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ข่าวเด
ศูนย์วจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ (Centre for Economics and Business
Research/CEBR)
ในลอนดอนคาดการณ์อนิ เดียก้าวกระโดดแซงหน้าสหราชอาณาจักรและฝรังเศสใน
่
ปี 2561 เป็ นเศรษฐกิจทีใ่ หญ่ทส่ี ุดเป็ นอันดับห้าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
รายงานจากศูนย์ฯ ระบุวา่ จีน อินเดีย
และญีป่ นุ่ จะกลายเป็ นสามเศรษฐกิจระดับโลกทีใ่ หญ่ทส่ี ุดภายในปี 2575 ตามลาดับ
รายงาน CEBR ยังคาดการณ์วา่ อินเดียจะขึน้ เป็ นอันดับหนึ่งในครึง่ ศตวรรษหลัง
(แหล่งข้อมูล: CEBR, Bloomberg)

ความผันผวนของการออกตราสารหนี้
ยอดขายตราสารหนี้ดอลลาร์สหรัฐของอินเดียแตะเพดานสูงสุดในปี 2560
ปริมาณตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
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(แหล่งข้อมูล: ข้อมูลรวบรวมโดย Bloomberg)

การออกจาหน่ายหุน้ ครัง้ ใหม่ในปี 2560 มีมลู ค่าสูงถึง 11.9 พันลานเหรียญสหรัฐ
และมีแนวโน้มทีย่ อดจาหน่ายจะพุ่งทะยานไปถึง 30.45 พันล้านเหรียญสหรัฐ
การออกจาหน่ายครัง้ ใหม่ชว่ ยหลีกเลีย่ งความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดภาวะฟองสบู่โดยได้มเี งิ
นไหลเข้าจานวน 25 พันล้านเหรียญสหรัฐจากนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ
บริษทั ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดสามแห่งของอินเดีย Housing Development Finance Corp.,
HDFC Bank Ltd. และ Tata Steel Ltd. ประกาศแผนทีจ่ ะทาเงิน 6.45
พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2561
การเร่งรีบทีจ่ ะขายหุน้ เป็ นสัญญาณบ่งบอกว่าได้มฟี ้ื นตัวในการลงทุน จากภาคองค์
กรหลังจากทีก่ ารขยายตัวทางเศรษฐกิจของอินเดียพุ่งทยานหลังจากระบบภาษีสนิ
ค้าและบริการ (GST) และการยกเลิกธนบัตรน้อยลง
(แหล่งข้อมูล: Kotak Mahindra Bank, Bloomberg)
กระทรวงพาณิ ชย์และอุตสาหกรรมรายงานว่าภาคการส่งออกของอิ นเดียเพิ่
มขึ้นร้อยละ 30.6 ปี ต่อปี เป็ น 26.2 พันล้านเหรียญสหรัฐในเดือนพฤศจิ กายน
สาเหตุทป่ี ริมาณการส่งออกประจาเดือนพฤศจิกายนมีความเข้มแข็งส่วนหนึ่งเป็ นเ
พราะอัตราทีเ่ พิม่ ขึน้ ของการจัดส่งสินค้าขาออกร้อยละ 27.4
ทีเ่ ป็ นการส่งออกทีไ่ ม่ใช่น้ ามัน
สินค้าประเภทวิศวกรรมเป็ นภาคการส่งออกทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของอินเดียและพุ่งทยานถึง
ร้อยละ 43.8 จากฐานความต้องการเหล็กและเหล็กล้าทัวโลกที
่
แ่ ข็งแรง
(แหล่งข้อมูล: Ministry of Commerce and Industry, Bloomberg)

(แหล่งข้อมูล: ข้อมูลรวบรวมโดย Bloomberg)
ป2560
ยอดขายจากการออกตราสารหนี้ สกุลเงิ นดอลลาร์สหรัฐจากอิ นเดียพุ่งทยาน
เกือบร้อยละ 90 เป็ น 15.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา
เนื่ องด้วยอัตราดอกเบีย้ และส่วนต่างอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้
(credit spread) ที่ตา่ เป็ นประวัติการณ์
ทาให้บริ ษทั ที่มีความน่ าเชื่อถือที่สุดของประเทศได้เข้าถึงตลาดต่าง ๆ
เมื่อมีการลงทุนเกิ ดขึน้ รายงานต่าง ๆ
ระบุวา่ การออกตราสานหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในปี 2561
จากอินเดียยังคงลอยตัวเนื่องจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใหม่และข่าวการตลา
ดยังคงบรรลุความต้องการทีแ่ ข็งแรงของนักลงทุนต่างประเทศ
โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาห้าปี ทต่ี อ้ งชาระเงิน
(แหล่งข้อมูล: Jay Capital, Bloomberg)
ปี 2560 มีการซือ้ ตราสารทุนอนเดียจานวน 25
พันล้านเหรียญสหรัฐโดยกองทุนในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศ
เนื่องจากเกณฑ์เปรียบเทียบดัชนี S&P Bombay Sensex Index
ทารายรับต่อปีสูงทีส่ ุดในรอบสามปี ทร่ี อ้ ยละ 27.91
เครื่องชีว้ ดั บริษทั ขนาดกลางเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 48
ขณะทีด่ ชั นีหนุ้ ขนาดเล็กพุง่ ทยานร้อยละ 60 (แหล่งข้อมูล: Sensex, Bloomberg)
ธนาคารทุนสารองอิ นเดียยังคงรักษาอัตราดอกเบีย้ ธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตร
ที่ร้อยละ 6 หลังจากสมาชิ กห้าจากหกรายลงคะแนนให้ ‘รอดูสถานการณ์’
และรายงานการประชุมระบุว่าธนาคารกลางจะหยุดดาเนิ นการชัวคราวในก
่
ารประชุมครัง้ ต่อไป คณะกรรมการนโยบายการเงิน
(Monetary Policy Committee)
แสดงความกังวลเกีย่ วกับภาวะเงินเฟ้อทีส่ ูงติดเพดานอันเนื่องมาจากราคาอาหารแ
ละน้ ามัน บ่งบอกถึงการฟื้ นตัวทีอ่ อ่ นแอและช่องห่างการผลิตทีก่ ว้าง อย่างไรก็ตาม
ช่องห่างการผลิตทีก่ ว้างและแนวโน้มทีร่ าคาผักลดลงทาให้เปิดโอกาสให้ธนาคารทุ
นสารองอินเดียตัดราคาเพื่อให้เกิดการเติบโต
ธนาคารทุนสารองอินเดียจะมองหาข้อมูลทีจ่ ะประกาศเพื่อนาไปใช้เป็ นแนวทาง
(แหล่งข้อมูล: RBI, Bloomberg)

ข้อมูลสาคัญ
รายงานฉบับนี้ไม่ถอื เป็นข้อเสนอสาหรับหุน้ /หน่วยธุรกิจ และไม่ถอื เป็นข้อแนะนาหรือข้อคิดเห็นหรือเป็นการโฆษณาแต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ได้ประกอบไปด้วยการพยากรณ์หรือการแทนความใด ๆ
ของการผวนในอัตราหรือราคาของหลักทรัพย์ทจี ่ ะเกิดขึน้ เนื้อหาของข้อความข้างต้นทาขึน้ เพือ่ เป็นข้อมูลเท่านัน้ โดยไม่คานึงถึงวัตถุป ระสงค์ สถานการณ์ทางการเงินเฉพาะ และความต้องการส่วนบุคคลใด ๆ ของบุคคลทีอ่ ่านข้อความนี้
ผูใ้ ช้เอกสารฉบับนี้ควรขอรับคาปรึกษาเกีย่ วกับความเหมาะสมในการลงทุนในหลักทรัพย์ เครือ่ งมือทางการเงิน หรือกลยุทธ์ดา้ นการลงทุนใด ๆ ทีก่ ล่าวอ้างเอาไว้ในเอกสารฉบับนี้
หากคุณต้องการเรียนรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับวิธที เี ่ ราจะช่วยให้คุณเอาชนะความท้าทายด้านการลงทุน โปรดติดตัวแทนด้านการลงทุนของ UTI หรือเข้าไปทีเ่ ว็บไซต์
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