ฉบับที่ 34/2548
เรื่อง รายงานแนวโนมเงินเฟอ ฉบับเดือนตุลาคม 2548
นางสุชาดา กิระกุล ผูอํานวยการอาวุโส ฝายเศรษฐกิจในประเทศ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแหง
ประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวาคณะกรรมการนโยบายการเงินไดเผยแพรรายงานแนวโนมเงินเฟอฉบับเดือน
ตุลาคม 2548 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2548 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขาใจของสาธารณชนเกี่ยวกับ
แนวทางการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน
เศรษฐกิจไทยในชวง 8 เดือนแรกของป 2548 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากปกอนหนา โดยใน
ไตรมาสแรกชะลอตัวลงมาก และเริ่มปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่สอง สวนไตรมาสทีส่ ามมีการขยายตัวตอเนื่อง ป
นี้เศรษฐกิจไทยเผชิญปจจัยลบหลายประการตั้งแตตนป อาทิ ภัยแลงในภาคเกษตร ผลกระทบจากสึนามิ และ
โดยเฉพาะราคาน้ํามันที่สูงขึ้นมาก สงผลใหอุปสงคในประเทศและการสงออกชะลอตัวลง อยางไรก็ตาม ในชวง
สองเดือนแรกของไตรมาสที่สามของป 2548 แมวาอุปสงคในประเทศยังมีแนวโนมชะลอตัว แตการสงออกสุทธิ
ปรับตัวดีขึ้นมาก ขณะที่การผลิตภาคเกษตรเริ่มฟนตัว สงผลใหเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นกวาในชวง
ครึ่งแรกของป
แรงกดดันตอเสถียรภาพภายในประเทศเรงขึ้นจากผลของราคาน้ํามันในตลาดโลกที่สูงขึ้น
ตอเนื่อง รวมทั้งราคาอาหารสดที่สูงขึน
้ สวนหนึ่งจากผลของน้ําทวมในชวงที่ผานมา ทําใหอัตราเงิน
เฟอทั่วไปในไตรมาสที่สามของป 2548 เรงตัวขึ้นมากจากไตรมาสกอนมาอยูที่รอยละ 5.6 และ
สงผานตนทุนราคาน้ํามันที่สูงขึ้นไปยังราคาสินคาและบริการอื่น ๆ ทําใหอัตราเงินเฟอพื้นฐานเรงตัว
ขึ้นจากไตรมาสกอนมาอยูที่รอยละ 2.2 อยางไรก็ดี เสถียรภาพตางประเทศปรับตัวดีขน
ึ้ จากการ
สงออกที่สูงขึ้น ขณะที่การนําเขาชะลอตัวลง สงผลใหดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมาเกินดุลตั้งแตเดือน
กรกฎาคมเปนตนมา

การคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจและเงินเฟอ
เมื่อเทียบกับขอสมมติประกอบการคาดการณในครั้งที่แลว
1. ราคาน้ํามันดิบดูไบปรับสูงขึ้นตามแนวโนมราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่สูงขึ้น มีผลทําใหขอสมมติ
ราคาขายปลีกน้ํามันในประเทศปรับเพิ่มขึ้นเชนกัน

2. อัตราดอกเบี้ย Fed Funds ปรับสูงขึ้นสอดคลองกับการปรับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ในชวงที่ผา น
มา แตในอัตราที่เรงตัวขึ้นกวาเดิม
3. การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาปรับสูงขึ้นเล็กนอย ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจญี่ปนุ
และภูมภิ าคเอเชีย
4. รายจายอุปโภคภาครัฐบาลในปงบประมาณ 2548 ใกลเคียงเดิม แตในปงบประมาณ 2549 ปรับ
เพิ่มขึ้นใหสอดคลองกับอัตราการเบิกจายจริงในปงบประมาณ 2548 ขณะทีก่ ารลงทุนภาครัฐในปงบประมาณ
2548 ปรับลดลง สวนหนึ่งจากการเบิกจายงบประมาณเพิม่ เติมมีความลาชาไมเปนไปตามเปาหมาย สวนใน
ปงบประมาณ 2549 ปรับลดลงสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีที่ทบทวนปรับลดกรอบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ป 2549
5. ขอสมมติการเปลี่ยนแปลงมูลคาสต็อกในไตรมาสที่สามของป 2548 กําหนดใหเปนลบตามขอมูลใน
อดีตที่สวนใหญจะลดลงประมาณหนึ่งในสามของมูลคาสต็อกที่สะสมไวในชวงสามไตรมาสกอนหนา สวน
ในชวงครึ่งแรกของป 2549 ไดปรับลดขอสมมติการสะสมสต็อกลง เนื่องจากคาดวาการนําเขาเพือ่ สะสมสต็อก
จะไมเรงตัวเชนเดียวกับทีเ่ กิดขึ้นในป 2548 สําหรับระยะเวลาอื่น ๆ กําหนดขอสมมติการเปลี่ยนแปลงมูลคา
สต็อกใหเปนไปตามแนวโนมปกติ
สําหรับความเสี่ยงตางๆ ที่มีตอเศรษฐกิจในระยะตอไป ความเสี่ยงดานบวกไดแก อัตราการเบิกจายของ
ภาครัฐที่เรงรัดใหสูงขึ้นได รวมทั้งมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐที่อาจมีเพิ่มเติม สวนความเสี่ยงดานลบ
ไดแก ราคาน้ํามันที่ยังผันผวนและอาจสูงกวาขอสมมติ ทําใหการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคา อาจต่ํากวาที่
คาด และความเชื่อมั่นของผูบริโภคและนักลงทุนปรับลดลง อยางไรก็ดี แมเศรษฐกิจจะไดรับผลกระทบจาก
ราคาน้ํามันที่สูงขึ้น แตการบริโภคและการลงทุนในชวงที่ผานมายังขยายตัวได สะทอนวาเศรษฐกิจมีพื้นฐานที่
เขมแข็งและรองรับผลกระทบไดดีพอควร และเมื่อมีแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากการสงออกสุทธิที่ปรับตัวดีขึ้น
อยางชัดเจน ประกอบกับยังมีแรงกระตุน จากดานการคลัง ทําใหคณะกรรมการฯ ประเมินวาอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในป 2548 จะขยายตัวรอยละ 4.25-4.75 สูงกวาที่ประมาณการไวเดิม สวนในป 2549 คาดวาจะ
ขยายตัวรอยละ 4.5-6.0 ใกลเคียงกับที่ประมาณการไวเดิม
แรงกดดันเงินเฟอในระยะตอไปมีเพิ่มขึ้นจากราคาน้ํามันเปนสําคัญ และอาจสงผลกระทบไปยังราคาสินคาอื่นๆ
ใหเรงสูงขึ้น คณะกรรมการฯ จึงคาดวาอัตราเงินเฟอทัว่ ไปในป 2548 จะเรงขึ้นเปนเฉลี่ยรอยละ 4.5-5.0 จากที่
เฉลี่ยรอยละ 2.7 ในปกอน สูงกวาที่คาดไวเดิม สวนในป 2549 คาดวาจะเฉลี่ยอยูที่รอยละ 3.5-5.0 ใกลเคียงกับที่
ประมาณการไวเดิม ขณะที่อตั ราเงินเฟอพืน้ ฐานจะเฉลี่ยที่รอยละ 1.5-2.0 ในป 2548 และเรงขึ้นเขาใกลอัตราเงิน
เฟอทั่วไปทีเ่ ฉลี่ยรอยละ 2.0-3.0 ในป 2549 ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉลี่ยรายไตรมาส โอกาสที่อัตราเงินเฟอพื้นฐาน
จะออกนอกเปาหมายที่รอยละ 0-3.5 ตอป ในชวงทายของประมาณการมีมากขึ้นกวาประมาณการในครั้งกอน

การดําเนินนโยบายการเงินในชวง 3 เดือนที่ผานมา
การตัดสินดานนโยบายของคณะกรรมการฯ มีประเด็นสําคัญในการพิจารณาดังนี้
1. ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548 คณะกรรมการฯ ประเมินวา
เศรษฐกิจในไตรมาสที่สองของป 2548 ขยายตัวไดสูงกวาที่คาด แมจะมีปจจัยลบหลายประการ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งราคาน้ํามัน สะทอนวาเศรษฐกิจมีพื้นฐานที่เขมแข็งและรองรับผลกระทบไดดีพอควร ในขณะเดียวกัน อัตรา
เงินเฟอเรงตัวขึ้นชัดเจนทั้งอัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐาน ขณะที่มีโอกาสที่อัตราเงินเฟอพื้นฐาน
จะเรงตัวเกินเปาหมาย รวมทั้งดุลบัญชีเดินสะพัดมีแนวโนมจะขาดดุลในปนแี้ ละปหนาตอไป ดังนัน้ อัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายควรอยูใ นทิศทางขาขึ้น เพือ่ ควบคุมอัตราเงินเฟอพืน้ ฐานใหอยูในเกณฑที่กําหนด และเพื่อให
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงในประเทศกลับเขาสูระดับที่เหมาะสมตอการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจ อันจะเอื้อตอการ
ขยายตัวอยางยัง่ ยืนของเศรษฐกิจในระยะยาว คณะกรรมการฯ จึงมีมติใหปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืน
พันธบัตรระยะ 14 วัน รอยละ 0.50 ตอป จากรอยละ 2.75 เปนรอยละ 3.25 ตอป
2. สําหรับการประชุมในวันที่ 19 ตุลาคม 2548 คณะกรรมการฯ เห็นวาเศรษฐกิจไทยมีแนวโนม
ขยายตัวไดตอเนื่องและปจจัยลบเริ่มคลี่คลายลง แตแรงกดดันตอเสถียรภาพภายในประเทศเพิ่มขึ้น โดยอัตราเงิน
เฟอทั่วไปเรงตัวสูงขึ้นและมีแนวโนมปรับสูงขึ้นตอไปอีกระยะหนึ่ง และมีความเสีย่ งที่เงินเฟอจะเรงตัวมากขึ้น
โดยเฉพาะในไตรมาสที่สี่ของปนี้ ขณะทีอ่ ัตราเงินเฟอพื้นฐานทรงตัวในเกณฑสูงและอาจเรงตัวสูงกวาเปาหมาย
ในป 2549 ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยนโยบายจึงควรอยูในทิศทางขาขึ้นตอไป เพื่อชวยรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ
และเพื่อใหอัตราดอกเบี้ยทีแ่ ทจริงในประเทศกลับเขาสูระดับที่เหมาะสมตอการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
คณะกรรมการฯ จึงมีมติใหขนึ้ อัตราดอกเบีย้ ตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วันอีกรอยละ 0.50 ตอป จากรอยละ
3.25 ตอป เปนรอยละ 3.75 ตอป
คณะกรรมการฯ เชื่อวาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตรารอยละ 0.50 ตอป ในการประชุมทั้ง
สองครั้ง นาจะชวยดูแลแรงกดดันดานอัตราเงินเฟอที่คาดวาจะสูงขึ้นในไตรมาสที่สี่ของปนี้ไดดีขนึ้
ธนาคารแหงประเทศไทย
28 ตุลาคม 2548
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