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นักลงทุนทั่วโลกซือ้ ตราสารหนี ม้ ากสุดในรอบเจ็ดเดือน รวมเป็ นมูลค่ าถึง 403 ล้ าน
ดอลลาร์ เป็ นตราสารหนีส้ กุลเงินรู ปีในเดือนสิงหาคม เมื่อเทียบกับ 105 ล้ านดอลลาร์
ในเดือนกรกฎาคม มีการคาดการณ์ ในทางบวกว่าความพ่ายแพ้ ตลอดหนึ่งปี ได้ สิ ้นสุดลง
แล้ วและผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่าทาให้ ตลาดตราสารนี ้ของอินเดียกลับมาคึกคักอีกครัง้ แม้ บริ ษัท
ต่าง ๆ จะประกาศว่ามีการเติบโตทางรายได้ ซึง่ เป็ นเรื่ องที่น่าตกใจในแง่บวก
(แหล่งข้ อมูล: Bloomberg)
ระดมการส่ งออกสต็อก Pharma ที่เกี่ ยวข้ องแม้ สกุ ลเงินรู ปีจะอ่ อนตัว ตัวขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ และนโยบายของรัฐ เช่น 'Pharma Vision 2020' และสวน Pharma ที่ลด
ค่าต้ นทุนการผลิต ขณะเพิ่มภาคส่วนยาชีววัตถุคล้ ายคลึงและภาคส่วนชีวภาพ ตามด้ วยภาค
ส่ว นอุป กรณ์ เป็ นปั จ จัย ที่ ท าให้ เกิ ด การเติ บ โตของภาคส่ว นในอิ น เดี ย (แหล่ ง ข้ อ มูล :
Bloomberg)

ทุบสถิ ติอีกครัง้
ดัชนี เซนเซ็กซ์เล็งทะลุเป้ ำตัวเลขถ้วนครังที
้ ่สำมตัง้ แต่เดือนกรกฎำคมของปี นี้
ด ัชนีเอสแอนด์พี บีเอสอี เซ็ น
เซกซ์

ระด ับ

จีดีพีของอินเดียเติบโตขึน้ ร้ อยละ 8.2% ปี ต่ อปี ในไตรมาสเมษายนของปี งบประมาณ
2019 ตอกย า้ ความเป็ นเศรษฐกิ จ หลั ก ที่ เติ บ โตเร็ ว ที่ สุ ด ในโลก อั ต ราการผลิ ต ใน
ประเทศที่แข็งแรงและอัตราการเติ บโตทางการผลิตที่ เข้ มแข็งของอินเดี ยส่งผลให้ มูลค่าเพิ่ม
รวมหลังหักภาษีเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8 ในไตรมาศ 1 ของปี งบประมาณ 2019 เมื่อเทียบกับร้ อยละ
7.6 ในไตรมาศ 4 ของปี งบประมาณ 2018 และบ่งบอกว่าไม่ได้ รับ ผลกระทบจากสงคราม
การค้ าแต่อย่างใด อัตราการผลิตเหล็กและซีเมนต์ที่สงู ขึ ้นในช่วงครึ่งปี แรกของ 2018 บ่งบอก
ว่า รั ฐ บาลยัง คงให้ ความส าคั ญ กั บ แผนการปลดล็ อ กปั ญ หาคอขวดในโซ่อุป ทาน ท าให้
โครงการด้ า นการลงทุน ที่ ห ยุด ชะงัก กลับ มาด าเนิ น การต่ อ และมี ก ารให้ ความส าคัญ กั บ
โครงการโครงสร้ างพื ้นฐานสาธารณะเพื่อให้ เกิดแรงขับเคลื่อนในการลงทุน นอกจากนี ้ การ
ฟื น้ ฟูที่เข้ มแข็งยิ่งขึ ้นในกลุ่มย่อยของการบริ การด้ านการการเงิน , อสังหาริ มทรัพย์, ไอที และ
ธุรกิ จต่าง ๆ บ่งบอกได้ ถึงแนวโน้ มการฟื ้นฟูที่ดี ถึงแม้ จะกลุ่มย่อยดังกล่าวที่ จะมีผลกระทบ
พื ้นฐานที่รุนแรงก็ตาม อัตราการเติบโตที่ไม่มีแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดึงทางด้ าน
อุปาสงค์ ดังกล่างบ่งบอกว่าการปฏิรูปต่าง ๆ ได้ เพิ่มโอกาสการเติบโตและกิจการของอินเดี ย
และมีแนวโน้ มที่จะไม่มีภาวะเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง
(แหล่งข้ อมูล: Bloomberg)

การควบกิ จการและการจั ดหากาลั งรุ่ งเรื อ งในอิ นเดีย เนื่ องธุ รกรรมที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
บริ ษัทอินเดียได้ แตะ 104.5 พันล้ านดอลลาร์ แซงหน้ าสถิติประจาปี ก่ อนหน้ าและยัง
เหลื ออีก สี่ เดือนในปี งบประมาณ กฎหมายว่าด้ วยการล้ มละลายใหม่ , การแข่งขันเพื่ อ
ครอบอานาจในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ช และเงินสดสารองสูงสุดที่กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
เอกชนในเอเชียที่ เป็ นโอกาสในการทาธุรกิจในเศรษฐกิ จหลักที่เติบโตเร็ วที่สดุ ในโลก กิจการ
M&A จะช่วยกาจัดระบบหนีเ้ สียทางระบบการเงินของอินเดี ยในขณะที่มีการเตรี ยมที่จะรวม
อุตสาหกรรมแปรรูปเหล็กเป็ นพลังงานและโครงสร้ างพื ้นฐานภายใต้ ประมวลกฎหมายว่าด้ วย
การล้ มละลายของอินเดีย กองทุนหุ้นนอกตลาดของเอเชียที่มีมลู ค่าพร้ อมใช้ งานทุบสถิติที่
225 พันล้ านดอลลาร์ เมื่อปลายปี 2017 เตรี ยมมองหาโอกาสใหม่ ภายในครึ่งปี แรกของ 2018
กองทุนหุ้นนอกตลาดและกองทุนร่ วมลงทุนได้ เพิ่ม การลงทุนในอินเดียร้ อยละ 46 เป็ น 15.2
พันล้ านดอลลาร์
(แหล่งข้ อมูล: Bloomberg, Ernst & Young Global Limited)
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ดัชนีเอสแอนด์ พี บีเอสอี เซ็นเซกซ์ ใกล้ แตะระดับ 39,000 เครื่ องชีว้ ดั หุ้นทุนเตรี ยมที่จะ
ทะลุเป้าหมายตัวเลขถ้ วนครัง้ ที่สามในปี นี ้หลังจากมีการเติบโตทางเศรษฐกิจร้ อยละ 8 และทา
ให้ ขบั เคลื่อนหุ้นทุนสูงขึ ้นในสองสามเดือนข้ างหน้ าที่เป็ นสาเหตุที่ทาให้ อินเดียเป็ นตลาดหุ้น
ทุนที่มีประสิทธิภาพดีที่สดุ ในเอเชีย (แหล่งข้ อมูล: Bloomberg)
การเติบโตทางผลตผลิตอุตสาหกรรมของอินเดียกลับมาเพิ่มขึน้ อีกครั ง้ และสูงสุดใน
รอบสี่เดือนในเดือนมิถุนายน โดยเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 7 ปี ต่ อไปเมื่อเทียบกับร้ อยละ 0.3
ที่ลดลงเมื่อปี ก่ อน อันเกิดจากผลกระทบที่ฐานต่ าจากปี ที่ผ่านมาก่ อนหน้ าที่จะมีการ
ปฏิ รูปจีเ อสที ภาคส่วนการผลิต สินค้ าคอมพิวเตอร์ , อิ เล็กทรอนิ กส์ และสินค้ าเกี่ ย วกับ
สายตาเพิ่มเติมร้ อยละ 44 ตามด้ วยยานพาหนะขับเคลื่อนด้ วยเครื่ องยนต์ รถลาก และรถกึ่ง
รถลาก ที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20.5 เมื่อปี ที่ผ่านมา (แหล่งข้ อมูล: Bloomberg)
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