ฉบับที่ 26/2545
เรื่อง รายงานแนวโนมเงินเฟอ เดือนกรกฎาคม 2545
นายบัณฑิต นิจถาวร ผูชวยผูว าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา
คณะกรรมการนโยบายการเงินไดเผยแพร  รายงานแนวโนมเงินเฟอ เดือนกรกฎาคม 2545 เมื่อวันที่ 31
กรกฎาคม 2545 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขาใจของสาธารณชนเกี่ยวกับแนวทาง การดําเนิน
นโยบายการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
ภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟอในปจจุบัน
ขอมูลเบื้องตนของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ของป 2545 แสดงทิศทางการฟนตัวตอเนื่องจาก
ไตรมาสแรก ทั้งดานการผลิต และการใชจา ย โดยดานการผลิตขยายตัว ในหลายสาขามากขึ้น ขณะที่การใชจาย
เปนผลจากการเรงตัวของการลงทุนภาคเอกชนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการลงทุนดานการกอสรางที่ขยายตัวมาก
จากผลของ อัตราดอกเบี้ยในประเทศที่อยูใ นระดับต่ํา และมาตรการฟน ฟูอสังหาริมทรัพยของรัฐบาล อีกทั้งยัง
ไมมีแรงกดดันทั้งจากดานอุปสงคและดานตนทุนที่อาจสงผลให อัตราเงินเฟอพืน้ ฐานออกจากเปาที่วางไวตลอด
ชวง 8 ไตรมาสขางหนา อยางไรก็ตาม ในระยะขางหนายังมีความเสี่ยงอยูมาก เพราะความผันผวนของราคา
หลักทรัพย ทัว่ โลก นอกจากจะกระทบตอเศรษฐกิจสหรัฐฯ แลว ยังทําใหการฟน ตัวของเศรษฐกิจประเทศอื่นๆ
โดยเฉพาะประเทศคูคาสําคัญของไทยมีความไมแนนอนสูงขึ้น ซึ่งอาจกระทบตอการสงออกของไทยที่มีสัดสวน
สูงถึงรอยละ 60 ของ>ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และอาจเปนอุปสรรคตอการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยใน
ระยะขางหนา
แนวทางการดําเนินนโยบายการเงินในชวง 3 เดือนที่ผานมา
ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน และ22 กรกฎาคม 2545 คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาถึงภาวะ
เศรษฐกิจที่อาจจะตองการแรงกระตุนจากนโยบายของทางการตอไป โดยเฉพาะหากเศรษฐกิจโลกยังไมฟนตัว
ตอเนื่องดังคาด อยางไรก็ตาม ระบบสินเชือ่ ที่เริ่มทํางานไดดีขึ้น อีกทั้งการแกไขปญหาหนีก้ องทุนเพื่อการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน กองทุนฟนฟูฯ ที่มีขอสรุปชัดเจน นับเปนพัฒนาการทางการเงินที่สําคัญมาก

ในชวง 3 เดือนที่ผานมา ที่จะชวยใหสถาบันการเงินกลับมาทําหนาที่เปนตัวกลางทางการเงินไดอยางมี
ประสิทธิภาพอีกครั้ง จากการลดบทบาทของกองทุนฟนฟูฯ จากผูกูรายใหญในตลาดเงินระยะสั้น และจะทําให
ธนาคารพาณิชยตองปรับฐานะบริหารสภาพคลองและตอบสนองตออัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วขึ้น ดังนั้น การลด
ดอกเบี้ยในชวงที่ผานมานับเปนการสง สัญญาณถึงทิศทางของนโยบายการเงินที่เพียงพอในขณะนี้ คณะ
กรรมการฯ จึงมีมติใหคงอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วันไวที่รอยละ 2 ตอป
การคาดการณการขยายตัวทางเศรษฐกิจและแนวโนมเงินเฟอ
เมื่อเทียบกับขอสมมติประกอบการคาดการณเมื่อ 3 เดือนกอนหนา คณะกรรมการฯ เห็นวา
1. เศรษฐกิจประเทศคูคา โดยเฉพาะ ญี่ปุนและประเทศในภูมภิ าคเอเชียปรับตัวดีขนึ้ ในไตรมาสที่ 1 ของ
ป 2545 สรางแนวโนมการขยายตัวที่ดีขึ้นในระยะตอไป ทําใหคณะกรรมการฯ ใชขอ สมมติดานการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศคูคาที่ดีขึ้นกวาที่คาดเดิม
2. การฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ทําใหคณะกรรมการฯ ใชขอ สมมติวาธนาคาร
กลางสหรัฐฯ จะยังคงดําเนินนโยบายการเงินแบบผอนคลาย ตอไป แตอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํานี้เปนแรงผลักดัน
เพิ่มเติมใหผูบริโภคสนใจใชจายและลงทุนซื้อที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทําใหราคาอสังหาริมทรัพยปรับสูงขึ้น
และสรางแรงกดดันตออัตราเงินเฟอในอนาคต ดังนั้นจึงคาดวาอัตรา ดอกเบี้ยทางการของสหรัฐฯ คงจะตองปรับ
ขึ้น แตใชขอสมมติที่ใหเลื่อนออกไปเปนไตรมาสที่ 1 ของป 2546 แทนเดิมที่คาดวาจะปรับขึ้นในไตรมาสที่ 3
ของป 2545 และการปรับขึ้นนี้ไมแรงและเร็วเทาเดิม โดยจะปรับขึ้นเพียงรอยละ 0.25 ตอป และตอเนื่องจนถึง
รอยละ 3 ตอปในไตรมาสที่ 4 ของ 2546
3. คณะกรรมการฯ ใชขอสมมติราคาน้ํามันดูไบใกลเคียงกับที่ใชในรายงานฉบับกอนตาม แนวโนม
เศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะทีย่ ังมีความตึงเครียดในภูมภิ าคตะวันออกกลาง โดยใหราคาในครึ่งหลังของป
2545 สูงขึ้นกวาขอสมมติเดิมเล็กนอยไปเคลื่อนไหวอยูท ี่เฉลี่ย 23 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล สวนตั้งแตป 2546
ขอสมมติราคาน้ํามันไมเปลี่ยนแปลงจากรายงานฉบับกอนคือเฉลี่ยที่ 22 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล
4. ขอสมมติดานรายจายภาครัฐในปงบประมาณ 2545 ยังคงเดิม แตการเรงเบิกจายในครึ่งแรกของป
2545 ตามที่ปรากฏจริง อีกทั้งการใชขอสมมติอัตราการ เบิกจายที่ลดลงเล็กนอยจากรอยละ 90 ในรายงานฉบับ
กอนเปนรอยละ 88.9 ทําใหจะมีเม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจนอยลงในครึ่งหลังของป สวนในป 2546 นั้น คณะ
กรรมการฯ ยังคงใชขอสมมติเดิมตามราง พ.ร.บ. งบประมาณรายจายเดือนกุมภาพันธ โดยมีอัตราการเบิกจาย
เทากับในรายงานฉบับกอน และคิดเปน การขาดดุลภาครัฐบาลที่ลดลงจากป 2545 คือประมาณรอยละ 3.6 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ

5. ขอสมมติดานอัตราดอกเบีย้ ตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วันคงไวที่ระดับรอยละ 2 ตอป ตลอดชวง
ประมาณการ
ขอมูลที่เศรษฐกิจของไทยในไตรมาสที่ 1 ของป 2545 ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนถึงรอยละ3.9 ได
ปรับฐานและสรางแนวโนมการใชจายและการลงทุน ที่ดีขึ้นกวาที่คาดไวเดิม ทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ใน
ระยะตอไปยังคงเปนไปในทิศทางที่คาดไวในรายงานฉบับกอน กลาวคือ อุปสงคภายในประเทศยังคงเปน หลัก
ของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคลองกับเครื่องชี้ตาง ๆ ที่ยังคงแสดงใหเห็นถึงแนวโนมที่จะขยายตัวได
อยางตอเนื่อง ขณะทีภ่ าวะเศรษฐกิจโลกทีป่ รับตัวดีขึ้น จะชวยกระตุนการสงออกของไทย ดังนั้นคณะกรรมการฯ
ประเมินวามีความเปนไปไดสูงที่เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในระดับที่สาํ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดแถลงไปเมือ่ เดือนมิถุนายน อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงตอการฟนตัวของเศษฐกิจ
โลกที่มีเพิ่มขึ้นดังกลาว ทําใหคณะกรรมการฯ มีมติใหใชประมาณการเศรษฐกิจไทยในป 2545 และ 2546 อยูที่
เฉลี่ยรอยละ 3 –4 โดยมีโอกาสความเปนไปได รอยละ 87 และ 66 ตามลําดับ
แนวโนมอัตราเงินเฟอพืน้ ฐาน
คณะกรรมการฯ คาดวาอัตราเงินเฟอพืน้ ฐานจะอยูในระดับต่ํา แมวาราคาน้ํามันดิบและราคาสินคาโภค
ภัณฑในตลาดโลกปรับสูงขึ้น แตคาเงินบาทที่แข็งขึ้น เมือ่ เทียบกับดอลลาร สรอ. ทําใหราคาสินคานําเขาในรูป
บาทต่ําลง ลดแรงกดดันดานตนทุน ขณะทีอ่ ุปสงคภายในประเทศฟนตัว แตยังไมสรางแรงกดดันดานราคา
เพราะยังมีกําลังการผลิตสวนเกินอยู ทั้งนี้ ประมาณวาอัตราเงินเฟอพืน้ ฐานจะเฉลีย่ เพียงรอยละ 0.5 – 1 ตอป ใน
ป 2545 แตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปนเฉลี่ยรอยละ 0.5-1.5 ตอป ในป 2546 และสูงขึ้นตอเนื่องในป 2547 แตยังอยู
ภายในเปาหมายตลอด 8 ไตรมาสขางหนา ทําใหเอื้อตอการใชนโยบายการเงินที่ผอนคลายไดตอไป
ธนาคารแหงประเทศไทย
31 กรกฎาคม2545

