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การส่งออกของอินเดียโดยรวมในเดือนกรกฎาคม 2564* ประมาณการอยูท
่ ี 54.95 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ขยายตัว 36.19% และ 23.24% เมือเทียบกับเดือนกรกฎาคมป 2563 และ 2562 ตามลําดับ ส่วนการนําเข้า
โดยรวมในเดือนกรกฎาคม 2564* ประมาณการอยูท
่ ี 57.29 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 50.15% และ
10.60% เมือเทียบกับเดือนกรกฎาคมป 2563 และ 2562 ตามลําดับ

การส่งออกของอินเดียโดยรวมในเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2564*ประมาณการอยูท
่ ี 204.97 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ ขยายตัว 47.87% และ 15.35% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของป 2563 และ 2562 ตามลําดับ
ด้านการนําเข้าของอินเดียโดยรวมในเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2564* มีมูลค่าประมาณ 214.71 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ ขยายตัว 72.06% และหดตัว 0.32% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของป 2563 และ 2562 ตาม
ลําดับ

* ห ม า ย เ ห ตุ : จ า ก ข้ อ มู ล ล่ า สุ ด ข อ ง ธ น า ค า ร ก ล า ง อิ น เ ดี ย ใ น ภ า ค บ ริ ก า ร ข อ ง เ ดื อ น มิ ถุ น า ย น 2 5 6 4 ใน ส่ ว น ข อ ง ข้ อ มู ล ข อ ง
เ ดื อ น ก ร ก ฎ า ค ม 2 5 6 4 เ ป น เ พี ย ง ก า ร ป ร ะ ม า ณ ก า ร ซึ ง อ า จ จ ะ มี ก า ร เ ป ลี ย น แ ป ล ง ใ น ก า ร เ ป ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ค รั ง ต่ อ ไ ป

1. การค้าสินค้า
การส่งออก (รวมถึงการนําเข้ามาแล้วส่งกลับไป: re-export)
1) การส่งออกในเดือนกรกฎาคม 2564 มีมูลค่า 35.43 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว
49.85% เมือเทียบกับเดือนเดียวกันของปก่อน ซึงมีมูลค่า 23.64 พันล้านเหรียญสหรัฐ
หากคิดเปนสกุลเงินรูป การส่งออกในเดือนกรกฎาคม 2564 มีมูลค่า 2,640,337.6 ล้านรูป
ขยายตัว 48.91% เมือเทียบกับเดือนเดียวกันของปก่อน ซึงมีมูลค่า 1,773,057.9 ล้านรูป
และเมือเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 แล้วขยายตัว 35.05% ในหน่วยเงินเหรียญสหรัฐ
และ 46.27% ในหน่วยเงินรูป
2) กลุ่มสินค้าหลักทีมีการส่งออกเพิมขึน 5 อันดับแรก เมือเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2563 ได้แก่

ผลิตภัณฑ์ปโตรเลียม (230.98%) อัญมณีและเครืองประดับ (130.5%) ธัญพืชทีไม่ใช่ประเภทข้าว
(108.86%) เส้นด้าย/สิงทอประดิษฐ์ (58.93%) และเส้นด้ายฝาย ผ้าฝาย และผ้าทอมือต่างๆ
(48.35%)
3) กลุ่มสินค้าหลักทีมีการส่งออกลดลง 5 อันดับแรก เมือเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2563 ได้แก่
เมล็ดพืชนํามัน (-38.59%) กากนํามัน (-33.85%) เนือสัตว์ นม และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปก
(-31.96%) ยาสูบ (-10.31%) และชา (-8.96%)

4) การส่งออกสินค้าในช่วงเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2564 มีมูลค่า 130.82 พันล้านเหรียญ

สหรัฐ (7,675,791.3 ล้านรูป) เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปก่อน ซึงมีมูลค่า 74.96 พันล้าน

เหรียญสหรัฐ (5,663,220.6 ล้านรูป) แล้วขยายตัว 74.52% ในหน่วยเงินเหรียญสหรัฐ (ขยาย
ตัว 70.85% ในหน่วยเงินรูป) และเมือเทียบกับช่วงเดียวกันในป 2562 แล้วขยายตัว 22.09%
ในหน่วยเงินเหรียญสหรัฐ และ 30.17% ในหน่วยเงินรูป

5) การส่งออกสินค้าทีไม่รวมนํามันเชือเพลิงและไม่รวมอัญมณีในเดือนกรกฎาคม 2564 มีมูลค่า

26.12 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 28.18% เมือเทียบกับเดือนเดียวกันของปก่อน ซึงมีมูลค่า
20.37 พันล้านเหรียญสหรัฐ และเมือเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 แล้วขยายตัว 32.26%

6) การส่งออกสินค้าทีไม่รวมนํามันเชือเพลิงและไม่รวมอัญมณีในช่วงเดือนเมษายน-กรกฎาคม

2564 มีมูลค่า 99.36 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 54.55% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของป

ก่อน ซึงมีมูลค่า 64.29 พันล้านเหรียญสหรัฐ และเมือเทียบกับช่วงเดียวกันในป 2562 แล้วขยาย
ตัว 24.08%

1) การนําเข้าในเดือนกรกฎาคม 2564 มีมูลค่า 46.40 พันล้านเหรียญสหรัฐ
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การนําเข้า

(3,458,149.3 ล้านรูป) ขยายตัว 62.99% ในหน่วยเงินเหรียญสหรัฐ และ 61.97%

ในหน่วยเงินรูป เมือเทียบกับเดือนเดียวกันของปก่อนหน้า ซึงมีมูลค่า 28.47 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ (2,134,995.6 ล้านรูป) และเมือเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 แล้ว
ขยายตัว 14.77% ในหน่วยเงินเหรียญสหรัฐ และ 24.31% ในหน่วยเงินรูป

2) มูลค่าการนําเข้าในช่วงเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2564 อยูท
่ ี 172.55 พันล้านเหรียญ

สหรัฐ (12,767,760.3 ล้านรูป) เมือเทียบกับเดือนเดียวกันของปก่อน ซึงมีมูลค่า 88.91
พันล้านเหรียญสหรัฐ (6,718,947.4 ล้านรูป) แล้วขยายตัว 94.08% ในหน่วยเงิน

เหรียญสหรัฐ และ 90.03% ในหน่วยเงินรูป และเมือเทียบกับช่วงเดียวกันในป 2562
แล้วขยายตัว 1.18% ในหน่วยเงินเหรียญสหรัฐ และ 7.92% ในหน่วยเงินรูป

3) กลุ่มสินค้าหลักทีมีการนําเข้าเพิมขึน 5 อันดับแรก เมือเทียบกับเดือนเดียวกันของป
ก่อนหน้า ได้แก่ ซัลเฟอร์และไพไรต์ดบ
ิ (355.66%) เยือกระดาษและกระดาษใช้แล้ว

(227.57%) ไข่มุก หินมีค่าและกึงมีค่า (179.32%) ทองคํา (135.56%) และโลหะทีไม่ใช่
เหล็ก (121.36%)

4) กลุ่มสินค้าหลักทีมีการนําเข้าลดลงเมือเทียบกับเดือนเดียวกันของปก่อนหน้า มี 3

ประเภท ได้แก่ เงิน (-89.16%) สินค้าสําหรับโครงการก่อสร้าง (-78.62%) และกระดาษ
หนังสือพิมพ์ (-3.48%)

การนําเข้านํามันดิบและสินค้าทีไม่ใช่นามั
ํ น

1) การนําเข้านํามันในเดือนกรกฎาคม 2564 มีมูลค่า 12.89 พันล้านเหรียญสหรัฐ
(960,996.7 ล้านรูป) ขยายตัว 97.45% ในหน่วยเงินเหรียญสหรัฐ (ขยายตัว

96.22% ในหน่วยเงินรูป) เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปก่อน ซึงมีมูลค่า 6.53

พันล้านเหรียญสหรัฐ (489,750.9 ล้านรูป) และเมือเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562
แล้วขยายตัว 32.27% ในหน่วยเงินเหรียญสหรัฐ และ 43.26% ในหน่วยเงินรูป
2) การนําเข้านํามันในช่วงเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2564 มีมูลค่า 43.90 พันล้าน

เหรียญสหรัฐ (3,248,561.2 ล้านรูป) ขยายตัว 123.84% ในหน่วยเงินเหรียญสหรัฐ
(ขยายตัว 119.15% ในหน่วยเงินรูป) เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปก่อน ซึงมูลค่า

19.61 พันล้านเหรียญสหรัฐ (1,482,345.1 ล้านรูป) และเมือเทียบกับช่วงเดียวกันในป
2562 แล้วหดตัว 2.69% ในหน่วยเงินเหรียญสหรัฐ และขยายตัว 3.78% ในหน่วยเงิน
รูป

ทังนี ธนาคารโลกระบุวา่ ราคานํามันดิบเบรนท์ในเดือนกรกฎาคม 2564 ขยายตัว 73.77%
เมือเทียบกับเดือนกรกฎาคมปก่อนหน้า

3) การนําเข้าสินค้าทีไม่ใช่นามั
ํ นในเดือนกรกฎาคม 2564 มีมูลค่าราว 33.51 พัน
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การนําเข้านํามันดิบและสินค้าทีไม่ใช่นามั
ํ น (ต่อ)

ล้านเหรียญสหรัฐ (2,497,152.6ล้านรูป) ขยายตัว 52.73% ในหน่วยเงินเหรียญ
สหรัฐ (ขยายตัว 51.78% ในหน่วยเงินรูป) เมือเทียบกับเดือนเดียวกันของปก่อน

ซึงมีมูลค่า 21.94 พันล้านเหรียญสหรัฐ (1,645,244.7ล้านรูป) และเมือเทียบกับ
เดือนกรกฎาคม 2562 แล้วขยายตัว 9.21% ในหน่วยเงินเหรียญสหรัฐ และ
18.28% ในหน่วยเงินรูป

4) การนําเข้าสินค้าทีไม่ใช่นามั
ํ นในช่วงเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2564 มีมูลค่า

128.65 พันล้านเหรียญสหรัฐ (9,519,199.1 ล้านรูป) ขยายตัว 85.65% ในหน่วย
เงินเหรียญสหรัฐ (ขยายตัว 81.78% ในหน่วยเงินรูป) เมือเทียบกับการนําเข้าในช่วง

เดียวกันของปก่อน ซึงมีมูลค่า 69.30 พันล้านเหรียญสหรัฐ (5,236,602.3 ล้านรูป)
และเมือเทียบกับช่วงเดียวกันในป 2562 แล้วขยายตัว 2.57% ในหน่วยเงินเหรียญ
สหรัฐ และ 9.40% ในหน่วยเงินรูป

5) การนําเข้าสินค้าทีไม่ใช่นามั
ํ นและสินค้าทีไม่ใช่ทองคําในเดือนกรกฎาคม 2564
มีมูลค่า 29.30 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 45.40% เมือเทียบกับเดือน

เดียวกันของปก่อน ซึงมีมูลค่า 20.15 พันล้านเหรียญสหรัฐ และเมือเทียบกับ
เดือนกรกฎาคม 2562 แล้วขยายตัว 1.15%

6) การนําเข้าสินค้าทีไม่ใช่นามั
ํ นและสินค้าทีไม่ใช่ทองคํารวมในช่วงเดือนเมษายน-

กรกฎาคม 2564 มีมูลค่า 116.56 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 74.43% เมือเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปก่อน ซึงมีมูลค่า 66.82 พันล้านเหรียญสหรัฐ และเมือเทียบกับ
ช่วงเดียวกันในป 2562 แล้วขยายตัว 3.83%

การส่งออก (รายรับ)
จากรายงานล่าสุดของธนาคารกลางอินเดียเมือวันที 2 สิงหาคม 2564 การส่งออก

บริการในเดือนมิถน
ุ ายน 2564 มีมูลค่า 19.73 พันล้านเหรียญสหรัฐ (1,451,011
ล้านรูป) ขยายตัว 24.12% ในหน่วยเงินเหรียญสหรัฐ เมือเทียบกับเดือนเดียวกัน

ของปก่อน ส่วนการส่งออกบริการในเดือนกรกฎาคม 2564* คาดว่าจะมีมูลค่าอยูท
่ ี
19.52 พันล้านเหรียญสหรัฐ

การนําเข้า (รายจ่าย)
จากรายงานล่าสุดของธนาคารกลางอินเดีย เมือวันที 2 สิงหาคม 2564 การนําเข้า

บริการในเดือนมิถน
ุ ายน 2564 มีมูลค่า 11.15 พันล้านเหรียญสหรัฐ (819,954.4

ล้านรูป) ขยายตัว 24.75% ในหน่วยเงินเหรียญสหรัฐเมือเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปก่อน ส่วนการนําเข้าบริการในเดือนกรกฎาคม 2564* คาดว่าจะมีมูลค่าอยูท
่ ี 10.89
พันล้านเหรียญสหรัฐ

3. ดุลการค้า
สินค้า
การค้าสินค้าในเดือนกรกฎาคม 2564 ขาดดุลประมาณ 10.97 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ในขณะทีการค้าในเดือนกรกฎาคม 2563 ขาดดุลประมาณ 4.83 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ หรือคิดเปนสัดส่วนการขาดดุลเพิมขึน 127.37% ในเดือนกรกฎาคม 2564
เมือเทียบกับปก่อนหน้า

บริการ
จากข้อมูลล่าสุดจากธนาคารกลางอินเดียวันที 2 สิงหาคม 2564 ดุลการค้าของภาคบริการ (รายรับรวมของภาคบริการ) ในเดือนมิถน
ุ ายน 2564 คิดเปนมูลค่าประมาณ
8.58 พันล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนดุลการค้าของภาคบริการในเดือนกรกฎาคม 2564*
คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 8.64 พันล้านเหรียญสหรัฐ
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2. การค้าบริการ

ดุลการค้ารวม
ดุลการค้า (สินค้าและบริการ) ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564* ขาดดุลอยูท
่ ีประมาณ
2.34 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะทีในเดือนกรกฎาคม 2563 เกินดุลอยูท
่ ีประมาณ
2.20 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนสัดส่วนการขาดดุลเพิมขึน 206.43%
ในเดือนกรกฎาคม 2564 เมือเทียบกับปก่อนหน้า
*หมายเหตุ: จากข้อมูลล่าสุดของธนาคารกลางอินเดียในภาคบริการของเดือนมิถน
ุ ายน 2564 ในส่วนของข้อมูลของเดือนกรกฎาคม 2564
เปนเพียงการประมาณการ ซึงอาจจะมีการเปลียนแปลงในการเปดเผยข้อมูลครังต่อไป

บทวิเคราะห์
ภาคการส่งออกของอินเดียในเดือนกรกฎาคม 2564 ขยายตัวเกือบร้อยละ 50 เมือเทียบกับ
เดือนกรกฎาคมปก่อนหน้า และขยายตัวราวร้อยละ 35 เมือเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562
ซึงเปนช่วงก่อนวิกฤต COVID-19 อันเปนผลมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจในประเทศ
ส่งออกสําคัญ และการเพิมขึนของอุ ปสงค์ในสินค้าหลักของอินเดีย อาทิ สินค้าด้านวิศวกรรม
ผลิตภัณฑ์ปโตรเลียม อัญมณีและเครืองประดับ เสือผ้าและสิงทอ เคมีภัณฑ์ และสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ เปนต้น ด้านการนําเข้าสินค้าของอินเดียก็ขยายตัวกว่าร้อยละ 63 เมือเทียบกับ
เดือนกรกฎาคม 2563 ทําให้การขาดดุลการค้าสินค้าในเดือนกรกฎาคม 2564 อยูท
่ ีเกือบ 11
พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิมขึนจากการขาดดุล 9.4 พันล้านเหรียญสหรัฐในเดือนมิถน
ุ ายน 2564
คาดว่าตัวเลขการขาดดุลการค้าอาจจะเพิมขึนต่อไป เนืองจากอุ ปสงค์ในประเทศทีเพิมสูงขึนและ
เศรษฐกิจเริมฟนตัวจากสถานการณ์ COVID-19 ทีคลีคลายลงมาก
นอกจากนี ยังคาดว่าภาคการส่งออกของอินเดียจะขยายตัวเพิมขึนต่อไปเมือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทัวโลกเข้มแข็งขึน ทังนี ภาคการส่งออกของอินเดียขยายตัวอย่างต่อเนืองจนมีมูลค่ามากกว่า 30
พันล้านเหรียญสหรัฐมา 5 เดือนติดต่อกันแล้ว จนกระทังมีมูลค่าเกินกว่า 35 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ในเดือนกรกฎาคม 2564 ซึงมีสว่ นช่วยให้เศรษฐกิจของอินเดียฟนตัวได้อย่างรวดเร็ว รัฐบาล
อินเดียเองก็ได้วางมาตรการหลายประการเพือทําให้อินเดียเปนประเทศผูผ
้ ลิตและผูส
้ ง
่ ออกทีสําคัญ
ของโลก แต่กระนันก็ยง
ั ไม่เพียงพอ รัฐบาลยังคงต้องออกมาตรการอีกหลายประการหากจะทําให้
อินเดียเปนประเทศทีสามารถพึงพาการส่งออกได้จริง อาทิ มาตรฐานการปฏิบต
ั ิงานด้านภาษี
(Tax-SOPs) สําหรับการส่งออกสินค้าบางประเภท โครงการช่วยเหลือเกียวกับดอกเบีย รวมถึง
การลงนามข้อตกลงการค้าเสรีกับนานาประเทศเพิมขึน เปนต้น
อ้างอิง:
- Business Standard, August 13, 2021. At $35 billion in July, India records highest-ever monthly
exports.
- The Indian Express, August 14, 2021. Petroleum, jewellery shipments fuel 49.9% surge in July exports.
- India Today, August 6, 2021. Decoded | Why India’s exports are at a record high.
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