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ข่าวเด่น
กลุ่มผู้ให้สินเชื่อที่ได้รบั การควบคุมดูแลจากรัฐ
จะได้รบั เงิ นทุนโดยตรงเป็ นจานวน 32 พันล้านเหรียญสหรัฐ
เนื่ องจากรัฐบาลอิ นเดียต้องการฟื้ นการเจริ ญเติ บโตของสิ นเชื่อ
รัฐบาลจะขายตราสารเพิม่ ทุนจานวน 20.77 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ในขณะทีธ่ นาคารจะเพิม่ ทุนจานวน 11.23 พันล้านเหรียญสหรัฐในอีกทางหนึ่งผ่าน
“การส่งเสริมงบประมาณ” และจากการออกตราสารทุน
จานวนทีม่ ากกว่าทีร่ ฐั บาลประมาณการไว้ในอดีตถึงสิบเท่าในปี 2552
จะช่วยพัฒนาอัตราเงินทุนของธนาคาร
และช่วยฟื้นคืนการเติบโตสินเชื่อต่อเศรษฐกิจทีใ่ หญ่ทส่ี ุดเป็ นอันดับสามของเอเชีย
แผนการเพิม่ ทุนของรัฐบาลสาหรับธนาคารภาคเอกชนจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโต
ของสินเชื่อได้มากถึง 700 หน่วยอัตราผลตอบแทนมากถึง 15 เปอร์เซ็น
และจะเป็ นผลทาให้ค่า GDP เพิม่ อีก 7 เปอร์เซ็นในปี งบประมาณถัดไป
(แหล่งทีม่ า: แอมบิท แคบปิ ตอล บลูมเบิรก์ )

ห

หน้ าใหม่งนเหรอ
ั้
ธนาคารชัน้ นาพร้อมกระตุน้ การเติบโตสินเชื่อ
ทาให้ตลาดตราสารทุนพัฒนาขึน้ อีก

ดัชนีธนาคาร NSE Nifty PSU * ดัชนี Nifty
แหล่งทีม่ า: บลูมเบิรก์

ความสะดวกในการทาธุรกิจในอินเดีย
แหล่งทีมา:
่ TRADINGECONOMICS.COM : WORLD BANK

อิ นเดียกระโดดข้ามถึง 30 ลาดับมาถึงลาดับที่ 100 จาก 190
ประเทศในดัชนี ความสะดวกในการทาธุรกิ จ ปี 2561 ของธนาคารโลก
ธนาคารโลกยังได้กล่าวว่าอินเดียเป็ นหนึ่งในสิบประเทศชัน้ นา
ทีพ่ ฒ
ั นามากทีส่ ุดในขอบเขตของการทาธุรกิจ
ซึง่ เป็ นการกล่าวอ้างถึงพันธะของอินเดียในการปฏิรปู สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของ
อินเดีย การพัฒนาทีช่ ดั เจนเหล่านี้เห็นได้ในขอบเขตของการปฏิรปู
หรือกฎทีม่ คี วามยืดหยุ่นมากขึน้ สาหรับการขออนุญาตการก่อสร้าง
การปกป้องผูล้ งทุนรายย่อย การชาระภาษี การค้าข้ามชายแดน
และการแก้ไขการล้มละลาย (แหล่งทีม่ า: ธนาคารโลก)
อิ นเดียเป็ นผู้ผลิ ตข้าวสาลีที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของโลก
เพิ่ มราคาซื้อขัน้ ตา่ ที่ 6.8 เปอร์เซ็นต์ เป็ นการเพิ่ มขึ้นที่สูงที่สุดในรอบหกปี
เพื่อเพิ่ มรายได้ให้แก่เกษตรกร และเพิ่ มผลผลิ ต
รัฐบาลกลาง ซึง่ เป็ นผูซ้ อ้ื เกษตรกรรมในประเทศทีใ่ หญ่ทส่ี ุด
และยังเพิม่ ราคาให้แก่ธญ
ั พืชกลุม่ ใหญ่ เช่น ถัวลู
่ กไก่ ถัวเลนทิ
่
ล และมัสตาร์ด
การเคลื่อนตัวไปข้างหน้าของผลโพลรัฐในเดือนพฤศจิกายนจะช่วยค้าความนิยมใน
ประเทศของนายกรัฐมนตรีนเรนทระ โมที เนื่องจากประชากรมากกว่า 70
เปอร์เซ็นจากทัง้ หมด 1.3 พันล้านคน ทีต่ อ้ งการให้มกี ารทาเกษตรกรรม
(แหล่งทีม่ า: ธนาคารกลาง บลูมเบิรก์ )

การประกาศของรัฐบาลของนเรนทระ
โมทีให้เพิ่ มทุนแก่ธนาคารที่รฐั เป็ นเจ้าของนัน้ ทาให้ดชั นี PSU เพิ่ มขึ้นอีก 30
เปอร์เซ็นในหนึ่ งวัน เพิ่ มอีกประมาณ 14
พันล้านเหรียญสหรัฐในทุนตลาดให้แก่สมาชิ ก
เป็ นงบไหลเข้าทีใ่ หญ่หลวงทีส่ ุดของการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศในปี 2560
มีมลู ค่าจานวน 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐในการเปลีย่ นมือหุน้
ตลาดหุน้ ของอินเดียมีมลู ค่าทัง้ หมดประมาณ 2.2 แสนล้าน
(แหล่งที่มา: บลูมเบิรก์ )
รายงานการประชุมของธนาคารกลางอิ นเดียในเดือนตุลาคมเผยให้เห็นถึงก
ารปรับเพิม่ อัตราดอกเบีย้ มากกว่ าทีค่ วรจะเป็ น (hawkish bias)
จากคณะกรรมการนโยบายเกีย่ วกับเงิน ถึงแม้ ว่าโดยทัว่ ไปแล้ วจะมีท่าทางเป็ นกลาง
ความกังวลเกีย่ วกับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ต่อเงินเฟ้อ
และเอกฉันท์สาหรับการปฏิรปู โครงสร้าง
และระเบียบงบประมาณเพื่อปิ ดช่องว่างผลลัพธ์
ช่วยชุบความเป็ นไปได้ของการลดอัตราในการประชุมครัง้ ต่อไป
สมาชิกธนาคารกลางอินเดีย นายไมเคิล
เพทรามีมมุ มองว่าอัตราดอกเบีย้ จะมีความจาเป็ นในเร็ววันเพื่อควบคุมการกดดันจ
ากเงินเฟ้อ ซึง่ เห็นได้โดยการสนับสนุนผลผลิต
(แหล่งทีม่ า: ธนาคารกลาง บลูมเบิรก์ )
ในเดือนตุลาคม มีการเอนเอียงจานวน 2.5
พันล้านเหรียญสหรัฐไปยังตราสารทุน เป็ นเวลา 19 เดือนติ ดต่อกัน
เนื่ องจากนักลงทุนในประเทศดาเนิ นการเคลื่อนย้ายเงิ นฝากไปยังงบตราสา
รทุน ทาให้อินเดียกลายเป็ นตลาดหุ้นที่ดีที่สุดเป็ นอันดับสองของเอเชีย
การผลักดันของรัฐบาลอินเดียในการส่งเสริมการลงทุนในตลาดหุน้ ด้วยงบเงินบานา
ญนัน้ มีการคาดการณ์ว่าจะเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ (แหล่งทีม่ า: AMFI, บลูมเบิรก์ )
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