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1.อินเดียได้รับประโยชน์จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน: EPCH 

 India to benefit from US-China trade tussle: EPCH  

อินเดียมี เป้ าหมายท่ีจะเพิ่ มวิถีการส่งออก

เพ่ิมขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ

และจีนในเรื่องการเพ่ิมอัตราภาษีศุลกากร 

รัฐบาลของTrump ได้ปรับอัตราภาษีศุลกากร

เป็นร้อยละ 10 ในผลิตภัณฑ์ของจีน โดยคาดว่า

จะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 25 ภายในสิ้นปี ส่วนจีนได้ 

 

 

ตอบโต้ด้วยการจัดเก็บภาษีสินค้าของสหรัฐฯจ านวน 5,207 รายการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 60 

พันล้านเหรียญสหรัฐ   Rakesh Kumar ผู้อ านวยการสภาส่งเสริมการส่งออกสินค้าหัตถกรรม 

(Export Promotion Council for Handicrafts: EPCH) กล่าวในงานแถลงข่าว ณ งาน IHGF-Delhi 

Fair Autumn ปี 2561 ว่าอินเดียจะได้รับประโยชน์จากสงครามนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะเห็นได้ว่า

รัฐบาลสหรัฐไม่โน้มเอียงไปทางจีนเหมือนแต่ก่อน และนั่นคือเหตุผลท่ีชาวอเมริกันไม่สนใจท่ีจะลงทุน
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ในจีน ขณะเดียวกันพวกเขาก็ยังต้องหาแหล่งตลาดอื่น ท่ีมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมถึงการยอมรับของ

ผู้บริโภค ดูเหมือนอินเดียจะมาแทนท่ีจีนเสียแล้ว  ซึ่งมีตลาดสินค้าท่ีคล้ายกันท้ังรูปแบบและความ

หลากหลาย  

 

ในงานแสดงสินค้า IHGF-Delhi Fair Autumn ปีนี้มีผู้ซื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 15-20 ซึ่งรวมถึงผู้ซื้อราย

ใหญ่ คาดว่ามีผู้ซื้อจากต่างประเทศมากกว่า 110 ประเทศ  และผู้ซื้อจากประเทศใหม่ ๆ เช่น เบนิน 

ฟิจิ ลัตเวีย รวันดา และสาธารณรัฐโดมินิกัน ซึ่งมาเยือนอินเดียเป็นครั้งแรก 

  

สมาพันธ์อุตสาหกรรมอินเดีย (CII) ได้เน้นย้ าในรายงานล่าสุดเรื่อง “โอกาสในการส่งออกใหม่ของ

อินเดียในการค้ากับสหรัฐและจีน” ซึ่งระบุว่าอินเดียควรมุ่งเน้นไปท่ีตลาดสหรัฐในสินค้าประเภท

เครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้า ยานพาหนะและชิ้นส่วนทางการขนส่ง สารเคมี พลาสติกและผลิตภัณฑ์

ยาง  สภายังได้ระบุผลิตภัณฑ์ 818 รายการท่ีสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มภาษีศุลกากรส าหรับการน าเข้า

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากจีนด้วย 

 

สินค้าจากอินเดียท่ีส่งออกไปสหรัฐฯบางส่วนรวมอยู่ในรายการสินค้าท่ีมีอัตราภาษีเพ่ิมขึ้น ได้แก่เครื่อง

สูบน้ า ชิ้นส่วนเครื่องบินทหาร ชิ้นส่วนเครื่องตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย(electrodiagnostic)  รถยนต์ขนาด

เครื่อง1500-3000 ซีซี  ตัววาล์วและชิ้นส่วนต่างๆ จากข้อมูลของ CII การส่งออกสิ่งเหล่านี้มีมูลค่า 50 

ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2560 และอาจจะเพ่ิมขึ้นอีก 

  

Kumar เสริมว่านอกเหนือจากสงครามระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา การลดค่าเงินรูปีของอินเดียจะ

ท าให้อินเดียเป็นผู้รับผลประโยชน์ “การลดค่าเงินร้อยละ 12-13 จะช่วยเราได้สองประการ ประการ

แรกงานหัตถกรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับการน าเข้าใด ๆ เป็นรายได้ ท่ีเข้ากระเป๋าผู้ผลิดโดยตรงท้ังหมด 
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ประการท่ีสองเนื่องจากผู้ซื้อมาพร้อมกับเงินทุน เขาสามารถจัดหาสิ่งของเพิ่มเติมได้ โดยลูกค้ารายใหม่

จะมองว่าราคาถูกกว่า” 

 

งานแสดงสินค้า IHGF-Delhi Fair Autumn ท่ีจัดขึ้นเป็นเวลา 5 วันท่ี Greater Noida ในครั้งนี้ได้

รวมเอางานหัตถกรรมและงานเครื่องประดับตกแต่งไว้มากมายเพื่อดึงดูดผู้ซื้อให้มากขึ้น ครั้งนี้มีการ

ผสมผสานผลิตภัณฑ์โลหะและแก้วหรือไม้ด้วย โดยเน้นไปทีผ่ลิตภัณฑท่ี์มีประโยชน์ในการใช้สอย ไม่ใช่

แค่เพียงเพ่ือการตกแต่งเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีเป็นธรรมชาติและยั่งยืนอย่างไม้ไผ่ก็จะเปิดตัวในครั้งนี้

ด้วย 

 

Sagar Mehta รองประธาน EPCH มีความมั่นใจในทัศนคติของผู้ซื้อในปีนี้ “อุตสาหกรรมแฟชั่นเริ่ม

ชะลอตัวเล็กน้อยแต่มีแนวโน้มท่ีจะพัฒนาขึ้นอยู่ เราหวังว่าผู้ซื้อชาวอเมริกันจ านวนมากจะเข้าร่วมงาน

และด้วยสงครามภาษี การด าเนินธุรกิจจากที่ต่างๆ จะต้องย้ายมาท่ีอินเดียอย่างแน่นอน” เขากล่าว 
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2. ธนาคารกลางอินเดียกล่าวราคาบ้านพุ่งสูงขึ้นร้อยละ 5.3 ในช่วงไตรมาสเดือนเมษายนถึงเดือน

มิถุนายน 2561 ใน 10 เมืองใหญ ่

Housing prices up 5.3% during April-June quarter in 10 major cities: RBI  

กรุงนิวเดล:ี ธนาคารกลางอินเดีย หรือ Reserve 

Bank of India (RBI) กล่าวว่าราคาบ้านพุ่งสูงขึ้น

โดยเฉลี่ยท่ีร้อยละ 5.3 ในช่วงไตรมาสเดือนเมษายน

ถึงเดือนมิถุนายนใน 10เมืองใหญ่ เพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ย

ร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อนหน้านี้ 

เมื่อวันพุธท่ีผ่านมาRBI ได้เปิดเผยดัชนีราคาบ้านของ

ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2561-2562  โดยอิง 

 

จากข้อมูลการท าธุรกรรมของหน่วยงานจดทะเบียนบ้านใน 10 เมืองใหญ่ ได้แก่ มุมไบ เดลี เชนไน 

กัลกัตตา เบงกาลูรู ลัคเนาว์ อาเมดาบัด จัยปูร์ กานปูร์ และโคชิ 

 

โดย RBI กล่าวว่าดัชนีราคาบ้านเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2561-2562 

เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้ท่ีร้อยละ 6.7  และเมื่อปีท่ีแล้วท่ีร้อยละ8.7  RBI กล่าวเพิ่มเติมว่า

ราคาบ้านในเมืองอื่นๆพุ่งสูงหมด ยกเว้นเดลี  
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