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บัญชีขาดดุลของอินเดียในปั จจุบัน (%จาก
GDP) ตามสมมติฐานเรื่ องนา้ มันที่ต่างกัน
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ช่วงเวลา

การลดลงของอัตราเงินเฟ้อ
- เพิ่มการใช้ เนื่องจากความกลัวในการกัดกร่ อนในอานาจในการซื ้อนันลดลง
้
- ช่วยทาให้ ระบบอัตราดอกเบี ้ยต่า
- ทาให้ การออมเงินมากขึ ้น และเป็ นรู ปร่ างมากขึ ้น (เช่น ทอง)
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ที่มา: งานวิ จัยจากธนาคารแห่งสหรั ฐอเมริ กา เมอริ ล ลิ นช์ โกลบอล

1. อินเดียขึนน
้ าการเติบโตในเอเชียใต้ : ธนาคารโลก
จากข้ อมูลธนาคารโลก การเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิจของอินเดี ยนั ้นคาดว่าจะเพิ่ มขึ ้นจาก 7.5 เปอร์ เซ็นในปี 2016 เป็ น 7.7 เปอร์ เซ็นต์ ในปี 2017 ทาให้ เอเชี ยใต้ กลายเป็ นภาคที่เติ บโต
ได้ เร็วที่สดุ ในโลก
2. หน้ าบัญชีกองทุนรวมชี ้ให้ เห็นถึงบันทึกการเพิ่มขึน้ 14% ของปี งบประมาณ 2016
กองทุนรวมของอินเดี ยได้ เพิ่ มพอร์ ทโฟลิโอมากกว่า 5.9 ล้ านฉบับในปี งบประมาณ 2016-16 ซึ่งชี ้ให้ เห็นถึงการเติ บโต 14 เปอร์ เซ็นในปี ต่อปี ข้ อมูลจากองค์ กรกองทุนรวมอินเดี ย
(AMFI)
3. เครดิตการลงทุนจากต่ างประเทศที่ เข้ามามีความเป็ นบวก ‘ทาในอินเดี ย’ ให้ ออกดอกออกผล: มู้ดดี ส้ ์
จากรายงานการการบริ การจากนักลงทุนอย่างมู้ดดี ้ ความพยายามทีจ่ ะทาให้ การลงทุนต่างประเทศนั ้นไม่มีขีดจากัดในหลายๆหมวด และแคมเปน ‘ทาในอินเดี ย’ นั ้นนาไปสูก่ ารลงทุน
ต่างประเทศโดยตรง (FDI) ที่เพิ่ มมากขึ ้น ซึง่ ช่วยเหลือบัญชี งบดุลของอินเดี ยในปัจจุบนั และส่งผลให้ เกิดผลรวมที่มีเรตติ ้งที่ดีขึ ้นในช่วงเวลาที่มีการรี วิว
4. IMF คงการคาดการ์ ณเรื่ องการเติบโตของอินเดี ย ลดการวางแผนสากล
กองทุนการเงิ นระหว่างประเทศ (IMF) ได้ คงการเติ บโตของโครงการต่างๆในอินเดี ยในสาหรับปี 2016-17 ที่ 7.5 เปอร์ เซ็นต์ และคาดการ์ ณว่าการเติ บโตนี ้จะเกิดขึ ้นจากการใช้ สว่ นตน ที่
ได้ รับการสนับสนุนโดยราคาน ้ามันที่ลดลง และรายได้ ที่มากขึ ้น
5. อินเดียได้ บรรลุเป้าหมายในเรื่ องพลังงานแสงอาทิตย์ สาหรับปี 2015-16 ไปมากกว่ าถึงหนึ่งเท่ าครึ่ง
อีกความก้ าวหน้ าที่สาคัญอีกหนึ่ง อินเดี ยได้ ก้าวข้ ามเป้ าหมายที่ได้ ตั ้งไว้ เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศสาหรับปี 2015-16 ไปถึงหนึ่งเท่าครึ่ง ได้ ถงึ 2018 เมกะวัตต์ (MW) ใน
ระหว่างปี 2015-16 ตามเป้ าหมายที่ตั ้งไว้ ที่ 2000 MW เท่านั ้น เป้ าหมายที่ทบั ทวีขึ ้นในช่วงสิ ้นปี 2016-17 นั ้นตั ้งไว้ ที่ 17,000 MW และคาดไว้ ว่าประเทศอินเดี ยจะเพิ่ มเข้ าไปอีก 10,000
MW ในปี 2016-17
6. อิริคสัน โนเกีย ฮั วเหว่ ย และซิสโซต่ างพนันกันอย่ างยิ่งใหญ่ ในด้ านโครงการ “ชุมชนอั จริยะ” ของอินเดี ย
บริ ษัทยักษ์ ใหญ่อย่าง อิริคสัน โนเกีย ฮัวเหว่ย และซิ สโซ ร่วมลงทุนในโครงการ “ชุมชนอัจริ ยะ” ของอินเดี ยอย่างหนาแน่น คาดกันว่าเป็ นโอกาสทางธุรกิจที่มีมลู ค่าถึง 50 พันล้ าน
เหรี ยญในอีกห้ าปี
7. ทาให้ กระบวนการการก่ อตั ง้ สาขาสานั กงาน(BO)/การประสานงาน (LO)/สานั กงานโครงการ (PO) ในอินเดี ยง่ ายขึน้ องค์ กรการต่ างประเทศ
รัฐบาลอินเดี ยได้ มอบอานาจให้แก่ธนาคารในหมวดธุรกิจประเภท-1ที่ได้ รับอนุญาตในการอนุมตั ิ การก่อตั ้งสาขาสานักงาน(BO)/การประสานงาน (LO)/สานักงานโครงการ (PO) ใน
อินเดี ยโดยองค์ กรการต่างประเทศ ซึง่ จะช่วยในการทาให้ การทาธุรกิจในประเทศเป็ นไปได้ ง่ายขึ ้น
8. หั วเรื่ องในเดื อนกุมภาพั นธ์ ดั ชนี ราคาผู้บริโภค CPI ได้ ตกลงไปที่ 5.8% ต่ ากว่ าวามเป็ นเอกฉันท์ และ 5.69% ในเดือนมกราคม
ดัชนี นี ้ได้ แสดงให้ เห็นถึงการหดตัวเดื อนต่อเดื อน (MoM) (-0.3%) ในด้ านราคาโมเมนตัม ขัดกับการเติ บโต (0.2%) ที่เห็นในเดื อนมกราคม การที่ราคาโมเมนตัมลดลงนั ้น เกิดขึ ้นจาก
การลดลงของดัชนี ด้านอาหาร และเครื่ องดื่ มอย่างรวดเร็ว (~46% ของ CPI ทั ้งหมด) (1.1%MoM การหดตัวเดื อนต่อเดื อน)
รายงานนีไ้ ม่ได้ประกอบไปด้วยข้อเสนอสาหรั บหุน้ /หน่วย และไม่ใช่การแนะนา หรื อข้อคิดเห็น หรื อโฆษณาใดๆ รายงานนีไ้ ม่ไช่การคาดการ์ ณ หรื อการนาเสนอเกี ่ยวกับการเคลื ่อนไหวของอัตรา หรื อราคาของหลักประกันใดๆในอนาคต
สารต่างๆของเนือ้ ความด้านบนดังกล่าวนี ้ มี เพือ่ เป็ นข้อมูล ไม่ใช่สาหรั บจุดประสงค์จาเพาะใดๆทัง้ สิ้ น ไม่เกี ่ยวกับสถานการ์ ณการเงิ น และความต้องการจาเพาะใดๆของบุคคลทีอ่ าจได้รับแถลงการ์ ณนี ้ ผู้ใช้เอกสารนีค้ วรได้รับคาแนะนา
เกี ่ยวกับความเหมาะสมในการลงทุนในหลักประกันใดๆ ตัวชีว้ ัด ทางการเงิ น หรื อกลยุทธ์ ดา้ นการลงทุน ทีม่ ี การอ้ างอิ งถึ งในเอกสารนี ้

