ฉบับที่ 3/2549
เรื่อง รายงานแนวโนมเงินเฟอ ฉบับเดือนมกราคม 2549
นางอัจนา ไวความดี ผูชวยผูว าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)
เปดเผยวาคณะกรรมการนโยบายการเงินไดเผยแพรรายงานแนวโนมเงินเฟอฉบับเดือนมกราคม 2549
ในวันที่ 30 มกราคม 2549 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขาใจของสาธารณชนเกี่ยวกับ
แนวทางการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน
เศรษฐกิจไทยในชวง 11 เดือนแรกของป 2548 ขยายตัวในอัตราที่นาพอใจทามกลางปจจัย
ลบ
หลายประการตั้งแตตนป โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 ของป 2548 ที่เศรษฐกิจขยายตัวในเกณฑสูง สําหรับ
ขอมูลเครื่องชี้ลาสุดในไตรมาสที่ 4 ของป 2548 สะทอนถึงการชะลอตัวลงของการลงทุนภาคเอกชน
อันเปนผลจากตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น และการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวในอัตราที่ทรงตัว
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 เเตชะลอลงจากชวงกลางป สวนหนึ่งเปนผลจากการปรับตัวตอบสนองตอระดับ
ราคาที่เรงสูงขึ้น ในระยะตอไปเศรษฐกิจไทยยังคงมีแรงขับเคลื่อนที่จะขยายตัวไดอยางตอเนื่องจาก
การสงออกและการลงทุนภาคเอกชนที่นาจะอยูในเกณฑดี
เสถียรภาพโดยรวมของเศรษฐกิจอยูในเกณฑดี สําหรับเสถียรภาพภายในประเทศ อัตราเงินเฟอ
ทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐานในป 2548 อยูที่รอยละ 4.5 และ 1.6 เรงตัวขึ้นจากรอยละ 2.7 และ 0.4
ในป 2547 ตามลําดับ โดยราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่เรงสูงขึ้นตั้งแตชวงกลางป 2548 เปนปจจัยสราง
แรงกดดันเงินเฟอดานอุปทาน และการทีเ่ ศรษฐกิจไทยขยายตัวอยางตอเนื่องตลอดปที่ผานมากอใหเกิด
แรงกดดันเงินเฟอดานอุปสงค สงผลใหอัตราเงินเฟอเพิ่มสูงขึ้นมากหลังจากชวงกลางป 2548 อยางไรก็ดี
ในชวงปลายปราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกไดปรับลดลงและเริ่มทรงตัว ประกอบกับการติดตามดูแลราคา
สินคาอยางใกลชิดของทางการเปนปจจัยทีท่ ําใหอัตราเงินเฟอทั่วไปลดลงในชวงปลายป ทั้งนี้ ราคา
น้ํามันดิบในตลาดโลกที่ปรับลดลงและเริ่มทรงตัวมีสวนทําใหการปรับขึ้นราคาสินคาอื่นๆ นอกเหนือจาก
สินคาหมวดพลังงานและอาหารสดเปนไปไดยากขึ้น สงผลใหอัตราเงินเฟอพื้นฐานคอนขางทรงตัวในชวง
ปลายป สําหรับเสถียรภาพตางประเทศไดปรับตัวดีขึ้น ดุลบัญชีเดินสะพัดปรับตัวดีขึ้นมากจากที่ขาดดุลสูง
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ในชวง
ครึ่งแรกของปเปนเกินดุลตอเนื่องนับตั้งแตเดือนกรกฎาคมเปนตนมา

การคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจและเงินเฟอ
เมื่อเทียบกับขอสมมติประกอบการคาดการณเมื่อ 3 เดือนกอนหนา
1. ขอสมมติราคาน้ํามันดูไบเทากับที่ใชในรายงานฉบับกอนตลอดชวงประมาณการ
โดยราคาน้ํามันดิบดูไบเฉลี่ยสําหรับป 2549 และป 2550 อยูที่ 57.50 และ 56.25 ดอลลาร สรอ.
ตอบารเรล ตามลําดับ แมราคาน้ํามันจะลดลงในชวงแรกของไตรมาสที่ 4 ป 2548 ที่ผานมา
แตแรงกดดันจากราคาน้ํามันยังมีอยู ในขณะที่ขอสมมติราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศปรับลดลง
จากประมาณการเดิมเล็กนอยจากการปรับลดคาการตลาด
2. อัตราดอกเบี้ย Fed Funds ยังอยูในทิศทางขาขึ้น และคาดวาจะยุติในชวงไตรมาสที่ 2
ป 2549 โดยสูงขึ้นกวาขอสมมติในครั้งกอนประมาณรอยละ 0.25 ตอป
3. การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาปรับสูงขึ้นเล็กนอย ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ
กลุมประเทศยุโรป ญี่ปุนและภูมภิ าคเอเชีย
4. ขอสมมติรายจายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลในปงบประมาณ 2549 และ 2550 เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับขอสมมติเดิม เนือ่ งจากการปรับขึ้นอัตราการเบิกจายสําหรับปงบประมาณ 2549 และ 2550
ตามนโยบายเรงรัดการเบิกจายของรัฐบาล ขณะที่รายจายลงทุนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจใน
ปงบประมาณ 2549 และ 2550 ลดลงเมื่อเทียบกับขอสมมติเดิม โดยสอดคลองกับรายจายเหลื่อมป
ที่ลดลงจากประมาณการเดิมเพราะไดมกี ารเรงเบิกจายในปงบประมาณ 2548 ไปแลว รวมถึง
การทบทวนแผนการลงทุนใหมของแนวสายทางระบบขนสงมวลชนระบบรถราง
สําหรับความเสี่ยงตางๆ ที่มีตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตอไปนั้น ความเสีย่ งดานลบ
ที่สําคัญไดแก ราคาน้ํามันที่อาจปรับตัวสูงขึ้นกวากรณีฐาน ซึ่งอาจสงผลใหเศรษฐกิจของประเทศคูคา
ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง และคาเงินในภูมิภาคที่อาจแข็งคาขึ้นจากแนวโนมการยุตกิ ารปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ย Fed Funds ซึ่งหากคาเงินบาทแข็งคามากกวาคาเงินภูมภิ าคอื่นๆ จะเปนความเสี่ยงดานลบตอ
ความสามารถในการแขงขันดานราคาของสินคาสงออกของไทย สวนความเสี่ยงดานบวกไดแกความเชื่อมั่น
ของนักลงทุนที่อาจปรับดีขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ประเมินวาเศรษฐกิจไทยในป 2548 จะขยายตัวในอัตรา
ประมาณรอยละ 4.5 สําหรับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจป 2549 คาดวาจะอยูใ นชวงรอยละ 4.75-5.75
ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดประมาณรอยละ 81 สอดคลองกับประมาณการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
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การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่แถลงไปกอนหนา สวนอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจป 2550 คาดวา
จะอยูใ นชวงรอยละ 4.5-6.0
สวนความเสีย่ งตางๆ ที่มีตอเเรงกดดันดานระดับราคาในระยะตอไปนัน้ ความเสี่ยงทีท่ ําใหอัตรา
เงินเฟอสูงขึ้นมาจากราคาน้ํามันที่อาจกลับมาอยูในทิศทางขาขึ้นอีก และแรงกดดันจากการอั้นตัวของ
การปรับขึ้นราคาสินคาและบริการ สําหรับความเสี่ยงทีท่ ําใหอัตราเงินเฟอลดลงมาจากคาเงินบาท
ที่อาจแข็งขึ้นและการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่อาจชะลอลง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ประเมินวาอัตราเงินเฟอ
ทั่วไปในป 2549 และ 2550 จะอยูใ นชวงรอยละ 3.5-5.0 และ 2.0-3.5 ตามลําดับ โดยโอกาสที่จะเกิดขึ้น
มีอยูที่รอยละ 96 และ 83 ตามลําดับ และอัตราเงินเฟอพืน้ ฐานในป 2549 และ 2550 คาดวาจะอยูใ นชวง
รอยละ 2.0-3.0 และ 2.0-3.5 ตามลําดับ โดยโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีอยูท ี่รอยละ 99 และ 94 ตามลําดับ
การดําเนินนโยบายการเงินในชวง 3 เดือนที่ผานมา
การตัดสินดานนโยบายของคณะกรรมการฯ มีประเด็นสําคัญในการพิจารณา ดังนี้
1. ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2548 คณะกรรมการฯ
เห็นวาความจําเปนที่ตองปรับอัตราดอกเบีย้ นโยบายขึ้นอยางรวดเร็วมีนอ ยลง เนื่องจากอัตราเงินเฟอ
ทั่วไปในเดือนพฤศจิกายน 2548 ชะลอลงจากเดือนกอนหนา และความเสี่ยงเกี่ยวกับราคาน้ํามันโลก
ลดลง สงผลใหความเสี่ยงทีอ่ ัตราเงินเฟอพื้นฐานจะสูงเกินชวงเปาหมายต่ํากวาเมื่อการประชุมครั้งกอนหนา
ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายไดปรับขึ้นไปเร็วพอควรแลว คณะกรรมการฯ จึงมีมติใหปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วันอีกเพียงรอยละ 0.25 ตอป จากรอยละ 3.75 เปนรอยละ 4.00 ตอป
2. ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2549 คณะกรรมการฯ มีมติ
ใหปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วันจากรอยละ 4.00 เปนรอยละ 4.25 ตอป เนื่องจาก
เห็นวาเศรษฐกิจไทยยังคงมีแรงขับเคลื่อนที่จะขยายตัวไดอยางตอเนื่องและอัตราเงินเฟอทั่วไปเริ่มชะลอลง
แตแรงกดดันดานราคาที่ยังคงมีอยูและอัตราดอกเบี้ยทีแ่ ทจริงยังคงติดลบ ซึ่งอาจสงผลใหอัตราการออม
ภาคเอกชนของไทยต่ํากวาทีค่ วร ทําใหคณะกรรมการฯ เห็นวา ควรขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อรักษา
อัตราเงินเฟอพื้นฐานในระยะตอไปใหอยูใ นเปาหมาย
ธนาคารแหงประเทศไทย
30 มกราคม 2549
ขอมูลเพิ่มเติม : สุรัช แทนบุญ โทร. 0 2283 6185 E-mail: suracht@bot.or.th
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วิสัยทัศน เปนองคกรที่สังคมเชื่อถือและศรัทธา

