ฉบับที่ 98/2544
เรื่อง รายงานแนวโนมเงินเฟอ เดือนกรกฎาคม 2544
นางอัจนา ไวความดี ผูอํานวยการอาวุโส ฝายนโยบายเศรษฐกิจในประเทศสายนโยบายการเงิน ธนาคาร
แหงประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน เปดเผยวา คณะกรรมการนโยบาย
การเงินไดเผยแพรรายงานแนวโนมเงินเฟอ เดือนกรกฎาคม 2544 เมื่อวันที่
26 กรกฎาคม 2544 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขาใจของสาธารณชนเกีย่ วกับแนวทางการดําเนิน
นโยบายการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
ภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟอในปจจุบัน
ในชวงครึ่งปแรกของป 2544 อุปสงคโดยรวมยังมีทิศทางชะลอตัว ทั้งอุปสงคภายในและภายนอก
ประเทศโดยการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจประเทศคูคาสําคัญ จะสงผลกระทบตอการสงออกของไทยใหชะลอลง
อยาง หลีกเลี่ยงไมได พิจารณาจากผลผลิตอุตสาหกรรมโดยรวมขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมเพื่อการสงออกที่ลดลงอยางตอเนื่อง อีกทั้งการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอลง
ก็สะทอนถึงความเชื่อมั่น ของผูบริโภคที่อยูในระดับต่ําคณะกรรมการฯ จึงประเมินวาปจจัยภายนอกประเทศที่
ออนตัวลงทําใหเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมชะลอลงในปน้ี ขณะที่อัตราเงินเฟอพื้นฐานแมจะมีแนวโนมสูงขึ้น แตก็
ยังอยูภ ายในเปาหมายที่กาํ หนดคือรอยละ 0 – 3.5 โดยในชวง 6 เดือนแรกของปอยูที่เฉลี่ยรอยละ 1.3 เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันปกอน
การคาดการณแนวโนมเงินเฟอและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เมื่อเทียบกับขอสมมติประกอบการคาดการณเมื่อ 3 เดือนกอนหนา คณะกรรมการฯ เห็นวา
1. แนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังไมมีความชัดเจน ขณะที่เศรษฐกิจของกลุมประเทศยุโรป
และญี่ปุนมีการชะลอตัวชัดเจนขึ้น ซึ่งการชะลอตัว ของเศรษฐกิจโลกดังกลาวนี้สงผลใหเศรษฐกิจกลุมประเทศ
ใน เอเชียโดยรวมชะลอตัวลงกวาที่คาดไวในรายงานฉบับกอน ดังนัน้ คณะกรรมการฯ จึงปรับขอสมมติการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคาสําคัญใหต่ําลงกวาเดิม

2. แมวาธนาคารกลางสหรัฐฯ ไดปรับลดอัตราดอกเบี้ยทัง้ หมด 6 ครั้ง ตั้งแตตนป จากระดับรอยละ 6.5
ตอป มาอยูที่รอยละ 3.75 ตอปเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน แตความเสี่ยงที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะชะลอตัวตอไปอีกทําให
คณะกรรมการฯ ใชขอสมมติวาอัตราดอกเบี้ย fed funds จะลดลงอีกรอยละ 0.25 ตอป ในไตรมาสที่ 3 ของป
2544 กอนที่จะคงไวที่รอยละ 3.5 ตอป ตลอดชวงประมาณการอีก 8ไตรมาสขางหนา
3. สวนสถานการณตลาดน้ํามันดิบในไตรมาสที่ 2 ป 2544 เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยคาดไมมากนัก ทํา
ใหคณะกรรมการฯ ยังคงใชขอสมมติเดียวกับรายงานฉบับกอน คือใหราคาน้ํามันดิบดูไบอยูระหวาง 22 – 26
ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล ในชวงครึ่งหลังของป 2544 และอยูระหวาง 20 – 24 ดอลลารสรอ. ตอบารเรลในป
2545
4. สําหรับขอสมมติราคาสินคาเกษตรตลาดโลกในการประมาณการครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ประเมินวา
จะออนตัวลงจากที่เคยประเมินไว โดยคาดวาจะมีแนวโนมลดลงในป 2544 และ 2545 กอนที่จะกลับเปนบวก
ในชวงครึ่งแรกของป 2546 เนื่องจากการชะลอลงของภาวะเศรษฐกิจโลก
5. เมื่อคํานึงถึงนโยบายเรงดวนตางๆ ของรัฐบาล อาทินโยบายกองทุนหมูบาน และนโยบายพักชําระหนี้
ของเกษตรกรแลว รายงานฉบับนี้ใชขอสมมติวา ในปงบประมาณ 2544 จะมีการเบิกจายจํานวนประมาณ 900
พันลานบาท ซึ่งคิดเปนอัตราการเบิกจายรอยละ 90.5 และในปงบประมาณ 2545 ประมาณ 981 พันลานบาท
หรือคิดเปนอัตราเบิกจายรอยละ 91 ทําใหแรงกระตุน จากภาครัฐในป 2545 จะเรงขึน้ เมื่อเทียบกับป 2544
6. สวนขอสมมติเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม คณะกรรมการฯ ใชขอสมมติวา จะมีการปรับขึ้นอัตรา
ภาษีมูลคาเพิ่มจากรอยละ 7 เปนรอยละ 10 ในไตรมาสที่ 4 ของป 2545 ตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีใน
การประชุมเมือ่ วันที่ 12 มิถุนายน 2544 ที่ใหขยายเวลาการใชอัตรารอยละ 7 ตอไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2545
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
แมวาภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันจะยังคงมีทิศทางชะลอลงตอเนื่องตามปจจัยเสีย่ งจากอุปสงคทั้งภายใน
และภายนอกประเทศที่ออนตัวลง แตจากความพยายาม ในการดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล
ประกอบกับการปรับโครงสรางอัตราดอกเบี้ยตลาดเงินและระบบการเงิน รวมทั้งการกระตุน ใหธนาคารพาณิชย
ปลอยสินเชื่อ จะชวยใหเกิดการฟนตัวของอุปสงคในประเทศซึ่งสามารถผลักดันใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ปรับตัวดีขึ้นในป 2545 และจะยิ่งเรงตัวขึ้นอีกหากปจจัยเศรษฐกิจตางประเทศเอื้ออํานวยมากกวาปนี้

คณะกรรมการฯ คาดวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป 2544 จะมีผลใกลเคียงกับประมาณการของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่คาดไววาจะอยูทรี่ อยละ 2 – 3 สวนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในป 2545 – 2546 นั้น คณะกรรมการฯ ประเมินวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจนาจะมีโอกาส
เรงตัวขึ้นได โดยแตละไตรมาสจะมีโอกาสมากที่สุดอยูในชวงประมาณรอยละ 4 – 6
แนวโนมอัตราเงินเฟอพื้นฐาน
ในป 2544 อัตราเงินเฟอพื้นฐานคาดวาจะอยูระหวางรอยละ 1.5 - 2 ตอป เนื่องจากประเมินวายังไมมี
ความเสี่ยงที่จะเปนแรงกดดันตอเงินเฟอในปนี้ สวนในป 2545 คาดวาอัตราเงินเฟอพื้นฐานจะเพิ่มขึ้นมาอยู
ในชวงรอยละ 2 – 3 ตอป ตามแนวโนมการฟนตัวทางเศรษฐกิจ
แนวทางการดําเนินนโยบายการเงิน
คณะกรรมการนโยบายการเงินประเมินวา การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วัน
จากรอยละ 1.5 เปนรอยละ 2.5 ตอป ตั้งแตวันที่ 8 มิถุนายน 2544 นั้น เปนการเพียงพอแลวตอการแกไขปญหา
ความบิดเบือนในโครงสรางอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินระยะสั้น แมวาจะมีผลกระทบตอความผันผวน ในตลาด
ตราสารหนี้และการระดมทุนภาคเอกชนอยูบ าง แตก็คาดวานาจะคอยๆ ปรับตัวดีขึ้น
ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2544 คณะกรรมการนโยบายการเงินจึงมีมติใหคงอัตราดอกเบี้ย
ตลาดซื้อคืนระยะ 14 วัน ไวในระดับเดิมคือรอยละ 2.5 ตอป เพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพของระดับราคา โดย
คํานึงถึงเสถียรภาพภายนอก และขณะเดียวกันก็ยังเอื้อตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องตอไป
สําหรับรายงานแนวโนมเงินเฟอฉบับตอไปคือฉบับที่ 6 ธนาคารแหงประเทศไทยจะเผยแพรในปลาย
เดือนตุลาคม 2544
ธนาคารแหงประเทศไทย
26 กรกฎาคม 2544

