ฉบับที่ 22/2547
เรื่อง รายงานแนวโนมเงินเฟอ ฉบับเดือนกรกฎาคม 2547
นางอัจนา ไวความดี ผูชวยผูว าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา
คณะกรรมการนโยบายการเงินไดเผยแพรรายงานแนวโนมเงินเฟอฉบับเดือนกรกฎาคม 2547 ในวันที่ 29
กรกฎาคม 2547 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขาใจของสาธารณชนเกี่ยวกับแนวทางการดําเนิน
นโยบายการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน
แมวาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1 ป 2547 ที่รอยละ 6.5 จะชะลอลงจากรอยละ 7.8 ใน
ไตรมาสกอนหนา โดยเปนผลจากการระบาดของไขหวัดนกในสัตวปก และภัยแลงที่มีตอภาคเกษตร แต
ปจจัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นในระยะที่ผานมา โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนยังเปนปจจัยสําคัญที่
ทําใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวไดในเกณฑทนี่ าพอใจ โดยขอมูลเบื้องตนในชวง 5 เดือนแรกของ ป 2547 ชี้วา
เศรษฐกิจยังขยายตัวตอเนื่องจากแรงขับเคลื่อน ทั้งการใชจายภายในประเทศและการสงออก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การลงทุนภาคเอกชนและจากนโยบายการเงินที่ผอนคลาย
เสถียรภาพโดยรวมของเศรษฐกิจยังอยูใ นเกณฑดี แมวาอัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐานใน
ไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.6 และ 0.4 ตามลําดับ ซึ่งเรงตัวขึ้นจากไตรมาสกอนหนา
สําหรับแนวโนมอัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐานอาจจะสูงขึ้นไดอีกจากแรงกดดันดานตนทุนการ
ผลิตและอุปสงคที่มีมากขึ้น โดยเฉพาะจากอัตราเงินเฟอในตางประเทศและราคาน้ํามันที่มีแนวโนมสูงขึ้น
สําหรับเสถียรภาพดานตางประเทศยังอยูในเกณฑดแี มวา ดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลลดลงจากการนําเขาที่เรง
ตัว โดยเงินสํารองระหวางประเทศอยูใ นระดับสูง ตลอดจนหนีต้ างประเทศปรับลดลงเปนลําดับ

การคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจและเงินเฟอ
เมื่อเทียบกับขอสมมติประกอบการคาดการณเมื่อ 3 เดือนกอนหนา คณะกรรมการฯ เห็นวา
1. การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2547 มาอยูที่รอยละ
1.25 ตอป ทําใหคณะกรรมการฯ ปรับขอสมมติใหอัตราดอกเบี้ย Fed funds ปรับเพิ่มสูงขึ้นตลอดชวงประมาณ
การ
2. ราคาน้ํามันดิบปรับสูงขึ้นกวาที่ประเมินไวคราวกอนคอนขางมาก แมวากลุมโอเปกจะตัดสินใจเพิ่ม
กําลังการผลิต แตความไมแนนอนของสถานการณในตะวันออกกลางและการกอการรายในประเทศตาง ๆ ที่มี
อยางตอเนื่อง ทําใหคาดวาแนวโนมราคาน้าํ มันจะยังปรับตัวสูงขึ้นในป 2547 อยางไรก็ดี รัฐบาลยังคงใช
มาตรการตรึงราคาขายปลีกน้ํามันในประเทศ ทําใหขอสมมติระดับราคาน้ํามันขายปลีกคงที่เทากับราคาใน
ปจจุบันตลอดชวงการประมาณการ
3. ในชวงครึ่งแรกของป 2547 ราคาสินคาในตลาดโลกไมวาจะเปนสินคาโภคภัณฑ หรือสินคาเกษตรปรับตัว
สูงขึ้นกวาที่ประเมินไวคราวกอน แตมีแนวโนมที่จะชะลอตัวลงในปหนาตามการปรับตัวดีขึ้นของอุปทาน
4. การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาในป 2547 โดยรวมปรับตัวดีขึ้นกวาทีป่ ระเมินไวคราว
กอน โดยเฉพาะเศรษฐกิจญีป่ ุนและเอเชีย
จากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติประกอบการคาดการณในขางตน ประกอบกับการพิจารณาความเสี่ยง
ตางๆ ที่มีตอเศรษฐกิจในระยะตอไป ไมวาจะเปนราคาสินคาในตลาดโลก การขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคา
ทิศทางนโยบายการเงินตางประเทศ การระบาดของไขหวัดนกในรอบใหม ตลอดจนมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
ของภาครัฐที่อาจมีเพิ่มเติม ทําใหคณะกรรมการฯ ประเมินวาเศรษฐกิจไทยในป 2547 จะขยายตัวลดลงจาก
ประมาณการเดิม โดยอยูที่ประมาณรอยละ 6.0 – 7.0 โดยโอกาสที่เศรษฐกิจจะขยายตัวในชวงดังกลาวมีอยู
ประมาณรอยละ 89 สวนป 2548 คาดวาเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวไดในชวงรอยละ 6.0 – 7.5 ดวยความนาจะเปน
รอยละ 87

สําหรับการคาดการณแนวโนมเงินเฟอนั้น คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาถึงความเสี่ยงจากการปรับสูงขึ้น
ของราคาสินคาในตลาดโลก ไมวาจะเปนน้าํ มัน สินคาเกษตร หรือสินคาโภคภัณฑ รวมทั้งอัตราเงินเฟอของ
ภูมิภาคที่ปรับตัวสูงขึ้นตอเนือ่ ง ตลอดจนภาวะตึงตัวในตลาดแรงงานทีอ่ าจสรางแรงกดดันดานราคาในระยะ
ตอไป สงผลทําใหอัตราเงินเฟอของไทยเรงตัวขึ้น โดยคาดวาอัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลีย่ ในป 2547 และ 2548 เรง
ตัวขึ้นมาอยูทรี่ อยละ 2.0 – 3.0 และ 1.5 – 2.5 ตอปตามลําดับ แตเนื่องจากยังมีความหนืดในการสงผานจากอัตรา
เงินเฟอทัว่ ไปไปยังอัตราเงินเฟอพื้นฐาน ทําใหอัตราเงินเฟอพื้นฐานเฉลี่ยในป 2547 และ 2548 ยังเทากับ
ประมาณการเดิมโดยเฉลี่ยอยูที่รอยละ 0 – 1 และ 1 – 2 ตามลําดับ
การดําเนินนโยบายการเงินในชวง 3 เดือนที่ผานมา
การตัดสินดานนโยบายของคณะกรรมการฯ มีประเด็นสําคัญในการพิจารณา ดังนี้
1. ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2547 คณะกรรมการฯ มีความเห็น
วาเศรษฐกิจขยายตัวในเกณฑที่นาพอใจ แมวาการขยายตัวในไตรมาสแรกของปจะอยูที่รอยละ 6.5 แต
ปจจัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นในระยะที่ผานมา โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชน จะชวยใหเศรษฐกิจ
เขมแข็งพอที่จะรองรับผลกระทบตาง ๆ ได ซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวไดอยางตอเนื่อง แมอัตราเงิน
เฟอในปจจุบนั จะอยูในระดับต่ํา แตมีแนวโนมเรงตัวขึ้น จึงควรติดตามปจจัยที่สรางแรงกดดันทางดานเงินเฟอ
อยางใกลชิด และนโยบายการเงินที่เปนอยูย ังเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไปอีกระยะหนึ่ง คณะ
กรรมการฯ จึงมีมติใหคงอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วัน ไวที่รอยละ 1.25 ตอป
2. ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 คณะกรรมการฯ มี
ความเห็นวา แมวาแรงกดดันดานราคามีเพิม่ มากขึ้นทั้งจากราคาน้ํามันและราคาสินคาเกษตร แตเศรษฐกิจไทย
ในชวง 5 เดือนแรกของป 2547 ยังคงขยายตัวตอเนื่องจากการใชจายภายในประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งการลงทุน
ภาคเอกชน และจากนโยบายการเงินที่ผอนคลาย นอกจากนี้ยังเห็นวานอกเหนือจากการดูแลเสถียรภาพทางดาน
ราคาซึ่งเปนเปาหมายหลักในการดําเนินนโยบายการเงินแลว ยังมีความจําเปนที่จะตองติดตามตัวชี้ทสี่ อเคา
ปญหาทางการเงินในภาคเศรษฐกิจบางภาค ไดแก ภาคอสังหาริมทรัพยและหนีภ้ าคครัวเรือน ซึ่งอาจจะกระทบ
ตอความไมแนนอนในการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะตอไป

คณะกรรมการฯ เห็นวาอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ํามากเชนในปจจุบนั มีความจําเปนนอยลง และพรอมที่
จะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น หากมีสัญญาณวาอัตราเงินเฟอเรงตัวขึ้นชัดเจน หรือมีสัญญาณของปญหาที่เกิดขึ้นตอ
ฐานะทางการเงินในภาคเศรษฐกิจ แตจากความไมแนนอนของปจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู จึงมีมติใหคงอัตราดอกเบี้ย
ตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วัน ไวที่รอยละ 1.25 ตอปไปอีกระยะหนึ่ง
ธนาคารแหงประเทศไทย
29 กรกฎาคม 2547
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