เรื่อง รายงานแนวโนมเงินเฟอ ฉบับเดือนเมษายน 2549
นายบัณฑิต นิจถาวร รองผูวาการ ดานเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)
เปดเผยวาคณะกรรมการนโยบายการเงินไดเผยแพรรายงานแนวโนมเงินเฟอฉบับเดือนเมษายน 2549
ในวันที่ 26 เมษายน 2549 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขาใจของสาธารณชนเกี่ยวกับ
แนวทางการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ของป 2548 ขยายตัวรอยละ 4.7 ชะลอลงจากที่ขยายตัวรอยละ 5.4
ในไตรมาสที่ 3 โดยเปนผลจากการชะลอลงของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการปรับลดลงของ
การสงออกสุทธิ ทั้งนี้ ทั้งป 2548 เศรษฐกิจไทยขยายตัวรอยละ 4.5 ดังที่ประมาณการไวในรายงาน
ฉบับกอน สําหรับขอมูลเครื่องชี้ลาสุดในไตรมาสแรกของป 2549 ยังคงสะทอนการชะลอตัวลงของการ
อุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน อันเปนผลจากการปรับตัวตอบสนองตอราคาสินคาและตนทุน
การผลิตที่สูงขึ้น อยางไรก็ดี เศรษฐกิจโลกโดยรวมที่มีทศิ ทางขยายตัวดีขึ้นสงผลใหแนวโนมการสงออก
อยูในเกณฑดี และจะเปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญในระยะตอไป
เสถียรภาพโดยรวมของเศรษฐกิจอยูในเกณฑที่นาพอใจ อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยในไตรมาสแรก
ของป 2549 อยูที่รอยละ 5.7 ลดลงจากรอยละ 6.0 ในไตรมาสที่ 4 ของป 2548 โดยสะทอนอัตราเพิ่มจาก
ระยะเดียวกันปกอนของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่เริ่มชะลอตัวลง ขณะที่อัตราเงินเฟอพื้นฐานปรับตัว
สูงขึ้นเล็กนอย โดยในไตรมาสแรกของป 2549 เฉลี่ยอยูทรี่ อยละ 2.6 ซึ่งสูงขึ้นจากรอยละ 2.4 ในไตรมาส
ที่ 4 ของป 2548 ทั้งนี้ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยางตอเนื่อง กอปรกับการสงผานนโยบายการเงิน
ผานชองทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชยที่รวดเร็วขึ้น มีสวนชวยลดแรงกดดันดานเงินเฟอลงบาง
อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงที่ราคาน้ํามันจะผันผวนและสูงขึ้นยังคงมีอยู ซึ่งจะเปนแรงกดดันตอระดับราคา
ในระยะตอไป สวนเสถียรภาพของระบบการเงินยังอยูในเกณฑดี ทั้งในสวนของสถานะทางการเงินของ
ภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือน และภาคสถาบันการเงิน แตปจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบเสถียรภาพของเศรษฐกิจอาจมี
มากขึ้น ทั้งจากราคาน้ํามันทีย่ ังคงอยูในระดับสูง อัตราดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้น รวมทั้งความไมสมดุลของ
ระบบเศรษฐกิจโลกที่อาจกอใหเกิดความผันผวนในการไหลเวียนของเงินทุนระหวางประเทศเมื่อตองมีการ
ปรับสมดุล ซึ่งอาจสงผลตอเสถียรภาพของตลาดการเงิน
สําหรับเสถียรภาพตางประเทศ ขอมูลเครื่องชี้ลาสุดในไตรมาสแรกของป 2549 ชี้วาการสงออก
ขยายตัวในอัตราที่เรงตัวขึ้นจากไตรมาสกอนหนามาก ในขณะทีก่ ารนําเขาชะลอลงซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจาก
ฐานที่สูงผิดปกติในปกอนจากการที่มีการเรงนําเขาสินคาหลายรายการ สงผลใหดุลการคาโดยรวมปรับตัวดี
ขึ้นเทียบกับในไตรมาสที่ 4 ของป 2548 ทั้งนี้ ฐานะดุลบริการ รายได และเงินโอนสุทธิปรับตัวดีขึ้นอยาง
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ตอเนื่องจากรายรับจากการทองเที่ยวที่ปรับตัวสูงขึ้น สงผลใหฐานะดุลบัญชีเดินสะพัดอยูในเกณฑดี
นอกจากนี้ เครือ่ งชี้สภาพคลองดานตางประเทศอยูใ นเกณฑที่นาพอใจเชนกัน โดยสัดสวนเงินสํารอง
ระหวางประเทศตอยอดคงคางหนี้ตางประเทศระยะสั้นยังคงสูงกวา 3 เทา
การคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจและเงินเฟอ
เมื่อเทียบกับขอสมมติประกอบการคาดการณเมื่อ 3 เดือนกอนหนา
1. ขอสมมติราคาน้ํามันดูไบปรับสูงขึ้นกวารายงานฉบับกอนตลอดชวงประมาณการ โดยราคา
น้ํามันดิบดูไบเฉลี่ยสําหรับป 2549 และ 2550 อยูที่ 61.5 และ 63.0 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลตามลําดับ
โดยเปนผลทั้งจากอุปสงคน้ํามันดิบโลกที่ยงั คงขยายตัวตอเนื่องในขณะที่อุปทานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กนอย และจากปจจัยเสี่ยงดานภูมิศาสตรการเมืองในประเทศผูผลิตน้ํามันบางราย
2. ขอสมมติราคาสินคาโภคภัณฑที่มิใชเชือ้ เพลิงและราคาสินคาเกษตรในตลาดโลกปรับเรงขึ้น
จากขอสมมติที่ใชในรายงานฉบับกอนในชวงแรกของชวงประมาณการ กอนที่จะชะลอลงเขาสูแนวโนม
เดิมในชวงหลัง
3. อัตราดอกเบี้ย Fed Funds มีแนวโนมที่จะยุตกิ ารปรับขึ้นในชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2549
โดยคาดวาจะไปยุติที่รอยละ 5.00 ตอป สูงกวาขอสมมติที่ใชในรายงานฉบับกอนรอยละ 0.25 ตอป
4. การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคา ปรับสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจกลุม
ประเทศยุโรป ญี่ปุนและภูมิภาคเอเชีย โดยอัตราการขยายตัวของประเทศคูคาเฉลี่ยรวมเรงตัวขึ้นเมือ่
เทียบกับขอสมมติในรายงานฉบับกอนโดยเฉพาะในชวงแรกของชวงประมาณการ
5. ผลกระทบของการรอการจัดตั้งรัฐบาลใหมตอการพิจารณางบประมาณ และตอความ
ไมแนนอนของโครงการลงทุนขนาดใหญบางโครงการที่ตองผานกระบวนการประมูลนานาชาติ สงผล
ใหขอสมมติรายจายเพื่อการลงทุนของภาครัฐในปงบประมาณ 2549 และ 2550 ปรับลดลงเมื่อเทียบกับ
ขอสมมติเดิม สําหรับขอสมมติรายจายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลในปงบประมาณ 2549
ไมเปลี่ยนแปลงจากที่ใชในรายงานฉบับกอนเนื่องจากอัตราการเบิกจายมีแนวโนมเปนไปตามที่เคย
คาดไว อยางไรก็ดี รายจายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลในปงบประมาณ 2550 คาดวาจะมีแนวโนมลดลง
จากขอสมมติที่ใชในรายงานฉบับกอน
สําหรับความเสี่ยงตางๆ ที่มีตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตอไปนั้น ความเสีย่ งดานบวก
ตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ไดแก ภาครัฐสามารถจัดทํางบประมาณไดเร็วกวาในกรณีฐาน สวน
ความเสี่ยงดานลบ ไดแก ราคาน้ํามันในตลาดโลกที่อาจปรับสูงขึ้นอีก ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจทีอ่ าจ
ปรับลดลงตอเนื่อง และคาเงินภูมภิ าคที่อาจแข็งขึ้นจากการไหลเวียนของเงินทุนระหวางประเทศเปน
จํานวนมากมายังประเทศ Emerging Markets
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ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ประเมินวาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป 2549 และ 2550 มีโอกาส
มากที่สุดที่จะอยูในชวงรอยละ 4.25-5.25 และ 4.5-6.0 ตามลําดับ โดยโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีอยูที่ประมาณ
รอยละ 87 และ 83 ตามลําดับ
สวนความเสีย่ งตางๆ ที่มีตออัตราเงินเฟอในระยะตอไปนั้น ความเสีย่ งที่อาจทําใหอัตราเงินเฟอ
ในประเทศเรงตัวขึ้นจะมาจากราคาน้ํามันทีอ่ าจปรับขึ้นตอเนื่อง และจากแรงกดดันจากการปรับขึ้นราคา
สินคาและบริการในสวนที่ยงั ไมไดดําเนินการ สําหรับความเสี่ยงที่จะทําใหอัตราเงินเฟอปรับลดลงจะมา
จากภาวะอุปสงคในประเทศที่อาจชะลอตัว และจากคาเงินบาทที่อาจแข็งคาขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ
ประเมินวาอัตราเงินเฟอทั่วไปในป 2549 และ 2550 จะอยูในชวงรอยละ 4.0-5.0 และ 2.0-3.5 ตามลําดับ
สําหรับอัตราเงินเฟอพื้นฐานคาดวาจะอยูใ นชวงรอยละ 2.0-3.0 ทั้งในป 2549 และ 2550
การดําเนินนโยบายการเงินในชวง 3 เดือนที่ผานมา
การตัดสินดานนโยบายของคณะกรรมการฯ มีประเด็นสําคัญในการพิจารณา ดังนี้
1. ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2549 คณะกรรมการฯ
เห็นวาเศรษฐกิจไทยยังคงมีแรงขับเคลื่อนที่จะขยายตัวไดตอไปจากแนวโนมการสงออกที่ยังดีอยู
ตามภาวะเศรษฐกิจโลก แตมีความเสี่ยงทีอ่ ัตราเงินเฟอพื้นฐานอาจจะสูงเกินเปาหมายในระยะตอไป
กอปรกับอัตราดอกเบี้ยทีแ่ ทจริงยังคงติดลบ คณะกรรมการฯ จึงมีมติใหปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วันจากรอยละ 4.25 เปนรอยละ 4.50 ตอป
2. ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549 คณะกรรมการฯ
ประเมินวาเศรษฐกิจโดยรวมยังคงขยายตัวไดอยางนาพอใจ อยางไรก็ดี ในไตรมาสที่ 1 ของป 2549
แมวาอัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลีย่ ลดลงจากไตรมาสกอน ในขณะที่อัตราเงินเฟอพื้นฐานคอนขางทรงตัวและ
มีแนวโนมที่จะเริ่มปรับลดลงในชวงครึ่งหลังของปนี้ แตอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่แทจริงยังคงติดลบ
คณะกรรมการฯ จึงมีมติใหปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตลาดซือ้ คืนพันธบัตรระยะ 14 วัน จากรอยละ 4.50 เปน
รอยละ 4.75 ตอป
ธนาคารแหงประเทศไทย
26 เมษายน 2549
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