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



การสง่ออกของอินเดียโดยรวมในเดือนกันยายน 2564* ประมาณการอยูที่� 54.06 พนัล้านเหรยีญสหรฐั
ขยายตัว 21.44% และ 26.03% เมื�อเทียบกับเดือนกันยายนป� 2563 และ 2562 ตามลําดับ สว่นการนาํเขา้
โดยรวมในเดือนกันยายน 2564* ประมาณการอยูที่� 68.49 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตัว 70.00% และ
44.11% เมื�อเทียบกับเดือนกันยายนป� 2563 และ 2562 ตามลําดับ

*หมายเหตุ :  จากข้อมูลล่าสุดของธนาคารกลางอินเดียในภาคบริการของเดือนสิงหาคม  2564 ในส่วนของข้อมูลของเดือน
กันยายน  2564 เป�นเพียงการประมาณการ  ซึ� งอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงในการเป�ดเผยข้อมูลครั�ง ต่อไป

การสง่ออกของอินเดียโดยรวมในเดือนเมษายน-กันยายน 2564*ประมาณการอยูที่� 312.47 พนัล้านเหรยีญ
สหรฐั ขยายตัว 40.52% และ 18.30% เมื�อเทียบกับชว่งเดียวกันของป� 2563 และ 2562 ตามลําดับ 

ด้านการนําเขา้ของอินเดียโดยรวมในเดือนเมษายน-กันยายน 2564* มมูีลค่าประมาณ 341.10 พนัล้าน
เหรยีญสหรฐั ขยายตัว 64.91% และ 9.31% เมื�อเทียบกับชว่งเดียวกันของป� 2563 และ 2562 ตามลําดับ



การสง่ออก (รวมถึงการนาํเขา้มาแล้วสง่กลับไป: re-export)

1) การสง่ออกในเดือนกันยายน 2564 มมูีลค่า 33.79 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตัว 
27.56% เมื�อเทียบกับเดือนเดียวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 22.63 พนัล้านเหรยีญสหรฐั 
หากคิดเป�นสกลุเงินรูป� การสง่ออกในเดือนกันยายน 2564 มมูีลค่า 2,486,057.4 ล้านรูป�
ขยายตัว 22.76% เมื�อเทียบกับเดือนเดียวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 2,025,085.4 ล้านรูป�
และเมื�อเทียบกับเดือนกันยายน 2562 แล้วขยายตัว 29.86% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐั 
และ 33.92% ในหน่วยเงินรูป�

2) กลุ่มสนิค้าหลักที�มกีารสง่ออกเพิ�มขึ�น 5 อันดบัแรก เมื�อเทียบกับเดอืนกันยายน 2563 ไดแ้ก่
กาแฟ (62.55%) มะมว่งหมิพานต์ (49.40%) ผลิตภัณฑ์ป�โตรเลียม (47.91%) เสน้ดา้ยฝ�าย 

ผา้ฝ�าย และผา้ทอมอืต่างๆ (40.50%) และสนิค้าดา้นวศิวกรรม (36.83%) 

3) กลุ่มสนิค้าหลักที�มกีารสง่ออกลดลง 5 อันดบัแรก เมื�อเทียบกับเดอืนกันยายน 2563 ไดแ้ก่ 

แรเ่หล็ก (-72.77%) กากนํ�ามนั (-39.05%) เมล็ดพชืนํ�ามนั (-26.77%) ยาสบู (-16.31%) 

และผลิตภัณฑ์เซรามกิและเครื�องแก้ว (-14.15%)

4) การสง่ออกสนิค้าในชว่งเดือนเมษายน-กันยายน 2564 มมูีลค่า 197.89 พนัล้านเหรยีญ
สหรฐั (14,630,482.4 ล้านรูป�) เมื�อเทียบกับชว่งเดียวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 125.62 
พนัล้านเหรยีญสหรฐั (9,413,580.9 ล้านรูป�) แล้วขยายตัว 57.53% ในหนว่ยเงินเหรยีญ
สหรฐั (ขยายตัว 55.42% ในหนว่ยเงินรูป�) และเมื�อเทียบกับชว่งเดียวกันในป� 2562 แล้ว
ขยายตัว 24.33% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐั และ 31.35% ในหนว่ยเงินรูป�

5) การสง่ออกสนิค้าที�ไมร่วมนํ�ามนัเชื�อเพลิงและไมร่วมอัญมณใีนเดอืนกันยายน 2564 มมูีลค่า
25.34 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตัว 18.82% เมื�อเทียบกับเดือนเดยีวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า
21.33 พนัล้านเหรยีญสหรฐั และเมื�อเทียบกับเดอืนกันยายน 2562 แล้วขยายตัว 33.39%

 

6) การสง่ออกสนิค้าที�ไมร่วมนํ�ามนัเชื�อเพลิงและไมร่วมอัญมณใีนชว่งเดอืนเมษายน-กันยายน
2564 มมูีลค่า 149.89 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตัว 43.02% เมื�อเทียบกับชว่งเดยีวกันของ
ป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 104.81 พนัล้านเหรยีญสหรฐั และเมื�อเทียบกับชว่งเดยีวกันในป� 2562 แล้ว
ขยายตัว 26.34%

1. การค้าสนิค้า



การนาํเขา้

1) การนําเขา้ในเดือนกันยายน 2564 มมูีลค่า 56.39 พนัล้านเหรยีญสหรฐั
(4,148,124.1 ล้านรูป�) ขยายตัว 84.77% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐั และ 84.97%
ในหน่วยเงินรูป� เมื�อเทียบกับเดือนเดียวกันของป�ก่อนหน้า ซึ�งมมูีลค่า 30.52 พนัล้าน
เหรยีญสหรฐั (2,242,540.2 ล้านรูป�) และเมื�อเทียบกับเดือนกันยายน 2562 แล้ว
ขยายตัว 49.59% ในหน่วยเงินเหรยีญสหรฐั และ 54.27% ในหนว่ยเงินรูป�

2) มูลค่าการนาํเขา้ในชว่งเดอืนเมษายน-กันยายน 2564 อยูที่� 276.02 พนัล้านเหรยีญ
สหรฐั (20,408,903.4 ล้านรปู�) เมื�อเทียบกับเดอืนเดยีวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า
151.94 พนัล้านเหรยีญสหรฐั (11,390,320.5 ล้านรูป�) แล้วขยายตัว 81.67% ใน
หน่วยเงินเหรยีญสหรฐั และ 79.18% ในหนว่ยเงินรปู� และเมื�อเทียบกับชว่งเดยีวกันในป�
2562 แล้วขยายตัว 11.26% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐั และ 17.59% ในหนว่ยเงินรปู�

3) กลุ่มสนิค้าหลักที�มกีารนาํเขา้เพิ�มขึ�น 5 อันดบัแรก เมื�อเทียบกับเดอืนเดยีวกันของ
ป�ก่อนหนา้ ไดแ้ก่ เงิน (5,884.07%) ทองคํา (750.60%) ซลัเฟอรแ์ละไพไรต์ดบิ
(569.87) ผลิตภัณฑ์ป�โตรเลียมและนํ�ามนัดบิ (199.27%) และนํ�ามนัพชื (131.95%)

4) กลุ่มสนิค้าหลักที�มกีารนาํเขา้ลดลงเมื�อเทียบกับเดอืนเดยีวกันของป�ก่อนหนา้ มเีพยีง 1

ประเภท ไดแ้ก่ สนิค้าสาํหรบัโครงการก่อสรา้ง (-47.30%)

การนําเขา้นํ�ามนัดิบและสนิค้าที�ไมใ่ชนํ่�ามนั

1) การนําเขา้นํ�ามนัในเดือนกันยายน 2564 มมูีลค่า 17.44 พนัล้านเหรยีญสหรฐั
(1,282,682.0 ล้านรูป�) ขยายตัว 199.27% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐั (ขยายตัว
199.60% ในหน่วยเงินรูป�) เมื�อเทียบกับชว่งเดียวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 5.83 
พนัล้านเหรยีญสหรฐั (428,125.3 ล้านรูป�) และเมื�อเทียบกับเดือนกันยายน 2562
แล้วขยายตัว 91.90% ในหน่วยเงินเหรยีญสหรฐั และ 97.90% ในหนว่ยเงินรูป�

2) การนําเขา้นํ�ามนัในชว่งเดอืนเมษายน-กันยายน 2564 มมูีลค่า 72.99 พนัล้านเหรยีญ
สหรฐั (5,395,824.3 ล้านรูป�) ขยายตัว 127.99% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐั (ขยายตัว
124.67% ในหนว่ยเงินรูป�) เมื�อเทียบกับชว่งเดยีวกันของป�ก่อน ซึ�งมูลค่า 32.01 พนั
ล้านเหรยีญสหรฐั (2,401,662.1 ล้านรปู�) และเมื�อเทียบกับชว่งเดยีวกันในป� 2562 แล้ว
ขยายตัว 11.95% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐั และ 18.30% ในหนว่ยเงินรปู�

ทั�งนี� ธนาคารโลกระบุวา่ราคานํ�ามนัดบิเบรนท์ในเดอืนกันยายน 2564 ขยายตัว 81.55%

เมื�อเทียบกับเดอืนกันยายนป�ก่อนหนา้
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การนําเขา้นํ�ามนัดิบและสนิค้าที�ไมใ่ชนํ่�ามนั (ต่อ)

3) การนําเขา้สนิค้าที�ไมใ่ชน่ํ�ามนัในเดือนกันยายน 2564 มมูีลค่าราว 38.95 พนัล้าน
เหรยีญสหรฐั (2,865,442.1 ล้านรูป�) ขยายตัว 57.75% ในหนว่ยเงินเหรยีญ
สหรฐั (ขยายตัว 57.93% ในหนว่ยเงินรูป�) เมื�อเทียบกับเดือนเดียวกันของป�ก่อน
ซึ�งมมูีลค่า 24.69 พนัล้านเหรยีญสหรฐั (1,814,414.9 ล้านรูป�) และเมื�อเทียบกับ
เดือนกันยายน 2562 แล้วขยายตัว 36.16% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐั และ
40.41% ในหนว่ยเงินรูป�

4) การนําเขา้สนิค้าที�ไมใ่ชน่ํ�ามนัในชว่งเดอืนเมษายน-กันยายน 2564 มมูีลค่า 203.03

พนัล้านเหรยีญสหรฐั (15,013,079.1 ล้านรปู�) ขยายตัว 69.30% ในหนว่ยเงิน
เหรยีญสหรฐั (ขยายตัว 67.02% ในหนว่ยเงินรปู�) เมื�อเทียบกับการนาํเขา้ในชว่ง
เดยีวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 119.92 พนัล้านเหรยีญสหรฐั (8,988,658.4 ล้านรปู�)
และเมื�อเทียบกับชว่งเดยีวกันในป� 2562 แล้วขยายตัว 11.02% ในหนว่ยเงินเหรยีญ
สหรฐั และ 17.34% ในหนว่ยเงินรปู�

5) การนําเขา้สนิค้าที�ไมใ่ชน่ํ�ามนัและสนิค้าที�ไมใ่ชท่องคําในเดือนกันยายน 2564 มี
มูลค่า 33.84 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตัว 40.45% เมื�อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 24.09 พนัล้านเหรยีญสหรฐั และเมื�อเทียบกับเดือนกันยายน
2562 แล้วขยายตัว 23.79%

6) การนําเขา้สนิค้าที�ไมใ่ชน่ํ�ามนัและสนิค้าที�ไมใ่ชท่องคํารวมในชว่งเดอืนเมษายน-

กันยายน 2564 มมูีลค่า 179.07 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตัว 58.26% เมื�อเทียบ
กับชว่งเดยีวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 113.15 พนัล้านเหรยีญสหรฐั และเมื�อเทียบกับ
ชว่งเดยีวกันในป� 2562 แล้วขยายตัว 7.18%
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การสง่ออก (รายรบั)
จากรายงานล่าสดุของธนาคารกลางอินเดยีเมื�อวนัที� 1 ตลุาคม 2564 การสง่ออก
บรกิารในเดอืนสงิหาคม 2564 มมูีลค่า 19.57 พนัล้านเหรยีญสหรฐั (1,452,089.4

ล้านรูป�) ขยายตัว 21.36% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐั เมื�อเทียบกับเดอืนเดยีวกัน
ของป�ก่อน สว่นการสง่ออกบรกิารในเดอืนกันยายน 2564* คาดวา่จะมมูีลค่าอยูที่�
20.26 พนัล้านเหรยีญสหรฐั

การนาํเขา้ (รายจา่ย)
จากรายงานล่าสดุของธนาคารกลางอินเดยี เมื�อวนัที� 1 ตลุาคม 2564 การนาํเขา้
บรกิารในเดอืนสงิหาคม 2564 มมูีลค่า 11.52 พนัล้านเหรยีญสหรฐั (854,606.6

ล้านรูป�) ขยายตัว 24.52% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐัเมื�อเทียบกับเดอืนเดยีวกันของ
ป�ก่อน สว่นการนาํเขา้บรกิารในเดอืนกันยายน 2564* คาดวา่จะมมูีลค่าอยูที่� 12.10

พนัล้านเหรยีญสหรฐั

2. การค้าบรกิาร

3. ดลุการค้า

*หมายเหต:ุ จากขอ้มูลล่าสดุของธนาคารกลางอินเดียในภาคบรกิารของเดอืนสงิหาคม 2564 ในสว่นของขอ้มูลของเดือนกันยายน 2564
เป�นเพยีงการประมาณการ ซึ�งอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงในการเป�ดเผยขอ้มูลครั�งต่อไป

สนิค้า
การค้าสนิค้าในเดือนกันยายน 2564 ขาดดลุประมาณ 22.59 พนัล้านเหรยีญสหรฐั
ในขณะที�การค้าในเดือนกันยายน 2563 ขาดดลุประมาณ 2.96 พนัล้านเหรยีญสหรฐั
หรอืคิดเป�นสดัสว่นการขาดดลุเพิ�มขึ�น 663.48% ในเดือนกันยายน 2564 เมื�อเทียบ
กับป�ก่อนหน้า

บรกิาร
จากขอ้มูลล่าสดุจากธนาคารกลางอินเดียวนัที� 1 ตลุาคม 2564 ดลุการค้าของภาค
บรกิารในเดือนสงิหาคม 2564 คิดเป�นมูลค่าเกินดลุประมาณ 8.05 พนัล้านเหรยีญ
สหรฐั สว่นดลุการค้าของภาคบรกิารในเดือนกันยายน 2564* คาดวา่จะมมูีลค่าเกิน
ดลุประมาณ 8.16 พนัล้านเหรยีญสหรฐั

ดลุการค้ารวม
ดลุการค้า (สนิค้าและบรกิาร) ในชว่งเดือนกันยายน 2564* ขาดดลุอยูที่�ประมาณ
14.43 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ในขณะที�ในเดือนกันยายน 2563 เกินดลุอยูที่�ประมาณ
4.23 พนัล้านเหรยีญสหรฐั หรอืคิดเป�นสดัสว่นการขาดดลุเพิ�มขึ�น 441.4% ในเดือน
กันยายน 2564 เมื�อเทียบกับป�ก่อนหน้า
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ภาคการนําเขา้ของอินเดียในเดือนกันยายน 2564 ที�ขยายตัวถึงรอ้ยละ 50 เมื�อเทียบกับเดือน
กันยายนป�ก่อนหน้า และราวรอ้ยละ 44 เมื�อเทียบกับเดือนกันยายน 2562 ทําใหอิ้นเดียขาดดลุ 

การค้ากวา่ 14.44 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ จากเพยีง 5.76 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ ในเดือน
สงิหาคม 2564 อันเป�นผลมาจากการสั�งซื�อนํ�ามนัดิบล่วงหน้าเพื�อบรรเทาป�ญหาราคานํ�ามนั
แขง็ค่าในอนาคต และการสั�งซื�อสนิค้าเพื�อเตรยีมพรอ้มสาํหรบัฤดเูทศกาลดิวาลีชว่งปลายป� 
(วนัที� 4 พฤศจกิายน 2564) ซึ�งชาวอินเดียมกัจบัจา่ยใชส้อยอยา่งหนักไปกับเสื�อผา้และเครื�อง-

ประดับ โทรศัพท์มอืถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสต่์างๆ ของตกแต่งและโคมเทียนสาํหรบัเทศกาล
ผลไมแ้หง้ ชอ็กโกแลต และเหรยีญทอง เป�นต้น คาดวา่สถานการณ์การขาดดลุการค้าจะคงตัวต่อ
จากนี� โดยอยูที่�เดือนละประมาณ 13-16 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ ในชว่งครึ�งป�หลังของ
ป�งบประมาณนี�

ทั�งนี� ในชว่งครึ�งป�แรกของป�งบประมาณ 2564-65 ครึ�งหนึ�งของการขาดดลุการค้าสนิค้าเป�นผล
มาจากการนําเขา้ผลิตภัณฑ์ป�โตรเลียม และอีกรอ้ยละ 25 มาจากการขาดดลุการค้าสนิค้าจาํพวก
อัญมณี โลหะ และหนิมค่ีา ด้วยการขาดดลุการค้าที�พุง่สงูขึ�นอยา่งมากในเดือนกันยายน 2564 

และราคาสนิค้านําเขา้หลายประเภทที�เพิ�มสงูขึ�น ทําใหค้าดวา่ดลุบญัชเีดินสะพดัของอินเดียใน
ป�งบประมาณ 2564-65 จะอยูที่�ประมาณ 25-28 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ นาง Aditi Nayar 

นักเศรษฐศาสตรจ์ากสถาบนัจดัอันดับ ICRA กล่าว

อ้างอิง:
- IIFL Securities, October 18, 2021. India's trade deficit widens to $22.6B in September 2021.
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