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O C A  R E P O R T ,  N E W  D E L H I



การสง่ออกของอินเดียโดยรวมในเดือนมถินุายน 2564* ประมาณการอยูที่� 49.85 พนัล้านเหรยีญสหรฐั
ขยายตัว 31.87% และ 17.17% เมื�อเทียบกับเดือนมถินุายนป� 2563 และ 2562 ตามลําดับ สว่นการนําเขา้
โดยรวมในเดือนมถินุายน 2564* ประมาณการอยูที่� 52.18 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตัว 73.65% และ
1.08% เมื�อเทียบกับเดือนมถินุายนป� 2563 และ 2562 ตามลําดับ

*หมายเหตุ :  จากข้อมูลล่าสุดของธนาคารกลางอินเดียในภาคบริการของเดือนพฤษภาคม  2564 ในส่วนของข้อมูลของ
เดือนมิถุนายน  2564 เป�นเพียงการประมาณการ  ซึ� งอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงในการเป�ดเผยข้อมูลครั�ง ต่อไป

การสง่ออกของอินเดียโดยรวมในเดือนเมษายน-มถินุายน 2564*ประมาณการอยูที่� 147.64 พนัล้านเหรยีญ
สหรฐั ขยายตัว 50.24% และ 10.92% เมื�อเทียบกับชว่งเดียวกันของป� 2563 และ 2562 ตามลําดับ ด้าน
การนําเขา้ของอินเดียโดยรวมในเดือนเมษายน-มถินุายน 2564* มมูีลค่าประมาณ 156.58 พนัล้านเหรยีญ
สหรฐั ขยายตัว 80.75% และหดตัว 3.48% เมื�อเทียบกับชว่งเดียวกันของป� 2563 และ 2562 ตามลําดับ



การสง่ออก (รวมถึงการนาํเขา้มาแล้วสง่กลับไป: re-export)

1) การสง่ออกในเดือนมถินุายน 2564 มมูีลค่า 32.50 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตัว 
48.34% เมื�อเทียบกับเดือนเดียวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 21.91 พนัล้านเหรยีญสหรฐั 
หากคิดเป�นสกลุเงินรูป� การสง่ออกในเดือนมถินุายน 2564 มมูีลค่า 2,390,474.5 ล้านรูป�
ขยายตัว 44.09% เมื�อเทียบกับเดือนเดียวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 1,658,988.5 ล้านรูป�
และเมื�อเทียบกับเดือนมถินุายน 2562 แล้วขยายตัว 29.85% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐั 
และ 37.55% ในหน่วยเงินรูป�

2) กลุ่มสนิค้าหลักที�มกีารสง่ออกเพิ�มขึ�น 5 อันดบัแรก เมื�อเทียบกับเดอืนมถินุายน 2562 ไดแ้ก่
ธญัพชืที�ไมใ่ชป่ระเภทขา้ว (235.93%) ผลิตภัณฑ์ป�โตรเลียม (115.37%) เสน้ดา้ย/สิ�งทอประดษิฐ์
(81.72%) อัญมณีและเครื�องประดบั (80.53%) และเนื�อสตัวแ์ละผลิตภัณฑ์จากนม (61.81%)

3) กลุ่มสนิค้าหลักที�มกีารสง่ออกลดลงเมื�อเทียบกับเดอืนมถินุายน 2562 ม ี4 ประเภท ไดแ้ก่ เมล็ด
พชืนํ�ามนั (-32.75%) มะมว่งหมิพานต์ (-24.45%) ชา (-18.54%) และเครื�องเทศ (-11.31%)

4) การสง่ออกสนิค้าในชว่งเดือนเมษายน-มถินุายน 2564 มมูีลค่า 95.39 พนัล้านเหรยีญ
สหรฐั (7,035,453.7 ล้านรูป�) เมื�อเทียบกับชว่งเดียวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 51.32 พนัล้าน
เหรยีญสหรฐั (3,890,162.7 ล้านรูป�) แล้วขยายตัว 85.88% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐั (ขยาย
ตัว 80.85% ในหน่วยเงินรูป�) และเมื�อเทียบกับชว่งเดียวกันในป� 2562 แล้วขยายตัว 17.90%
ในหน่วยเงินเหรยีญสหรฐั และ 25.01% ในหน่วยเงินรูป�

5) การสง่ออกสนิค้าที�ไมร่วมนํ�ามนัเชื�อเพลิงและไมร่วมอัญมณใีนเดอืนมถินุายน 2564 มมูีลค่า
25.65 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตัว 38.84% เมื�อเทียบกับเดือนเดยีวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า
18.48 พนัล้านเหรยีญสหรฐั และเมื�อเทียบกับเดอืนมถินุายน 2562 แล้วขยายตัว 33.42%

 

6) การสง่ออกสนิค้าที�ไมร่วมนํ�ามนัเชื�อเพลิงและไมร่วมอัญมณใีนชว่งเดอืนเมษายน-มถินุายน
2564 มมูีลค่า 73.24 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตัว 66.79% เมื�อเทียบกับชว่งเดยีวกันของป�
ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 43.91 พนัล้านเหรยีญสหรฐั และเมื�อเทียบกับชว่งเดยีวกันในป� 2562 แล้วขยาย
ตัว 21.40%

1. การค้าสนิค้า



การนาํเขา้

1) การนําเขา้ในเดือนมถินุายน 2564 มมูีลค่า 41.87 พนัล้านเหรยีญสหรฐั
(3,080,024.8 ล้านรูป�) ขยายตัว 98.31% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐั และ 92.63%
ในหน่วยเงินรูป� เมื�อเทียบกับเดือนเดียวกันของป�ก่อนหน้า ซึ�งมมูีลค่า 21.11 พนัล้าน
เหรยีญสหรฐั (1,598,924.2 ล้านรูป�) และเมื�อเทียบกับเดือนมถินุายน 2562 แล้ว
ขยายตัว 2.05% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐั และ 8.10% ในหนว่ยเงินรูป�

2) มูลค่าการนาํเขา้ในชว่งเดอืนเมษายน-มถินุายน 2564 อยูที่� 126.15 พนัล้านเหรยีญ
สหรฐั (9,309,611 ล้านรปู�) เมื�อเทียบกับเดอืนเดยีวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 60.44 

พนัล้านเหรยีญสหรฐั (4,583,951.8 ล้านรูป�) แล้วขยายตัว 108.72% ในหนว่ยเงิน
เหรยีญสหรฐั และ 103.09% ในหนว่ยเงินรูป� และเมื�อเทียบกับชว่งเดยีวกันในป� 2562

แล้วหดตัว 3.04% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐั และขยายตัว 2.88% ในหนว่ยเงินรปู�

3) กลุ่มสนิค้าหลักที�มกีารนาํเขา้เพิ�มขึ�น 5 อันดบัแรก เมื�อเทียบกับเดอืนเดยีวกันของป�
ก่อนหน้า ไดแ้ก่ ไขมุ่ก หนิมค่ีาและกึ�งมค่ีา (305.23%) ซลัเฟอร ์และไพไรต์ดบิ
(195.87%) เยื�อกระดาษและกระดาษใชแ้ล้ว (174.46%) โลหะที�ไมใ่ชเ่หล็ก (168.78%)

และดา้ยและเสน้ใยประดษิฐ ์(162.62%)

4) กลุ่มสนิค้าหลักที�มกีารนาํเขา้ลดลงเมื�อเทียบกับเดอืนเดยีวกันของป�ก่อนหนา้ ม ี

2 ประเภท ไดแ้ก่ เงิน (-91.38%) และสนิค้าสาํหรบัโครงการก่อสรา้ง (-12.49%)

การนําเขา้นํ�ามนัดิบและสนิค้าที�ไมใ่ชนํ่�ามนั

1) การนําเขา้นํ�ามนัในเดือนมถินุายน 2564 มมูีลค่า 10.68 พนัล้านเหรยีญสหรฐั
(785},324.1 ล้านรูป�) ขยายตัว 116.51% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐั (ขยายตัว
110.31% ในหน่วยเงินรูป�) เมื�อเทียบกับชว่งเดียวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 4.93 
พนัล้านเหรยีญสหรฐั (373,417 ล้านรูป�) และเมื�อเทียบกับเดือนมถินุายน 2562 แล้ว
หดตัว 4.72% ในหน่วยเงินเหรยีญสหรฐั และขยายตัว 0.93% ในหนว่ยเงินรูป�

2) การนําเขา้นํ�ามนัในชว่งเดอืนเมษายน - มถินุายน 2564 มมูีลค่า 31.00 พนัล้าน
เหรยีญสหรฐั (2,287,564.5 ล้านรปู�) ขยายตัว 137.02% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐั
(ขยายตัว 130.46% ในหนว่ยเงินรูป�) เมื�อเทียบกับชว่งเดยีวกันของป�ก่อน ซึ�งมูลค่า
13.08 พนัล้านเหรยีญสหรฐั (992,594.2 ล้านรูป�) และเมื�อเทียบกับชว่งเดยีวกันในป�
2562 แล้วหดตัว 12.33% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐั และ 6.99% ในหนว่ยเงินรปู�

ทั�งนี� ธนาคารโลกระบุวา่ราคานํ�ามนัดบิเบรนท์ในเดอืนมถินุายน 2564 ขยายตัว 83.00%

จากเดอืนมถินุายนป�ก่อนหนา้
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การนําเขา้นํ�ามนัดิบและสนิค้าที�ไมใ่ชนํ่�ามนั (ต่อ)

3) การนําเขา้สนิค้าที�ไมใ่ชน่ํ�ามนัในเดือนมถินุายน 2564 มมูีลค่าราว 31.20 พนัล้าน
เหรยีญสหรฐั (2,294,700.7 ล้านรูป�) ขยายตัว 92.77% ในหนว่ยเงินเหรยีญ
สหรฐั (ขยายตัว 87.24% ในหนว่ยเงินรูป�) เมื�อเทียบกับเดือนเดียวกันของป�ก่อน
ซึ�งมมูีลค่า 16.18 พนัล้านเหรยีญสหรฐั (1,225,507.2 ล้านรูป�) และเมื�อเทียบกับ
เดือนมถินุายน 2562 แล้วขยายตัว 4.59% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐั และ
10.79% ในหนว่ยเงินรูป�

4) การนําเขา้สนิค้าที�ไมใ่ชน่ํ�ามนัในชว่งเดอืนเมษายน-มถินุายน 2564 มมูีลค่า 95.14

พนัล้านเหรยีญสหรฐั (7,022,046.5 ล้านรูป�) ขยายตัว 100.90% ในหนว่ยเงิน
เหรยีญสหรฐั (ขยายตัว 95.53% ในหนว่ยเงินรปู�) เมื�อเทียบกับการนาํเขา้ในชว่ง
เดยีวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 47.36 พนัล้านเหรยีญสหรฐั (3,591,357.6 ล้านรปู�)
และเมื�อเทียบกับชว่งเดยีวกันในป� 2562 แล้วขยายตัว 0.43% ในหนว่ยเงินเหรยีญ
สหรฐั และ 6.56% ในหนว่ยเงินรูป�

5) การนําเขา้สนิค้าที�ไมใ่ชน่ํ�ามนัและสนิค้าที�ไมใ่ชท่องคําในเดือนมถินุายน 2564 มี
มูลค่า 30.23 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตัว 94.07% เมื�อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 15.57 พนัล้านเหรยีญสหรฐั และเมื�อเทียบกับเดือน
มถินุายน 2562 แล้วขยายตัว 11.41%

6) การนําเขา้สนิค้าที�ไมใ่ชน่ํ�ามนัและสนิค้าที�ไมใ่ชท่องคํารวมในชว่งเดอืนเมษายน-

มถินุายน 2564 มมูีลค่า 87.26 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตัว 86.96% เมื�อเทียบ
กับชว่งเดยีวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 46.67 พนัล้านเหรยีญสหรฐั และเมื�อเทียบกับ
ชว่งเดยีวกันในป� 2562 แล้วขยายตัว 4.76%
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การสง่ออก (รายรบั)
จากรายงานล่าสดุของธนาคารกลางอินเดยีเมื�อวนัที� 1 กรกฎาคม 2564 การสง่ออก
บรกิารในเดอืนพฤษภาคม 2564 มมูีลค่า 17.36 พนัล้านเหรยีญสหรฐั
(1,271,707.5 ล้านรปู�) ขยายตัว 10.71% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐั เมื�อเทียบกับ
เดือนเดยีวกันของป�ก่อน สว่นการสง่ออกบรกิารในเดอืนมถินุายน 2564* คาดวา่จะมี
มูลค่าอยูที่� 17.35 พนัล้านเหรยีญสหรฐั

การนาํเขา้ (รายจา่ย)
จากรายงานล่าสดุของธนาคารกลางอินเดยี เมื�อวนัที� 1 กรกฎาคม 2564 การนาํเขา้
บรกิารในเดอืนพฤษภาคม 2564 มมูีลค่า 10.23 พนัล้านเหรยีญสหรฐั (749,748.4

ล้านรูป�) ขยายตัว 14.78% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐัเมื�อเทียบกับเดอืนเดยีวกันของ
ป�ก่อน สว่นการนาํเขา้บรกิารในเดอืนมถินุายน 2564* คาดวา่จะมมูีลค่าอยูที่� 10.31

พนัล้านเหรยีญสหรฐั

2. การค้าบรกิาร

3. ดลุการค้า

*หมายเหต:ุ จากขอ้มูลล่าสดุของธนาคารกลางอินเดียในภาคบรกิารของเดอืนพฤษภาคม 2564 ในสว่นของขอ้มูลของเดือนมถินุายน 2564
เป�นเพยีงการประมาณการ ซึ�งอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงในการเป�ดเผยขอ้มูลครั�งต่อไป

สนิค้า
การค้าในเดือนมถินุายน 2564 ขาดดลุประมาณ 9.37 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ในขณะที�
การค้าในเดือนมถินุายน 2562 เกินดลุประมาณ 0.79 พนัล้านเหรยีญสหรฐั 

บรกิาร
จากขอ้มูลล่าสดุจากธนาคารกลางอินเดียวนัที� 1 กรกฎาคม 2564 ดลุการค้าของ
ภาคบรกิาร (รายรบัรวมของภาคบรกิาร) ในเดือนพฤษภาคม 2564 คิดเป�นมูลค่า
ประมาณ 7.12 พนัล้านเหรยีญสหรฐั สว่นดลุการค้าของภาคบรกิารในเดือนมถินุายน
2564* คาดวา่จะมมูีลค่าประมาณ 7.04 พนัล้านเหรยีญสหรฐั

ดลุการค้ารวม
ดลุการค้า (สนิค้าและบรกิาร) ในชว่งเดือนเมษายน-มถินุายน 2564* ขาดดลุอยูที่�
ประมาณ 2.34 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ในขณะที�ในเดือนเมษายน-มถินุายน 2563 

เกินดลุอยูที่�ประมาณ 7.75 พนัล้านเหรยีญสหรฐั
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สถานการณ์การค้าของอินเดียประจาํเดือนมถินุายน 2564 มกีารสง่ออกสนิค้ามูลค่ารวม 32.50

พนัล้านเหรยีญสหรฐั เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 48.34 เมื�อเทียบกับชว่งเดียวกันของป�ก่อนหน้า สว่นการ-
นําเขา้มมูีลค่า 41.87 พนัล้านเหรยีญสหรฐั เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 98.31 เมื�อเทียบกับป�ก่อนหน้า ทําให้
อินเดียขาดดลุการค้าราว 9.37 พนัล้านเหรยีญสหรฐั 

หากนับระยะเวลารวมตั�งแต่เดือนเมษายน – มถินุายน 2564 อินเดียมมูีลค่าการสง่ออกสนิค้าทั�ง
สิ�น 95.39 พนัล้านเหรยีญสหรฐั และมมูีลค่าการนําเขา้สนิค้าทั�งสิ�น 126.15 พนัล้านเหรยีญสหรฐั
หรอืคิดเป�นมูลค่าขาดดลุการค้าสนิค้ารวม 30.76 พนัล้านเหรยีญสหรฐั 

สว่นในภาคบรกิาร อินเดียมมูีลค่าการสง่ออกในเดือนพฤษภาคม 2564 ราว 17.36 พนัล้าน
เหรยีญสหรฐั และมมูีลค่าการนําเขา้ 10.23 พนัล้านเหรยีญสหรฐั คิดเป�นมูลค่าเกินดลุการค้า
7.12 พนัล้านเหรยีญสหรฐั

การสง่ออกที�ขยายตัวต่อเนื�องในเดือนมถินุายนเป�นผลมาจากการสง่อออกสนิค้าหลายประเภท
เพิ�มขึ�น อาทิ ผลิตภัณฑ์ป�โตรเลียม อัญมณีและเครื�องประดับ และเคมภัีณฑ์ เป�นต้น ผูเ้ชี�ยวชาญ
กล่าววา่ตัวเลขการสง่ออกที�เพิ�มขึ�นและการนําเขา้ทองคําลดลงในเดือนพฤษภาคม-มถินุายน 2564

ทําใหก้ารขาดดลุการค้าของอินเดียลดลงจนอาจจะทําใหก้ารค้าเกินดลุได้เมื�อครบไตรมาสนี� นอกจาก
นี� อินเดียมกีารสง่ออกสนิค้าที�ไมใ่ชน่ํ�ามนัเชื�อเพลิงสงูขึ�นเชน่กัน ซึ�งเป�นผลมาจากการเรง่ฉีดวคัซนี
ในประเทศคู่ค้าที�ทําใหเ้ศรษฐกิจดีขึ�นและมอุีปสงค์ในสนิค้าเพิ�มขึ�น เชน่เดียวกันกับด้านการนําเขา้
หลังจากหลายพื�นที�ในอินเดียเริ�มมกีารคลายล็อคดาวน์หลังจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19

ระลอกที� 2 เมื�อเดือนเมษายนที�ผา่นมา ก็พบวา่มกีารนําเขา้นํ�ามนัและสนิค้าอุปโภคบรโิภคเพิ�มขึ�น
ตามอุปสงค์ที�ขยายตัวเชน่กัน

อ้างอิง:

[*1] Financial Express, June 15, 2021. Exports jump 69.35% to USD 32.27 bn in

May; trade deficit at USD 6.28 bn.
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