ข่ าวประจาเดือนล่ าสุดในประเด็นการเมืองและเศรษฐกิจ
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แนวทางงบการเงิน
ปริ มาณงบที่ขาดของ GDP เป็ น %

ที่มา: งานวิ จัย GoI, UTI MF

ปั จจัยการถดถอยด้ านงบประมาณการเงินหลักๆ ของสหภาพอินเดีย (Indian Union Finance Budget) สาหรั บปี งบประมาณ 2559 - 2560
•
การเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจได้ เพิ่ มขึนถึ
้ ง 7.6% ในปี 2558 - 2559
•
การขาดดุลบัญชี เดินสะพัดได้ ลดถอยลง จาก 18.4 พันล้ านเหรี ยญ ในครึ่ งปี แรกของปี ที่ แล้ วเป็ น 14.4 พันล้ านเหรี ยญในปี นี ้ และคาดว่ าจะเป็ น 1.4% ของ GDP ภายในสิ ้นปี นี ้ เงินสารองต่างประเทศนัน้
อยู่ในระดับสูงสุดที่ ประมาณ 350 พันล้ านเหรี ยญ
•
ในการกล่าวถึงอุปสงค์ฉบั พลันของส่วนที่จาเป็ นนัน้ รั ฐบาลได้ ประกาศรายจ่ ายที่ เพิ่ มขึนในฟาร์
้
ม และในส่วนชนบท สังคม สิ่งปลูกสร้ าง และการเพิ่ มทุนของธนาคาร
•
รั ฐบาลควรพยายามที่ จะสานต่อการปฏิรูปโปรแกรมที่ มอี ยู่ และทาให้ แน่ ใจว่าเส้ นทางของการแก้ ไขรัฐธรรมนูญนัน้ จะช่ ว ยในการนาไปปฏิบตั ิในประเด็นของผลิตภัณฑ์ และภาษี การให้ บริ การ (GST)
เส้ นทางในประเด็นกฏหมายในด้ านการล้ มละลาย และมาตรการการปฏิรูปที่ สาคัญอื่นๆ ที่ ยงั อยู่ในการดาเนิ นการก่อนรัฐสภาได้
•
การถดถอยด้ านงบการเงิ นในด้ านการประมาณค่า ที่ มีการปรั บปรุ ง (RE) 2559 – 60 และการประมาณค่าด้ านงบการเงิ น (BE) 2559 – 60 นัน้ มีการผูกขาดไว้ ที่ 3.9% และ 3.5% ของ GDP ตามลาดับ
ประกาศการปฏิรูปในนโนบายการลงทุนโดยตรงจากต่ างประเทศ (FDI)
•
การลงทุนจากต่างประเทศจะได้ รับการอนุญาตในหมวดการประกัน และเงิ นบานาญ ในเส้ นทางอัตโนมัติถงึ 49% ขึนอยู
้ ่กบั ตัวชี น้ าที่ มีอยู่ในเรื่ องของการจัดการ และการควบคุมของอินเดีย ที่ ต้องได้ รับ
การยืนยันโดยผู้ที่มีอานาจควบคุม
•
100% FDI ใน ARCs จะได้ รับอนุญาตผ่านเส้ นทางอัตโนมัติ ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (FPIs) จะได้ รับอนุญาตมากถึง 100% ของแต่ละงวดในการรั บหลักประกันที่ ออกโดย ARCs ทัง้ นี ้ ขึนอยู
้ ่
กับแต่ละส่วน
•
สัจภัณฑ์ การจากัดการลงทุนสาหรั บชาวต่างชาติในตลาดหลักทรั พย์ของอินเดียนัน้ เพิ่ มขึนจาก
้
5% เป็ น 15% เท่ ากันกับสถาบันภายในประเทศ
•
ปั จจัยจากัดที่ มีอยู่ 24% สาหรั บการลงทุนโดย FPIs ในธุรกิจส่วนกลางสาธารณะ นอกเหนื อจากธนาคารแล้ ว ที่มีลงรายการอยู่ในตลาดหลักทรั พย์ จะถูกปรับเพิ่ มขึนเป็
้ น 49% เพื่ อลบเลี่ยงความจาเป็ น
ในการขออนุมตั ิล่วงหน้ าในการเพิ่ มการลงทุนของ FPI จากรั ฐบาล
•
ตะกร้ าเครื่ องตรวจวัด FDI ที่ มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมจะได้ รับการขยายเพื่ อรวมเครื่ องตรวจวัดแบบไฮบริ ด ซึ่งขึนอยู
้ ่กบั เงื่ อนไขจาเพาะ
•
FDI จะได้ รับการอนุญาตในกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดขึนโดยผู
้
้ ควบคุมในส่วนการเงิ น นอกเหนื อไปจากกิจกรรมจากบริ ษัทที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับการธนาคาร และการเงิ นที่ ระบุไว้ ทงั ้ 18 ที่ (NBFC) ซึ่งได้ รับ
การอนุญาตภายใต้ เส้ นทางอัตโนมัติในปั จจุบนั
•
นักลงทุนต่างชาติจะได้ รับอนุญาติให้ ได้ สถานะผู้มีถนิ่ อาศัย ขึนอยู
้ ่กบั เงื่ อนไขจาเพาะต่างๆ ปัจจุบนั นี ้ นักลงทุนเหล่านี ้ได้ รับวีซ่ าทาธุรกิจมากถึง 5 ปี
การปฏิรูปส่ วนการเงิน
•
เพื่ อการพัฒนาการมีส่วนร่ วมในการขายปลีกที่ มากขึนในหลั
้
กประกันรัฐบาล RBI จะอานวยความสะดวกในการเข้ าร่ วมในตลาดหลัก และตลาดรองผ่านตลาดหลักทรั พท์ และการเข้ าถึงแพล็ตฟอร์ ม
การค้ า NDS-OM
•
การอานวยความสะดวกในการเพิ่ มประสิทธิ ภาพของตลาดตราสารหนี ข้ องบริ ษทั มีการประกาศมาตรการต่างๆต่อไปนี ้:
a)
บริ ษทั ประกันชี วิตของอินเดีย จะตังงบประมาณขึ
้
นมา
้ เพื่ อให้ เครดิตที่ ดีขนต่
ึ ้ อโครงการสิ่งปลูกสร้ างต่างๆ งบประมาณนี จ้ ะช่ วยในการเพิ่ มอัตราเครดิตของตราสารหนี ล้ อยตัว
โดยบริ ษัทสิ่งปลูกสร้ างต่างๆ และอานวยความสะดวกในการลงทุน จากนักลงทุนระยะยาว
b)
RBI จะออกตัวชี น้ าเพื่ อกระตุ้นผู้ขอกู้จานวนมาก ให้ เข้ าถึงส่วนแบ่งจาเพาะของความต้ องการทางการเงินของพวกเขา ผ่านกลไกทางตลาด แทนที่ จะเป็ นธนาคาร
c)
ตลาดการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในหลักทรั พท์ จะถูกขยายขึนเพื
้ ่ อรวมหลักประกันหนี ้ที่ ไม่มีการลงรายการ และผ่านทางหลักประกันที่ ออกโดยการแปลงสินทรั พย์เป็ นหลักทรัพย์นิติบคุ คลเฉพาะกิจ
(SPVs)
d)
สาหรั บการพัฒนาระบบนิ เวศเปิ ดใช้ งาน สาหรั บตลาดการขยายหุ้นแบบเจาะจงในตราสารหนี บ้ ริ ษัท จะมีการแนะนาแพล็ตฟอร์ ม การทอดตลาดแบบอิเล็ กทรอนิ คส์โดย SEBIสาหรั บข้ อเสนอหนี ้หลัก
e)
คลังเก็บข้ อมูลอย่างสมบูรณ์สาหรั บตราสารหนี บ้ ริ ษัท ที่ ครอบคลุมทัง้ ส่วนตลาดหลัก และตลาดรองนัน้ จะได้รับการพัฒนาขึนจากการรวมตั
้
วของ RBI และ SEBI
•
การจัดสรรปั นส่วนที่ นาเสนอให้ จานวน 3.68 พันล้ านเหรี ยญในปี 2559 – 60 ต่อการเพิ่ มทุนของธนาคารส่วนเอกชน (PSBs) สานักคณะกรรมการธนาคารจะมีการปฏิบตั ิงานในปี 2559 – 60 ซึ่งจะให้
แผนกลยุทธ์ ของ PSBs
•
สาหรั บการแก้ ไขปั ญหาที่ มีความรวดเร็ วมากขึนในเรื
้ ่ องทรั พท์ สนิ ที่ ตงึ จะมีการเพิ่ มประสิทธิ ภาพของศาลกู้หนี ้ (DRTs) ให้ มากขึน้
ผลกระทบต่ อตลาด
งบประมาณโดยรวมทังหมดที
้
่ ส่งไปอย่างกว้ างขวางในด้ านของการควบคุมงบประมาณ ซึ่งเน้ นไปยังปั ญหาในชนบท การปฏิรูปในเรื่ องการบริ หารที่ หลากหลาย และการทาให้ เข้ าใจได้ ง่ายขึน้ ตลาดหุ้นทุน และ
ตราสารหนี ฟ้ ื ้นตัวขึนอยากมากท่
้
ามกลางการคาดการ์ ณ และการประกาศที่ ต่ากว่ างบการกู้ยืมรวมที่ คาดไว้
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 ้

