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จานวนผู้ใช้งานอินเตอร์ เน็ต ในอินเดีย เทียบกับจานวนตลาดของประชากร

กระแสสุทธิของกองทุนรวมของอินเดีย – เดือนมิถนุ ายน เทียบกับเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2559 (ในสกุล
เงินเหรียญสหรัฐ)
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แหล่งที่มา: สถิ ติอิน เตอร์เน็ตไลฟ์ การประมาณการ์ณจาก UTI อิ น เตอร์เนชั่น เนล
*ในวัน ที่ 1 เดือนกรกฏาคม 2559

มิ ย. 59

กค. -59

Source: AMFI, UTI International

กระแสเงินไหลเข้ าสุทธิท่ ผี ันเป็ นกองทุนหนี ้ แตะถึงจุดสูงสุดในรอบ 6 ปี ในเดิอนกรกฏาคม
ทัง้ หนี ้ และกองทุนรวมเงินสดของอินเดียนัน้ ได้ เพิ่มการถ่วงขึนในเดื
้
อ นกรกฏาคม แต่กระแสเงินไหลเข้าเป็ นกองทุนหนีน้ นั ้ แตะถึง 6554 ล้ านเหรียญ จากเดิมที่ 253 ล้ านเหรียญในเดือน
มิถุนายน ซึง่ นี่ทาให้ จานวน AUM ทัง้ หมดอยู่ต่ากว่ากองทุนหนีท้ ี่ 100 พันล้ านเหรียญ และเพิ่มขึน้ 8.5% เดือ นต่อ เดือ น
1.

2. RBI ประกาศมาตรการ์ ณเพื่อเพิ่ม สภาพคล่ องของตลาดหนี ้ และเพิ่ม การเข้ าร่ วมของผู้ลงทุนในหนี ้
ในวันที่ 25 สิงหาคม RBI ประกาศว่าจะอนุญ าตให้ ธนาคารเสนอการปรับปรุงเครดิตขึนมากถึ
้
ง 50% ของปัญ หานัน้ ๆ จากก่อ นหน้ านีท้ ี่ 20% ทาให้ ธนาคารต่างๆสามารถขายตราสารรูปี
นอกประเทศได้ และอนุญ าตให้ หน่วยงานท้ อ ถิ่น และหน่วยงานภายนอกสามารถทาสัญญาการป้ องกันความเสี่ยงทางธุรกรรมได้ ถึงวงจากัดที่ 30 ล้ านเหรียญเมื่อ ใดก็ได้ มาตร

การ์ณ เหล่านีจ้ ะเพิ่มการเข้าถึงตลาดหนีไ้ ด้ โดยผู้ลงทุนรายใหญ่ๆ

คาดการ์ ณว่าผู้ใช้ ง ผู้ใช้ งานอินเตอร์ เน็ตของอินเดียจะเพิ่ทขึน้ ถึง 730 ล้ านเหรียญในปี 2020 เป็ น 75% ของการเติบโตของจานวนผู้ใช้ รายใหม่ ท่ มี าจากแถบชนบท
สืบจากรายงานของ Nasscom และ Akamai Technologies ในปี 2020 อินเดียจะมีสมาร์ทโฟนประมาณ 720 ล้ านเครื่อ ง – เป็ น 70% ของการซือของออนไลน์
้
ตลาดเทคโนโลยีของประเทศ
นัน้ มีการคาดการ์ณ ว่าจะเจริญ เติบโตมากขึนถึ
้ ง 1.7 เท่า ในระหว่างปี 2015 และ 2020 ด้ วยการทาธุรกรรมผ่านทางโทรศัพ ท์ และกระเป๋ าเงินออนไลน์
3.

เศรษฐกิจของอินเดียเจริญเติบโตขึน้ อย่ างช้ าที่สุดใสนรอบห้ าปี แต่ก็ยังมากกว่า Ems และ GVA
ในไตรมาศปี งบประมาณแรก (เมษายน – มิถุนายน) GDP ได้ เติบโตขึนถึ
้ ง 7.1% เนื่อ งจากมีการลงทุนที่น้อ ยลง และผลิตผลทางเกษตรกรรมที่ลดลง ได้ รับการสนับสนุนช่วยเหลือ จาก
การบริโภค และการใช้จา่ ยของรัฐบาล มีการคาดการ์ณ ให้ มีการเพิ่มการยกระดับในอุปทานในพืน้ ที่ชนบทหลังจากเกิดมรสุมในฤดูร้อนนี ้ และรายได้ ที่เพิม่ ขึน้ ในอีกทางหนึ่ง ค่า GVA
(มูลค่าเพิ่มสุทธิ ที่คานวนก่อ นภาษีอ้ อ ม และค่าอืน่ ๆ) เพิ่มขึนที
้ ่ 7.3% ต่อ 7.2% ในปี ที่แล้ ว
4.

ธนาคารกองทุนสารองของอินเดียได้แต่งตังผู
้ ้ อานวยการคนใหม่ ด็อกเตอร์ ยัวริต พาเทล ให้ ดารงตาแหน่ งจากรากฮัวรัม ราจาน
นายพาเทลจะเริ่มปฏิบตั ิงานตัง้ แต่วันที่ 4 กันยายน เป็ นระยะเวลาสามปี ก่อ นหน้ านี ้ เขาเคยทางานร่วมกับ IMF ในช่วงปี 1990 และยังเป็ นผู้รักษาการ์ณ แทนผู้อ านวยการให้ แก่ RBI
นาทางคณะกรรมการที่มาถึงในช่วงการทางานที่มีการตัง้ เป้ าไปที่เรื่อ งของเงินเฟ้ อ ซึง่ ปัจจุบนั ติดตามโดย RBI นายพาเทลจะเป็ นผู้ติดตามเป้ าหมายเงินเฟ้ อ 4% (บวก หรือ ลบ 2%)
สาหรับเดือ นมีนาคม 2018 ในขณะที่ยังคงการปรับให้ เหมาะสมเพื่อ ส่งเสริมการเติบโต
5.

กระทรวงการบินวางแผนที่จะสร้ างสนามบินใหม่ อกี 50 แห่ งในการประมูลเพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาค
อินเดียวางแผนที่จะสร้ างสนามบินเพิ่มอีก 50 แห่งในอีกสามปี ข้างหน้ า ซึง่ มีแนวโน้ มว่าจะเป็ นอุตสาหกรรมที่เจริญ เติโตรวดเร็วที่ สุด ตามแผนการเชือ่ มต่อ ระดับภูมิภาคนี ้ ทัง้
สนามบินที่มีอ ยู่แล้ ว และทางวิ่งของเครื่อ งบินนัน้ จะถูกปรับเป็ นสนามบินลดต้ นทุน รัฐบาลจะรับรองค่าใช้จา่ ยของสนามบินเหล่านีถ้ ึง 80%
6.

จะรับหุ้นผลประโยชน์ เพิ่มขึน้ อีก 7.39% ที่ Bharti Telecom เป็ นจานวน 659 ล้ านเหรียญ
โทรคมนาคมของสิงคโปร์ได้ เซ็นข้อ ตกลงกับเจ้าของหลักของ Temasek Holdings (Pte) เพิ่อ ซือหุ
้ ้ นเพิ่มขึนอี
้ ก 7.39% ใน Bharti Telecom นอกเหนือ จากหุ้นที่มีอ ยู่แล้ ว 39.78% Bharti Telecom
เป็ นบริษัทผู้ถือ หุ้นใหญ่ของ Bharti Airtel – ผู้ดาเนินการจากโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย ข้อ ตกลงนีจ้ ะทาให้ ห้ นุ ของ Singtel ทัง้ หมดใน Airtel นัน้ เพิ่ทขึนถึ
้ ง 36.27% จาก 32.94%
ข้อ ตกลงนีม้ ีความโดดเด่นต่อ บริษัทต่างชาติในเรื่อ งของการเป็ นตลาดโทรศัพ ท์ที่ใหญ่ที่สดุ เป็ นอันดับ สองของโลก
7. Singtel

รายงานนี้ไม่ได้ประกอบไปด้วยข้อเสนอสาหรับหุน้ /หน่วย และไม่ใช่การแนะนา หรือข้อคิด เห็น หรือโฆษณาใดๆ รายงานนี้ไม่ไช่การคาดการ์ณ หรือการนาเสนอเกี่ยวกับการเคลือ่ นไหวของอัต รา หรือราคาของหลักประกันใดๆในอนาคต
สารต่างๆของเนื้อความด้านบนดังกล่าวนี้ มีเพื่อเป็ นข้อมูล ไม่ใช่สาหรับจุดประสงค์จาเพาะใดๆทั้งสิ้น ไม่เกี่ยวกับสถานการ์ณการเงิน และความต้องการจาเพาะใดๆของบุคคลที่อาจได้ รับแถลงการ์ณนี้ ผูใ้ ช้เอกสารนี้ค วรได้รับค าแนะนา
เกี่ยวกับความเหมาะสมในการลงทุนในหลักประกันใดๆ ตัวชี้วดั ทางการเงิน หรือกลยุทธ์ด ้านการลงทุน ที่มีการอ้างอิ งถึงในเอกสารนี้

