ 2
ด้ วยการเติบโตที่คงที่ในอัตรา 6.5% โดยข้ อมูลของการเติบโตในช่วง 13เดือนที่เติบโตสูงสุดถึง
52.6 ในเดือนพฤศจิกายน นันถู
้ กสะท้ อนอยูใ่ นรายงานผลลัพธ์ภาคการผลิตอินเดียที่จดั ทาโดย
นิเคอิ อินเดีย (ที่มา: นิเคอิ เอเชียน รี วิว)

อุตสาหกรรมอาหารถือเป็ นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลนายโมดีให้ ความสาคัญเป็ นอั
นดับหนึ่งเนื่องจากนักลงทุนต่ างชาติสามารถเข้ ามาถือหุ้นโดยตรงได้ 100
เปอร์ เซนท์ ภายใต้ โครงการ “เมค อิน อินเดีย”
ผลพวงจากโครงการนี ้ทาให้ มีการลงนามในสัญญาลงทุนราว 1 หมื่นล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ภายในระยะเวลาเพียง 3
วันของการจัดงานประชุม เวิร์ล ฟู้ด โดยมีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมถึง 2000 คน จาก 30 ประเทศ
โดยอินเดียหวังที่จะให้ เกิดการจ้ างงานในประเทศและสร้ างความต้ องการในการบริ โภคสินค้ าด้ า
นอาหารเพิ่ม มากขึ ้น (ที่มา: เวิร์ล ฟู้ด อินเดีย 2017)

ข้อมูลสำคัญ

รายงานนี้ไม่ ได้ ประกอบไปด้ วยข้ อเสนอสาหรับหุ้น/หน่ วย และไม่ ใช่ การแนะนา หรื อข้ อคิดเห็น หรื อโฆษณาใดๆ รายงานนี้ไม่ ไช่ การคาดการ์ ณ
หรือการนาเสนอเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอัตรา หรื อราคาของหลักประกันใดๆในอนาคต สารต่ างๆของเนื้อความด้ านบนดังกล่ าวนี้ มีเพื่อเป็ นข้ อมูล
ไม่ ใช่ สาหรับจุดประสงค์ จาเพาะใดๆทั้งสิ้น ไม่ เกี่ยวกับสถานการ์ ณการเงิน และความต้ องการจาเพาะใดๆของบุคคลที่อาจได้ รับแถลงการ์ ณนี้
ผู้ใช้ เอกสารนี้ควรได้ รับคาแนะนาเกี่ยวกับความเหมาะสมในการลงทุนในหลักประกันใดๆ ตัวชี้วัดทางการเงิน หรือกลยุทธ์ ด้านการลงทุน ที่มีการอ้ างอิงถึงในเอกสารนี้
หากคุณต้ องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีท่ เี ราสามารถช่ วยคุณได้ ในการลงทุนต่ างๆ กรุณาติดต่ อตัวแทนลงทุน UTI หรือเข้ าชมเว็บไซต์
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