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1. การสงออกสินคาเกษตรไปจีนที่เผชิญสงครามการคาชวยอินเดียลดการขาดดุล 

Farm exports to trade-war hit China key to India cutting deficit  

การควบคุมการนําเขาสินคาของอินเดีย

คงไมเพียงพอในการลดการขาดดุลบัญชี

เดินสะพัดของประเทศ  ดังนั้นอินเดีย

จะตองมีการปรับเปล่ียนการสงออก

สินคาเกษตรใหม 

 

โดยเนนการขยายการสงออกสินคาเกษตร เชน  ถั่ว

เหลืองและฝายไปจีน และใชโอกาสจากสงครามการคาโลกเพื่อชวยลดปญหาการขาดดุลท่ีประเทศ

ประสบอยูได นักเศรษฐศาสตรของบริษัท CRISIL กลาว 

Dharmakirti Joshi และ Pankhuri Tandon นักเศรษฐศาสตรกลาววาถั่วเหลืองและฝายเปนหัวใจ

หลักของสงครามการคาระหวางสหรัฐและจีน ดังนั้น อินเดียสามารถท่ีจะใชโอกาสนี้สงออกสินคาถั่ว

เหลืองและฝายไปจีนแทนสหรัฐได 
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จีนเปนตลาดท่ีสําคัญท่ีสงผลตอการเติบโตของอินเดียโดยรวมในชวงนี้   เว็บไซต Mint newspaper 

ระบุวาตั้งแตเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม 2561 การเติบโตของการสงออกอินเดียไปจีนอยูท่ี

ประมาณรอยละ 52.9 เมื่อเทียบการสงออกไปสหรัฐอเมริการอยละ 14.7  สหรัฐอาหรับเอมิเรตสรอย

ละ 11.9 และยุโรปรอยละ 12.6     

การสงออกไปยังจีนท่ีเพิ่มขึ้นทําใหการขาดดุลทางการคาของอินเดียกับจีนยักษใหญแหงเอเชียหดตัว

ลงถึงแมวาชองวางโดยรวมจะเพิ่มขึ้นก็ตาม   นอกจากนี้การไหลของเงินทุนตางประเทศท่ีชะลอตัวลง

ทําใหเกิดความกังวลวาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดจะเพิ่มขึ้น  นาย Arun Jaitley รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังจึงมีมาตรการตางๆเพิ่มเติมเพื่อลดชองวางดังกลาว 

ในขณะเดียวจากการประกาศเพิ่มภาษีนําเขาเคร่ืองปรับอากาศไปจนถึงรองเทาของอินเดีย ทําให

อินเดียจึงควรมีมาตรการท่ีจะกระตุนการสงออกดวย  นักเศรษฐศาสตรกลาว 

 

Source: THE ECONOMIC TIMES October 10, 2018. 
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2. Barclays Hurunระบเุศรษฐีชาวเดลี ที่รํ่ารวยมาก 163 คนมีความมัง่ค่ังสะสมที่ 6,784,000 

ลานรูป  

163 ultra rich Delhiites have cumulative wealth of Rs 6,78,400 crore: Barclays 

Hurun  

รายงานการจัดอันดับคนรวยในอินเดียของ Delhi 

Barclays Hurun India Rich List ประจําป 2561 

เมื่อวันอังคารท่ีผานมา มีชาวเดลีจํานวน 163 คน 

รวมอยูดวย โดยความมั่งคั่งสะสมของพวกเขามี

จํ า น ว น ถึ ง  6,784,000 ล า น รู ป                                              

Barclays Hurun India Rich List เปนรายงานท่ี

รวบรวมคนรํ่ารวยท่ีสุดในอินเดียท่ีมีความมั่งคั่ง 

 

สุทธิ 10,000 ลานรูปหรือมากกวานั้น ท้ังนี้ในแงของเมืองมุมไบถูกจัดใหเปนศูนยกลางของกลุมคน

รํ่ารวยและมีชื่อเสียงโดยมี 233 คนมาจากเมืองนี้ ในขณะท่ีนิวเดลี 163 คนและ บังกาลอร 69 คน 

โดยจากเมืองเดลี Shiv Nadar ของ HCL นําเปนอันดับหนึ่งดวยมูลคารวมสุทธิท่ี 374,000 ลานรูป 

ตามมาดวย Vikram Lal ของ Eicher Motor 371,000 ลานรูปและ Roshni Nadar อยูท่ีอันดับ 3 

314,000 ลานรูป 

Sunil Mittal และครอบครัวของ Bharati Airtel ไดรับการจัดอันดับอยูท่ี 4 ดวยความมั่งคั่งจํานวน 

225,000 ลานรูปในขณะท่ี Rajiv Singh เจาของDLF ถูกรวมอยูใน10อันดับแรกเชนกันในฉบับลาสุด

โดยมีมูลคารวมสุทธิราว 210,000 ลานรูปและอยูในอันดับท่ี 5 

Source: The Economic Times 
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สวนคนอื่น ๆ ใน 10 อันดับแรก ไดแก Kiran Nadar อันดับท่ี 6 มีมูลคารวมสุทธิ 209,000 ลานรูป 

Anand Burman (อันดับท่ี 7, 195,000 ลานรูป) Rajan Bharti Mittal & family (อันดับท่ี 8,  

139,000 ลานรูป), Rakesh Bharti Mittal & family (อันดับท่ี 9, 139,000 ลานรูป) และ Rahul 

Bhatia (อันดับท่ี 10, 128,000 ลานรูป) 

ขณะท่ีรายชื่อ 10 อันดับแรกมีผูหญิงเพียง 2 คนเทานั้น  ท้ังนี้มีผูหญิงจํานวน 29 คนรวมอยูในชาว 

เดลี 163 ท่ีติดอันดับดวย 

การวิเคราะหทางดานอุตสาหกรรมระบุวามีเศรษฐีจากภาคสวนประกอบรถยนตและรถยนต 21 คน

รวมอยูในรายชื่อคนรวยของเดลี  ตามดวยผูผลิตสินคาทุน (capital goods) จํานวน11 คน  ภาค

เภสัชภัณฑและธุรกิจสินคาท่ีจําหนายเร็วแตมีตนทุนต่ําหรือ FMCG อยางละ10 คน 

อยางไรก็ตามในแงของสวนแบงของความมั่งคั่งสะสมท่ีแสดงในแตละภาค Software & services มี

อันดับสูงสุดตามดวยภาคสวนประกอบรถยนตและรถยนต FMCG และภาคโทรคมนาคมในอันดับท่ี

สอง สามและส่ีตามลําดับ 

รายชื่อไดรับการรวบรวมบนพื้นฐานของความมั่งคั่งสุทธิของชาวอินเดียท่ีอาศัยอยู ณ วันท่ี 31 

กรกฎาคม ป 2561 เมื่ออัตราแลกเปล่ียนเปนเงินเหรียญสหรัฐฯอยูท่ี 68.51 รูปอินเดีย โดยรายงานนี้

เปนรายงานท่ีเกี่ยวกับชาวอินเดียเทานั้น ซึ่งเกิดหรือโตในอินเดีย 

ในขณะท่ีรายชื่อคนรวยของอินเดียท้ังหมดมี 831 คน นําโดย Mukesh Ambani ประธานReliance 

Industries มีความมั่งคั่งสุทธิท่ี 37.1 แสนลานรูป 

มีชาวอินเดีย 831 คนมีความมั่งคั่งสุทธิ 10,000 ลานรูปขึ้นไปในป 2561 ซึ่งเปนมากกวารายชื่อเมื่อป 

2560  ถึง 214 คน                  Source: THE ECONOMIC TIMES. October 09, 2018. 
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