ข่ าวประจาเดือนล่ าสุดในประเด็นการเมืองและเศรษฐกิจ
มิถนุ ายน 2016

สกุลเงินของตลาดเศรษฐกิจที่เกิดใหม่ และเหรี ยญสหรัฐ
(% ค่าเสือ่ มราคาตังแต่
้ 1 มกราคม 201)

จีน อินเดีย ไทย อินโดนีเซีย โปแลนด์ รัสเซีย ชิลี เมอร์ลนู ่า ตุรกี โคลัมเบีย เม็กซิโก บราซิล อเมริกาใต้

ทุนสารองสกุลเงินระหว่างประเทศของอินเดีย
(พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ)

14 มค.

14 พค.

14 กย.

15 มค.

15 พค.

15 กย.

16 มค.

16 พค.

ที่มา: ทุนทางเศรษฐกิจ
ทาให้ เกิดความเคลื่อนไหวที่จากัดในเงินตรารู ผีในเดือนมิถุนายน
ธนาคารเงินสารองแห่งอินเดีย (RBI) ผู้ว่าการ นายรากุราม ราจัน ได้ ประกาศว่าเขาประสงค์ที่จะถอนตัวจากการทางานหลังการสิ ้นสุดสัญญาของเขาในเดือนกันยายน ข่าว
นี ้ตามมาด้ วย การลงประชามติการลงคะแนนเสียงในการออกจากสหภาพยุโรปของประเทศอังกฤษ อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวของเงินรู ปีก็ยงั คงมีการจากัดอยู่ เงินรู ปี
ให้ ผลที่ดีกว่าจากที่ผ่านมาจนถึงวันนี ้ เทียบกับเงินตราของตลาดเศรษฐกิจที่เกิดใหม่ที่คล้ ายกัน นอกจากประเทศจีน (แผนภูมิที่ 1) อินเดียทาการส่งออกไปยังประเทศ
อังกฤษ ซี่งให้ ผลเพียงแค่ 5% ของ GDP ดังนันผลกระทบจาก
้
Brexit ต่ออินเดียนันไม่
้ มากนัก
1.

Source: Capital Economics
เดือนแห่ ง Brexit และ “Rexit”

บันทึกทุนสารองเงินตราต่ างประเทศที่สุงช่ วยบรรเทาการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงิน
จากข้ อมูลประจาสัปดาห์จากธนาคารเงินสารองแห่งอินเดีย (RBI) ทุนสารองเงินตราต่างประเทศนั ้นพุง่ ขึ ้นไปถึง 363.46 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐสาหรับสัปดาห์นั ้นๆ จนถึงวันที่ 3
มิถนุ ายน โดยรวมแล้ ว ทุนสารองเงินตราต่างประเทศของอินเดียมีแนวโน้ มว่าจะเพิ่มขึ ้นอีกตั ้งแต่ต้นปี (แผนภูมิ 2)
2.

หัวข้ อข่ าวข้ อมูลการเติบโต GDP ของอินเดียมีความโดดเด่ นเหนือปั จจัยเศรษฐกิจหลักอื่นๆ
เศรษฐกิจของอินเดียขยายตัวขึ ้น 7.9% ปี ต่อปี ในไตรมาศแรกของปี 2016 (ไตรมาศแรกของปี งบประมาณ 2016 ของประเทศ เดือนมกราคม – พฤษภาคม) และ 7.2% ปี ต่อปี ใน
ไตรมาศก่อนหน้ า ซึ่งทาให้ อนิ เดียกลายเป็ นผู้นาท่ามกลางเศรษฐกิจทั ้งหลาย
3.

4. บัญชีขาดดุลในปั จจุบันลดลงไปอยู่จุดต่าสุดในรอบ 7 ปี
ข้ อมูลจาก RBI แสดงให้ เห็นถึงบัญชีขาดดุลในปั จจุบนั (CAD) ที่ลดลงมาถึง 0.3 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐในไตรมาศแรกของปี งบประมาณ (มกราคม – มีนาคม 2016) บนส่วนหลัง

ของการขาดดุลทางการค้ าที่ต่ากว่า นี่เป็ นจุดที่ต่าที่สดุ ในรอบ 7 ปี ลงมาอย่างมากจาก 7 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐในไตรมาศก่อนหน้ า และลงจาก 7 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐในปี ก่อนหน้ า
บัญชีขาดดุลของตลอดทั ้งปี งบประมาณ 2016 ลดลงมา 1.1% ของ GDP เมื่อเทียบกับปี งบประมาณ 2015 ที่ 1.8%

ราคาสินค้ าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึน้ อย่ างรวดเร็ว แต่ ยังคงอยู่ในช่ วงเป้าหมายของ RBI
เงินเฟ้าสาหรับเดือนพฤษภาคมอยูท่ ี่ 5.76% เมื่อเทียบกับ 5.47% ในเดือนเมษายน เนื่องจากมีการขึ ้นราคาอาหาร และเชื ้อเพลิง และยังต่ากว่าเป้าหมายปั จจุบนั ของ RBI ที่ 6%
อยู่
5.

อุตสาหกรรมเงินทุนร่ วมของอินเดียมองเห็นการเจริญเติบโต 18% ใน AUM ภายในหนึ่งปี
สืบเนื่องจากสมาเงินทุนร่วมอินเดีย (AMFI) ทรัพท์สนิ ที่ได้ รับการจัดการโดยอุตสาหกรรมเงินทุนร่วมของประเทศนั ้นเพิ่มขึ ้นจาก 12.26 ล้ านล้ านรูปีในเดือนพฤษภาคม 2015 ถึง
14.46 ล้ านล้ านในเดือนพฤษภาคมปี 2016 – แสดงให้ เห็นถึงการเจริญเติบโตถึง 18%
6.

อินเดียได้ เปิ ดตัวดาวเทียม 20 ตัว เข้ าสู่วงโคจรอย่ างลุล่วง.ในวันที่ 22 มิถุนายน
องค์กรงานวิจยั ทางอวกาศของอินเดีย (ISRO) ได้ เปิ ดตัวดาวเทียม 20 ตัวเข้ าสูว่ งโคจรในช่วงระยะ 26 นาที ทาให้ ประเทศเข้ าไกล้ อตั ราการส่งของ NASA และองค์การอวกาศ
รัสเซีย และช่วยเสริมความแข็งแรงให้ แก่ภาพลักษณ์ของอินเดียในอุตสาหรกรรมอวกาศของโลก ในดาวเทียม 20 ตัวนั ้น มีดาวเทียมทางพาณิชย์ 17 ตัว และอีกหนึ่งตัว (มีน ้าหนัก
725.5 กก.) มีไว้ เพื่อใช้ ในการสอดส่องโลก (คล้ ายคลึงกับโปรแกรม Landsat ของ NASA) ค่าใช้ จา่ ยของภารกิจนี ้มีน้อยกว่า 30% เมื่อเทียบกับการเปิ ดตัวที่คล้ ายๆกันโดย
องค์การอวกาศอื่นๆ
7.

รายงานนี้ไม่ได้ประกอบไปด้วยข้อเสนอสาหรับหุน้ /หน่วย และไม่ใช่การแนะนา หรื อข้อคิ ดเห็น หรื อโฆษณาใดๆ รายงานนี้ไม่ไช่การคาดการ์ ณ หรื อการนาเสนอเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอัตรา หรื อราคาของหลักประกันใดๆในอนาคต
สารต่างๆของเนื้อความด้านบนดังกล่าวนี้ มีเพื่อเป็ นข้อมูล ไม่ใช่สาหรับจุดประสงค์จาเพาะใดๆทัง้ สิ้น ไม่เกี่ยวกับสถานการ์ ณการเงิ น และความต้องการจาเพาะใดๆของบุคคลที่อาจได้รับแถลงการ์ ณนี้ ผูใ้ ช้เอกสารนี้ควรได้รับคาแนะนา
เกี่ยวกับความเหมาะสมในการลงทุนในหลักประกันใดๆ ตัวชี้วดั ทางการเงิ น หรื อกลยุทธ์ ดา้ นการลงทุน ที่มีการอ้างอิงถึงในเอกสารนี้
.

