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



การสง่ออกของอินเดียโดยรวมในเดือนตลุาคม 2564* ประมาณการอยูที่� 56.51 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ
ขยายตัว 35.16% และ 29.13% เมื�อเทียบกับเดือนตลุาคมป� 2563 และ 2562 ตามลําดับ สว่นการนําเขา้
โดยรวมในเดือนตลุาคม 2564* ประมาณการอยูที่� 68.09 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ ขยายตัว 57.32% และ
40.82% เมื�อเทียบกับเดือนตลุาคมป� 2563 และ 2562 ตามลําดับ

*หมายเหตุ :  จากข้อมูลล่าสุดของธนาคารกลางอินเดียในภาคบริการของเดือนกันยายน  2564 ในส่วนของข้อมูลของ
เดือนตุลาคม  2564 เป�นเพียงการประมาณการ  ซึ� งอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงในการเป�ดเผยข้อมูลครั�ง ต่อไป

การสง่ออกของอินเดียโดยรวมในเดือนเมษายน-ตลุาคม 2564*ประมาณการอยูที่� 369.39พนัล้านเหรยีญ
สหรฐัฯ ขยายตัว 39.83% และ 19.97% เมื�อเทียบกับชว่งเดียวกันของป� 2563 และ 2562 ตามลําดับ ด้าน
การนําเขา้ของอินเดียโดยรวมในเดือนเมษายน-ตลุาคม 2564* มมูีลค่าประมาณ 409.30 พนัล้านเหรยีญ
สหรฐัฯ ขยายตัว 63.64% และ 13.57% เมื�อเทียบกับชว่งเดียวกันของป� 2563 และ 2562 ตามลําดับ



การสง่ออก (รวมถึงการนาํเขา้มาแล้วสง่กลับไป: re-export)

1) การสง่ออกในเดือนตลุาคม 2564 มมูีลค่า 35.65 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ ขยายตัว 
43.05% เมื�อเทียบกับเดือนเดียวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 24.92 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ 
หากคิดเป�นสกลุเงินรูป� การสง่ออกในเดือนตลุาคม 2564 มมูีลค่า 2,670,562.6 ล้านรูป� 
ขยายตัว 45.88% เมื�อเทียบกับเดือนเดียวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 1,830,606 ล้านรูป� และ
เมื�อเทียบกับเดือนตลุาคม 2562 แล้วขยายตัว 35.89% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐัฯ และ
43.30% ในหน่วยเงินรูป�

2) กลุ่มสนิค้าหลักที�มกีารสง่ออกเพิ�มขึ�น 5 อันดบัแรก เมื�อเทียบกับเดอืนตลุาคม 2563 ไดแ้ก่
ผลิตภัณฑ์ป�โตรเลียม (240.23%) กาแฟ (80.73%) สนิค้าดา้นวศิวกรรม (50.89%) เสน้ดา้ยฝ�าย
ผา้ฝ�าย และผา้ทอมอืต่างๆ (46.2%) และอัญมณแีละเครื�องประดบั (44.23%)

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

แรเ่หล็ก (-76.7%) กากนํ�ามนั (-50.66%) เมล็ดพชืนํ�ามนั (-16.25%) ชา (-10.85%) และ
ผลิตภัณฑ์เซรามกิและเครื�องแก้ว (-6.6%)

4) การสง่ออกสนิค้าในชว่งเดือนเมษายน-ตลุาคม 2564 มมูีลค่า 233.54 พนัล้านเหรยีญ
สหรฐัฯ (17,301,045.0 ล้านรูป�) เมื�อเทียบกับชว่งเดียวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 150.54 
พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ (11,244,186.9 ล้านรูป�) แล้วขยายตัว 55.13% ในหนว่ยเงินเหรยีญ
สหรฐัฯ (ขยายตัว 53.87% ในหนว่ยเงินรูป�) และเมื�อเทียบกับชว่งเดียวกันในป� 2562 แล้ว
ขยายตัว 25.97% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐัฯ และ 33.06% ในหนว่ยเงินรูป�

5) การสง่ออกสนิค้าที�ไมร่วมนํ�ามนัเชื�อเพลิงและไมร่วมอัญมณใีนเดอืนตลุาคม 2564 มมูีลค่า
26.09 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ ขยายตัว 27.75% เมื�อเทียบกับเดอืนเดยีวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า
20.43 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ และเมื�อเทียบกับเดอืนตลุาคม 2562 แล้วขยายตัว 36.82%

 

6) การสง่ออกสนิค้าที�ไมร่วมนํ�ามนัเชื�อเพลิงและไมร่วมอัญมณใีนชว่งเดอืนเมษายน-ตลุาคม 2564

มมูีลค่า 175.99 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ ขยายตัว 40.53% เมื�อเทียบกับชว่งเดยีวกันของป�ก่อน 

ซึ�งมมูีลค่า 125.23 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ และเมื�อเทียบกับชว่งเดยีวกันในป� 2562 แล้วขยายตัว
27.79%

1. การค้าสนิค้า



การนาํเขา้

1) การนําเขา้ในเดือนตลุาคม 2564 มมูีลค่า 55.37 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ
(4,148,322 ล้านรูป�) ขยายตัว 62.51% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐั และ 65.73% 
ในหน่วยเงินรูป� เมื�อเทียบกับเดือนเดียวกันของป�ก่อนหน้า ซึ�งมมูีลค่า 34.07 พนัล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ (2,502,999.3 ล้านรูป�) และเมื�อเทียบกับเดือนตลุาคม 2562 แล้ว
ขยายตัว 45.77% ในหน่วยเงินเหรยีญสหรฐัฯ และ 53.73% ในหนว่ยเงินรูป�

2) มูลค่าการนาํเขา้ในชว่งเดอืนเมษายน-ตลุาคม 2564 อยูที่� 331.39 พนัล้านเหรยีญ
สหรฐัฯ (24,557,225.4 ล้านรูป�) เมื�อเทียบกับเดอืนเดยีวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า
186.01 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ (13,893,319.8 ล้านรปู�) แล้วขยายตัว 78.16% ใน
หน่วยเงินเหรยีญสหรฐัฯ และ 76.76% ในหนว่ยเงินรูป� และเมื�อเทียบกับชว่งเดยีวกันในป�
2562 แล้วขยายตัว 15.84% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐัฯ และ 22.46% ในหนว่ยเงินรปู�

3) กลุ่มสนิค้าหลักที�มกีารนาํเขา้เพิ�มขึ�น 5 อันดบัแรก เมื�อเทียบกับเดอืนเดยีวกันของ
ป�ก่อนหนา้ ไดแ้ก่ เงิน (10,177.57%) ธญัพชืจาํพวกถั�ว (399.16%) กระดาษ
หนังสอืพมิพ ์(169.99%) ผลิตภัณฑ์ป�โตรเลียมและนํ�ามนัดบิ (140.47%) และสนิค้า
กลุ่มถ่านหนิ (118.89%)

4) กลุ่มสนิค้าหลักที�มกีารนาํเขา้ลดลงเมื�อเทียบกับเดอืนเดยีวกันของป�ก่อนหนา้ ม ี4

ประเภท ไดแ้ก่ สนิค้าสาํหรบัโครงการก่อสรา้ง (-80.21%) ปุ�ย (-28.75%) อุปกรณด์า้น
การคมนาคม (-10.11%) และผกัและผลไม ้(-6.54%)

การนําเขา้นํ�ามนัดิบและสนิค้าที�ไมใ่ชนํ่�ามนั

1) การนําเขา้นํ�ามนัในเดือนตลุาคม 2564 มมูีลค่า 14.43 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ
(1,080,962.2 ล้านรูป�) ขยายตัว 140.47% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐัฯ (ขยายตัว
145.24% ในหน่วยเงินรูป�) เมื�อเทียบกับชว่งเดียวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 6.00 
พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ (440,768.8 ล้านรูป�) และเมื�อเทียบกับเดือนตลุาคม 2562 
แล้วขยายตัว 48.32% ในหน่วยเงินเหรยีญสหรฐัฯ และ 56.41% ในหนว่ยเงินรูป�

2) การนําเขา้นํ�ามนัในชว่งเดอืนเมษายน-ตลุาคม 2564 มมูีลค่า 87.42 พนัล้านเหรยีญ
สหรฐัฯ (6,476,786.5 ล้านรปู�) ขยายตัว 129.96% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐั (ขยาย
ตัว 127.86% ในหนว่ยเงินรูป�) เมื�อเทียบกับชว่งเดยีวกันของป�ก่อน ซึ�งมูลค่า 38.01 พนั
ล้านเหรยีญสหรฐัฯ (2,842,430.9 ล้านรูป�) และเมื�อเทียบกับชว่งเดยีวกันในป� 2562

แล้วขยายตัว 16.67% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐัฯ และ 23.32% ในหนว่ยเงินรปู�

ทั�งนี� ธนาคารโลกระบุวา่ราคานํ�ามนัดบิเบรนท์ในเดอืนตลุาคม 2564 ขยายตัว 106.70%

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

3) การนําเขา้สนิค้าที�ไมใ่ชน่ํ�ามนัในเดือนตลุาคม 2564 มมูีลค่าราว 40.94 พนัล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ (3,067,359.8 ล้านรูป�) ขยายตัว 45.85% ในหนว่ยเงินเหรยีญ
สหรฐัฯ (ขยายตัว 48.74% ในหนว่ยเงินรูป�) เมื�อเทียบกับเดือนเดียวกันของป�ก่อน
ซึ�งมมูีลค่า 28.07 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ (2,062,230.6 ล้านรูป�) และเมื�อเทียบกับ
เดือนตลุาคม 2562 แล้วขยายตัว 44.90% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐัฯ และ
52.80% ในหนว่ยเงินรูป�

4) การนําเขา้สนิค้าที�ไมใ่ชน่ํ�ามนัในชว่งเดอืนเมษายน-ตลุาคม 2564 มมูีลค่า 243.98

พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ (18,080,438.9 ล้านรูป�) ขยายตัว 64.85% ในหนว่ยเงิน
เหรยีญสหรฐัฯ (ขยายตัว 63.61% ในหนว่ยเงินรูป�) เมื�อเทียบกับการนาํเขา้ในชว่ง
เดยีวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 148.00 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ (11,050,888.9 ล้าน
รูป�) และเมื�อเทียบกับชว่งเดยีวกันในป� 2562 แล้วขยายตัว 15.55% ในหนว่ยเงิน
เหรยีญสหรฐัฯ และ 22.15% ในหนว่ยเงินรูป�

5) การนําเขา้สนิค้าที�ไมใ่ชน่ํ�ามนัและสนิค้าที�ไมใ่ชท่องคําในเดือนตลุาคม 2564 มี
มูลค่า 35.84 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ ขยายตัว 40.14% เมื�อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 25.57 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ และเมื�อเทียบกับเดือนตลุาคม
2562 แล้วขยายตัว 35.66%

6) การนําเขา้สนิค้าที�ไมใ่ชน่ํ�ามนัและสนิค้าที�ไมใ่ชท่องคํารวมในชว่งเดอืนเมษายน-

ตลุาคม 2564 มมูีลค่า 214.91 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ ขยายตัว 54.92% เมื�อเทียบ
กับชว่งเดยีวกันของป�ก่อน ซึ�งมมูีลค่า 138.72 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ และเมื�อเทียบกับ
ชว่งเดยีวกันในป� 2562 แล้วขยายตัว 11.06%
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การสง่ออก (รายรบั)
จากรายงานล่าสดุของธนาคารกลางอินเดยีเมื�อวนัที� 1 พฤศจกิายน 2564 การสง่
ออกบรกิารในเดอืนกันยายน 2564 มมูีลค่า 20.68 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ
(1,521,291.1 ล้านรปู�) ขยายตัว 21.96% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐัฯ เมื�อเทียบกับ
เดือนเดยีวกันของป�ก่อน สว่นการสง่ออกบรกิารในเดอืนตลุาคม 2564* คาดวา่จะมี
มูลค่าอยูที่� 20.86 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ

การนาํเขา้ (รายจา่ย)
จากรายงานล่าสดุของธนาคารกลางอินเดยี เมื�อวนัที� 1 พฤศจกิายน 2564 การนาํเขา้
บรกิารในเดอืนกันยายน 2564 มมูีลค่า 12.21 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ (898,503.4

ล้านรูป�) ขยายตัว 25.01% ในหนว่ยเงินเหรยีญสหรฐัเมื�อเทียบกับเดอืนเดยีวกันของ
ป�ก่อน สว่นการนาํเขา้บรกิารในเดอืนตลุาคม 2564* คาดวา่จะมมูีลค่าอยูที่� 12.71

พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ

2. การค้าบรกิาร

3. ดลุการค้า

*หมายเหต:ุ จากขอ้มูลล่าสดุของธนาคารกลางอินเดียในภาคบรกิารของเดอืนกันยายน 2564 ในสว่นของขอ้มูลของเดือนตลุาคม 2564
เป�นเพยีงการประมาณการ ซึ�งอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงในการเป�ดเผยขอ้มูลครั�งต่อไป

สนิค้า
การค้าสนิค้าในเดือนตลุาคม 2564 ขาดดลุประมาณ 19.73 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ
ในขณะที�การค้าในเดือนตลุาคม 2563 ขาดดลุประมาณ 9.15 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ
หรอืคิดเป�นสดัสว่นการขาดดลุเพิ�มขึ�น 115.50% ในเดือนตลุาคม 2564 เมื�อเทียบ
กับป�ก่อนหน้า

บรกิาร
จากขอ้มูลล่าสดุจากธนาคารกลางอินเดียวนัที� 1 พฤศจกิายน 2564 ดลุการค้าของ
ภาคบรกิารในเดือนกันยายน 2564 คิดเป�นมูลค่าเกินดลุประมาณ 8.47 พนัล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ สว่นดลุการค้าของภาคบรกิารในเดือนตลุาคม 2564* คาดวา่จะมี
มูลค่าเกินดลุประมาณ 8.14 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ

ดลุการค้ารวม
ดลุการค้า (สนิค้าและบรกิาร) ในชว่งเดือนตลุาคม 2564* ขาดดลุอยูที่�ประมาณ
11.58 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ ในขณะที�ในเดือนตลุาคม 2563 ขาดดลุอยูที่�ประมาณ
1.47 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ หรอืคิดเป�นสดัสว่นการขาดดลุเพิ�มขึ�น 685.57% ใน
เดือนตลุาคม 2564 เมื�อเทียบกับป�ก่อนหน้า
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ภาคการสง่ออกสนิค้าของอินเดยีมมูีลค่าสงูกวา่ 30 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ เป�นเดือนที� 8 ติดต่อ
กันแล้ว แต่ภาคการนาํเขา้ก็ขยายตัวเพิ�มขึ�นต่อเนื�องเชน่กัน โดยมมูีลค่ามากกวา่ 55 พนัล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ เป�นเดอืนที� 2 แล้ว ทําใหอิ้นเดยียงัคงขาดดลุการค้าสนิค้าเป�นจาํนวนมาก โดยใน
เดือนตลุาคม 2564 อินเดยีขาดดลุการค้าสนิค้าราว 19.73 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ ลดลงจาก
22.6 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ ในเดอืนกันยายน 2564 เล็กน้อย 

นาย Suman Chowdhury นกัวเิคราะหจ์ากสถาบนั Acuite Ratings & Research กล่าววา่
การนําเขา้ทองคําและสนิค้าที�ไมใ่ชน่ํ�ามนัเพิ�มขึ�นเป�นสญัญาณวา่เศรษฐกิจในประเทศฟ�� นตัวแล้ว 
รวมถึงตัวเลขการขาดดลุการค้าสนิค้า 9.8 หมื�นล้านเหรยีญสหรฐัฯ ในเดอืนเมษายน-ตลุาคม
2564 ซึ�งเกือบเท่า 1 แสนล้านเหรยีญสหรฐัในชว่งเดยีวกันของป� 2562 แสดงใหเ้หน็วา่การค้า
ระหวา่งประเทศของอินเดยีกลับมาเกือบเท่าชว่งก่อน COVID-19

อยา่งไรก็ตาม ภาคการค้าระหวา่งประเทศของอินเดยียงัมคีวามท้าทายจากการนําเขา้ทองคําที�เพิ�ม
ขึ�นอยา่งมาก ซึ�งเป�นความท้าทายของธนาคารกลางอินเดยีเนื�องจากต้องใชเ้งินตราต่างประเทศไป
กับทองคํานําเขา้ที�ไมส่รา้งมูลค่า นอกจากนี� อินเดยียงัคงขาดดลุการค้ากับจนีเกินกวา่ครึ�งหนึ�งของ
มูลค่าการขาดดลุการค้าระหวา่งประเทศของอินเดยี ในขณะที�ภาคการสง่ออกการค้าบรกิารแมจ้ะยงั
อยูใ่นอัตราคงที�แต่การขาดดลุภาคการค้าสนิค้าเพิ�มมากขึ�นอาจจะทําใหด้ลุการค้าโดยรวมลดลง
อยา่งต่อเนื�อง

อ้างอิง:

- Bloomberg Quint, November 15, 2021. India’s Trade Deficit Narrows Marginally in October.

- IIFL, November 16, 2021. Oct-21 Trade deficit narrows to $19.73 billion, but still high.
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