ข่ าวประจาเดือนล่ าสุดในประเด็นการเมืองและเศรษฐกิจ
พฤษภาคม 2016

ผู้ใช้ งานอินเตอร์ เน็ตโดยสากล (2008-2015)
ผู้ ใช้ งานอินเตอร์เน็ตโดยสากล (MM)

Y/Y% การเติบโต (เพิ่มขึ ้นตามด้ านขวา)

ผู้ใช้ งานอินเตอร์ เน็ตในอินเดีย (2008-2015)
ผู้ ใช้ งานอินเตอร์เน็ตในอินเดีย (MM)

ที่มา: KPCB แนวโน้ มอินเตอร์เน็ต 2016

Y/Y% การเติบโต (เพิ่มขึ ้นตามด้ านขวา)

ที่มา: KPCB แนวโน้ มอินเตอร์เน็ต 2016

รัฐบาลของประเทศอินเดียได้เซ็นต์ การดาเนินงานในการปรับเปลี่ยนข้ อกาหนดของสนธิสัญญาภาษีระหว่ างอินเดีย และมัวริเทียส ซึ่งมีประเด็นหลัก
ต่ อไปนี:้

1.

a.ระบบการจัดเก็บภาษี ของการเพิ่มมูลค่าจากหุ้นต่างๆ ซึง่ อิงจากแหล่งข้ อมูล
b.ระบบการจัดเก็บภาษี ในอินเดียที่ อตั ราเต็มภายในประเทศ จะเริ่ มนามาใช้ ต ั ้งแต่ปี งบประมาณ

2017 และที่ทิ ้ง/ขายไปหลังจากวันที่ 31 มี นาคม 2019

2019-20 เป็ นต้ นไป นามาใช้ ใ นการขายหุ้นต่างๆที่ได้ มาหลังจากวันที่ 1 เมษายน

2. การขาดดุลทางการค้ าของอินเดียเพิ่มขึน
้ มากที่สุดในรอบห้ าปี ที่ 4.8

พันล้ านเหรี ยญสหรั ฐ
การขาดดุลทางการค้ าของอิ นเดีย เพิ่มขึ ้นมากที่สุดในรอบห้ าปี ที่ 4.8 พันล้ า นเหรี ยญสหรั ฐในเดื อนเมษายน 2016 สาเหตุหลักมาจากการลดลงอย่างมากในการนาเข้ าทอง และการ
ขนส่งน ้ามันขาเข้ า อิงจากกระทรวงพาณิ ชย์ และอุตสาหกรรม
3.ความเชื่ อมั่ นผู้ บริ โภคที่มากที่สุด 9 ปี ที่ผ่านมา
คะแนนดัชนี ความเชื่ อมั่นผู้บริ โภค (CCI) ระหว่างเดือนมกราคม-มี นาคม 2016 ได้ เพิ่มขึ ้นที่ 134 ซึง่ เป็ นคะแนนสูงสุดของประเทศตั ้งแต่ปี 2007 จากดัชนีความเชื่ อมั่นผู้บริ โภคของ
Nielsen
4. อินเดียเจริ ญเติบโตมากขึน
้ ถึง 8 เปอร์ เซ็นในปี งบประมาณ 2019: ฟลิทช์
ผลิ ตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ (GDP) ของอิ นเดียมี แนวโน้ มจะเพิ่มขึ ้นอีก 7.7 เปอร์ เซ็นต์ ในปี งบประมาณ 2016-17 และจะค่อยๆแตะไปที่ 8 เปอร์ เซ็นต์ในปี

ปฏิ รูปโครงสร้ างการนาไปปฏิ บัติจริ งอย่างต่อเนื่อง รายได้ หลังหักภาษี ที่เพิ่มขึ น้ และเศรษฐกิ จที่ พฒ
ั นาขึ น้ ตามคาบอกเล่าของฟลิ ทช์ เรตติ ง้ เอเจนซี่

2018-19 โดยการ

5. อินเดียอยู่ในล าดับที่สามของดัชนี พลั งงานทดแทนของ EY

อินเดียอยู่ในลาดับที่สามจาก 40 ประเทศในดัช นีประเทศที่มีศกั ยภาพด้ านพลังงานทดแทนของ EY มี การมุ่งเน้ นที่มั่นคงจากรั ฐบาล โดยการส่งเสริ มโครงการด้ านพลังงานทดแทน
และการนามาปฏิ บัติจริ งโดยมี การกาหนดระยะเวลา
6. อินเดีย อิหร่ าน และอัฟกานิสถานรวมลงนามนข้ อตกลงทางส่ งผ่ านสามทางเชิงประวั ติ

อินเดีย อิหร่ าน และอัฟกานิสถานร่ วมลงนามข้ อสัญญาไตรภาดี เพื่อการวางกลยุทธ์ ที่ที่น ้าชาฮาบาร์ ซึง่ จะทาให้ ประเทศทั ้งสามนี ้สามารถเปิ ดเส้ นทางการขนส่งใหม่ได้ เพื่ อจัดการ
การค้ าระหว่างกันและกั น
7. มรสุ มจะเกิดขึน
้ แบบไม่ ปกติ และเวลาที่จะเกิดขึน้ ตามปกติ: สกายเม็ตแก้ ไขการพยากรณ์ อากาศ

สกายเม็ต เวตเตอร์ เซอร์ วิสเซส เอเจนซี่พยากรณ์ อากาศเอกชน ได้ แก้ ไขการพยากรณ์ การเกิ ดมรสุมของอินเดียสาหรั บฤดูที่กาลังจะมาถึงไว้ ที่ 109 เปอร์ เซ็นต์ ของค่าเฉลี่ ยระยะยาว
(LPA) จาก 105 เปอร์ เซ็นต์ ตามเอล นิ นโย่ที่ตามมา ซึง่ เป็ นลางดีสาหรั บฝ่ ายเกษตรกรรมของอินเดีย และเศรษฐกิ จในชนบท
8. รั ฐบาลแจ้ งค่ าเฉลี่ ยการลงทุนโดยตรงจากต่ างประเทศ (FDI) สาหรั บบริ ษัทการฟื ้ นฟูทรั พย์ สิน
กรมนโยบาย และส่งเสริ มอุตสาหกรรม (DIPP) ได้ อณุญาตให้ มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI)

อัตโนมัติ ซึง่ จะช่ วยจัดการกับปั ญหาทางด้ า นคุณภาพที่ลดลงของทรั พท์สิ นของธนาคาร

100 เปอร์ เซ็น ในบริ ษัทการฟื น้ ฟูทรั พท์สิน (ARC) ภายใต้ เว้ นทาง

9. อินเดียกลายเป็ นศู นย์ กลางของสตาร์ ทอัพเทคโนโลยีด้านการเงิน

คาดว่าอิ นเดียจะกลายเป็ นศูนย์ กลางของสตาร์ ทอัพเทคโนโลยี ด้านการเงิน (Fin-Tech) เนื่องจากตัวเร่ ง และตัวบ่มที่มุ่งเน้ นของฟิ นเทคนั ้นถูกตั ้งในประเทศ ซึง่ จะช่วยให้ ตลาด
ซอฟ์ทแวร์ ฟินเทคของอิ นเดียนั ้นไปถึง 2 พันล้ านเหรี ยญสหรั ฐในปี 2020 อ้ างอิง จากรายงานจากบริ ษัทสมาชมซอฟ์ทแวร์ และยริ การระดับชาติ (NASSCOM)
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 ้

