อ ัปเดตข่าวสารเกีย
่ วก ับตลาด รายเดือน
สาหร ับลูกค้าระด ับมืออาชีพ/น ักลงทุนสถาบ ันเท่านน
ั้ | ฉบ ับเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2019

ข่าวเด่น
่ งในส่วนของสินเชือ
่ ผู ้บริโภค ไม่รวมหนี้บัตร เป็ น 100%
ความเสีย
่ ทีธ
จากเดิมประมาณ 125% สินเชือ
่ นาคารอนุมัตใิ ห ้กับ NBFC สาหรับ
ภาคเกษตรกรรม ธุรกิจขนาดเล็ก และการจานองบ ้าน ได ้รับการจัดประเภท
่ ให ้แก่ภาคธุรกิจทีม
เป็ นการปล่อยสินเชือ
่ ค
ี วามสาคัญ ทัง้ นี้เพือ
่ เป็ น
่ ให ้กับกลุม
การรับรองกระแสสินเชือ
่ ธุรกิจทีส
่ าคัญเหล่านัน
้ ซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและการจ ้างงาน (ทีม
่ า: Bloomberg)

้ คืน
เมือ
่ ต้นเดือนทีผ
่ า
่ นมา ธนาคารทุนสารองอินเดียลดอ ัตราการซือ
พ ันธบ ัตรอ้างอิง (Repurchase benchmark rate) เป็นอ ัตราตา
่
ทีส
่ ุดน ับตงแต่
ั้
ปี 2010 เพือ
่ กระตุน
้ เศรษฐกิจทีฝ
่ ื ดเคืองของอินเดีย
้ คืนพันธบัตรลง 35 basis points เป็ น 5.4% เป็ นการ
การลดอัตราซือ
้ คืนพันธบัตรครัง้ ทีส
ตัดสินใจทีน
่ ่าแปลกใจ โดยนับเป็ นการลดอัตราซือ
่ ี่
ของธนาคารทุนสารองอินเดียในปี นี้ โดยมีเป้ าหมายเพือ
่ เตรียมเศรษฐกิจ
ให ้พร ้อมรับมือผลกระทบจากสงครามการค ้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯทีท
่ วี
ความรุนแรงมากขึน
้ เรือ
่ ย ๆ และการปรับลดอัตราดอกเบีย
้ โดยธนาคาร
กลางสหรัฐฯ รวมทัง้ ยังเป็ นการสนับสนุนเศรษฐกิจภายในประเทศ นอก
จากนี้แล ้ว ธนาคารทุนสารองอินเดียยังปรับลดตัวเลข GDP เป็ น 6.9%
จากทีเ่ คยคาดการณ์ไว ้ที่ 7% ก่อนหน ้านี้ในเดือนมิถน
ุ ายน เนื่องจาก
คาดว่าเงินเฟ้ อยังคงระดับอยูท
่ ี่ 3.1% ในไตรมาสทีส
่ องของปี งบประมาณ
ธนาคารทุนสารองอินเดียกล่าวว่าตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้ อนัน
้ ไม่รุนแรง
และข ้อมูลล่าสุดเกีย
่ วกับความคืบหน ้าในการเพาะปลูกในฤดูมรสุมและ
ฤดูหนาวก็เป็ นปั จจัยทีช
่ ว่ ยคลายความกังวล ธนาคารทุนสารองอินเดีย
เป็ นผู ้ปรับลดอัตราดอกเบีย
้ มากทีส
่ ด
ุ ในเอเชียในปี นี้ บันทึกการประชุม
ชีว้ า่ สมาชิกของ MPC ทัง้ หมดลงคะแนนเป็ นเอกฉันท์ให ้คงนโยบาย
้ คืนพันธบัตรลง (ทีม
ทางการเงินแบบผ่อนคลายและให ้ลดอัตราซือ
่ า:
Bloomberg, RBI)
น ักลงทุนในประเทศทีล
่ งทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอินเดีย
เพิม
่ การถือครองหุน
้ ในเดือนกรกฎาคม ไม่หวน
่ั ผลกระทบจาก
เดือนกรกฎาคมทีเ่ ลวร้ายทีส
่ ุดในรอบ 17 ปี กองทุนหุ ้นคาดว่าจะได ้รับ
กระแสเงินสดไหลเข ้ามูลค่า 81.1 พันล ้านรูปี (ประมาณ 1.2 พันล ้าน
ดอลลาร์สหรัฐ) เพิม
่ ขึน
้ จาก 76.6 พันล ้านรูปี (ประมาณ 1.13 พันล ้าน
ดอลลาร์) ทีก
่ องทุนได ้รับในเดือนมิถน
ุ ายน เนื่องจากผู ้จัดการกองทุน
้ ราคาต่าสุด กระแสเงินยังคงหลั่งไหลเข ้ามาเนื่องจาก
ต่าง ๆ พากันช ้อนซือ
ตราสารทุนยังคงเป็ นตัวเลือกทีน
่ ่าสนใจท่ามกลางความคาดหวังให ้ลด
อัตราเงินฝากของธนาคารมากกว่านี้ ตัง้ แต่ต ้นปี จนถึงตอนนี้นักลงทุน
้ ตราสารทุน
สถาบันต่างชาติ (FII) และกองทุนรวม (MF) ในประเทศซือ
ไปแล ้วมูลค่าว่า 7 พันล ้านดอลลาร์สหรัฐ และ 6 พันล ้านดอลลาร์สหรัฐ
(ทีม
่ า: Bloomberg, Goldman Sachs Research)

ธนาคารทุนสารองอินเดียตกลงโอนเงินส่วนเกินมูลค่า 1.76 ล้าน
ล้านรูปี (ประมาณ 24.5 พ ันล้านดอลลาร์สหร ัฐ) ให้ก ับร ัฐบาล
ในการประชุมคณะกรรมการเมือ
่ ว ันที่ 26 สิงหาคม หล ังจากได้ร ับ
คาแนะนาจากคณะกรรมการบิม ัล จาล ัน (Bimal Jalan
Committee)
70% ของเงินโอนทีไ่ ด ้รับอนุมัตจ
ิ ากธนาคารทุนสารองอินเดียเมือ
่ วันจันทร์
นัน
้ มาจากรายได ้ทีธ
่ นาคารกลางเดียได ้รับจากการลงทุน
และจากการเปลีย
่ นแปลงนโยบายการทาบัญชีการแลกเปลีย
่ นเงินตราต่าง
ประเทศ รวมทัง้ ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด ้จากการพิมพ์พันธบัตรและการปั๊ มเหรียญ
กษาปณ์ ส่วนทีเ่ หลือประมาณ 526 พันล ้านรูปีมาจากเงินทุนส่วนเกิน
ในรายงานคณะกรรมการจาลันแนะนาว่า ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic
capital) ของธนาคารทุนสารองอินเดีย ซึง่ ประกอบด ้วยตราสารทุนทีท
่ ราบ
กาไรขาดทุนแล ้วและมูลค่าหลังการปรับมูลค่าทางบัญชี ควรอยู่ในช่วงราว
20% ถึง 24.5% ของงบดุลของธนาคารกลาง โดยธนาคารทุนสารอง
อินเดียได ้สั่งให ้คงระดับตราสารทุนทีท
่ ราบผลกาไรขาดทุนจริงแล ้วหรือ
หลักทรัพย์สารองกรณีฉุกเฉินไว ้ระหว่าง 5.5% ถึง 6.5% คณะกรรมการ
ของธนาคารทุนสารองอินเดียยอมรับคาแนะนาดังกล่าว ซึง่ ทาให ้การจ่าย
ปั นผลครัง้ นี้กลายเป็ นสถิตใิ หม่ การโอนเงินส่วนนี้น่าจะชดเชยรายได ้
ทีข
่ าดไปจากการจัดเก็บภาษีได ้น ้อยลงอันเนื่องจากการเติบโตชะลอตัวใน
ปี นี้ ซึง่ จะส่งผลให ้สามารถกระตุ ้นการใช ้จ่ายได ้มากขึน
้ วิธน
ี ี้ยังช่วยให ้
รัฐบาลทาตามเป้ าการขาดดุลงบประมาณที่ 3.3% ของ GDP สาหรับ
ปี งบประมาณ 2020 ได ้อีกด ้วย
(ทีม
่ า: Goldman Sachs Research, RBI, Bloomberg)

ธนาคารกลางแห่งอินเดียใช้มาตรการบรรเทาสภาวะการขาดแคลน
่ ทีธ
การปล่อยสินเชือ
่ นาคารเงา (Shadow bank) หลายแห่ง และ
ผ่อนคลายกฎเกณฑ์การกูเ้ งินให้ก ับผูบ
้ ริโภค ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของ
มาตรการในการผล ักด ันเศรษฐกิจทีก
่ าล ังชะลอต ัว ธนาคารทุนสารอง
อินเดียเพิม
่ วงเงิน (Exposure limit) ให ้แก่ธนาคารสาหรับการลงทุน
ทุกประเภทในบริษัททางการเงินรายเดียวกันทีไ่ ม่ใช่ธนาคารเป็ น 20%
้ ที่ 1 จากเดิม 15% ก่อนหน ้านี้ นอกจากนี้ยังลดระดับ
ของเงินทุนชัน
ข้อมูลสำคัญ
รายงานฉบับนี้ไม่ได ้จัดทาขึน
้ เพือ
่ เสนอขายหุ ้น/หน่วยลงทุน รวมถึงไม่ได ้ให ้คาแนะนา ความคิดเห็น หรือโฆษณาแต่อย่างใด นอกจากนี้
รายงานฉบับนีย
้ ังไม่ได ้แสดงการคาดการณ์หรือนาเสนอแนวโน ้มความเคลือ
่ นไหวของอัตราหรือราคาของหลักทรัพย์ใด ๆ ในอนาคต
เนื้อหาของข ้อความข ้างต ้นให ้ไว ้เป็ นข ้อมูลเท่านัน
้ โดยมิได ้เกีย
่ วข ้องกับวัตถุประสงค์ทเี่ จาะจง สถานการณ์ทางการเงิน
และความต ้องการเฉพาะของผู ้ทีอ
่ าจได ้รับเอกสารฉบับนี้ ผูใช ้เอกสารฉบับนีค
้ วรขอคาปรึกษาเกีย
่ วกับความเหมาะสมในการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงิน
หรือกลยุทธ์การลงทุนทีก
่ ล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้
หากคุณต ้องการทราบข ้อมูลเพิม
่ เติมว่าเราจะช่วยให ้คุณบรรลุเป้ าหมายการลงทุนได ้อย่างไร โปรดติดต่อตัวแทนการลงทุนของ UTI หรือเข ้าไปที่ www.utifunds.com
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