ฉบับที่ 34 /2550
เรื่อง รายงานแนวโนมเงินเฟอ ฉบับเดือนกรกฎาคม 2550
นางสุชาดา กิระกุล ผูชวยผูว าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา
คณะกรรมการนโยบายการเงินไดเผยแพรรายงานแนวโนมเงินเฟอฉบับเดือนกรกฎาคม 2550 ในวันที่ 27 กรกฎาคม
2550 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขาใจของสาธารณชนเกีย่ วกับแนวทางการดําเนินนโยบายการเงิน
ของ ธปท. โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ของป 2550 ขยายตัวรอยละ 4.3 จากระยะเดียวกันปกอน เทากับอัตราการ
ขยายตัวในไตรมาสที่ 4 ของป 2549 อยางไรก็ดี การใชจายภาคเอกชนยังคงออนตัวตอเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุน
ภาคเอกชนที่หดตัว แตการสงออกขยายตัวดีและเปนแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ ควบคูไปกับการเรงตัวของ
การอุปโภคบริโภคภาครัฐ
ขอมูลเครื่องชี้ลาสุดในเดือนเมษายน และพฤษภาคม สะทอนวาอุปสงคในประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้น
กลาวคือ ดัชนีการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มสูงขึ้นจากคาเฉลี่ยในไตรมาสแรกของป โดยเปนผล
จากความเชื่อมั่นที่ปรับตัวดีขึ้นจากสถานการณทางการเมืองที่เริ่มมีความชัดเจน แรงกระตุนจากภาครัฐ และอัตรา
เงินเฟอที่ต่ําซึ่งชวยรักษากําลังซื้อของประชาชน รวมทั้งนโยบายการเงินที่ผอนคลาย ซึ่งเมื่อประกอบกับการสงออก
ที่ยังขยายตัวไดในเกณฑดี จึงเปนสัญญาณที่ดีตอแนวโนมเศรษฐกิจไทยในระยะตอไป
สําหรับเสถียรภาพโดยรวมของเศรษฐกิจ แรงกดดันดานราคาปรับลดลงอีกในไตรมาสที่ 2 ของป 2550
จากราคาอาหารสดที่ชะลอตัวตอเนื่องจากไตรมาสกอน และราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศที่ยังต่าํ กวา
ชวงเดียวกันปกอน แมวาราคาในตลาดโลกสูงขึ้น ประกอบกับภาวะอุปสงคในประเทศที่ยังไมฟน ตัวเต็มที่
การปรับราคาสินคาจึงทําไดยากแมวาจะมีการยกเลิกประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองฯ (คปค.) ฉบับที่ 8 ที่ให
ระงับการปรับขึ้นราคาสินคาและบริการทุกประเภทไปแลวก็ตาม ทั้งนี้ อัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอ
พื้นฐานในไตรมาสที่ 2 ของป 2550 เฉลี่ยอยูที่รอยละ 1.9 และ 0.8 ตามลําดับ
ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวยังไมไดสงผลกระทบสําคัญตอฐานะการเงินของภาคธุรกิจและครัวเรือน แมวา
ความสามารถในการทํากําไรของภาคธุรกิจลดลง และการผิดนัดชําระหนี้ของภาคครัวเรือนมีแนวโนมสูงขึ้นบาง
อนึ่ง นโยบายการเงินที่ผอนคลายลงในชวงที่ผานมาจะมีสวนชวยบรรเทาภาระทางการเงินของภาคธุรกิจและ
ครัวเรือน ซึ่งเมื่อพิจารณาควบคูไปกับความสามารถในการทํากําไรของระบบธนาคารพาณิชยทยี่ ังอยูในเกณฑดี
และสัญญาณที่เปนบวกในตลาดหลักทรัพย ทําใหเสถียรภาพโดยรวมของระบบเศรษฐกิจการเงินไมนาเปนหวง
เสถียรภาพตางประเทศโดยรวมอยูในเกณฑดี ดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดในไตรมาสที่ 1 ของป 2550
เกินดุลคอนขางสูง เปนผลจากทั้งการสงออกที่ขยายตัวดีและการนําเขาทีช่ ะลอตัวตามอุปสงคในประเทศ สําหรับ

ไตรมาสที่ 2 ของป 2550 คาดวาดุลการคาจะเกินดุลนอยลง จากการนําเขาวัตถุดิบที่ยังขยายตัวไดดีตามการสงออก
และการนําเขาสินคาทุนและสินคาอุปโภคบริโภคที่มีแนวโนมเรงตัวขึน้ ขณะทีด่ ุลบริการมีแนวโนม
ขาดดุลตามปจจัยฤดูกาล ไดแก การจายดอกเบี้ยและเงินปนผล ทําใหในภาพรวมดุลบัญชีเดินสะพัดมีแนวโนมทีจ่ ะ
เกินดุลนอยลง ทั้งนี้ ดุลบัญชีเดินสะพัดที่ยังคงเกินดุลอยางตอเนื่องเปนแรงกดดันใหคาเงินบาทโนมแข็งขึ้นใน
ชวงที่ผานมา
การคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจและเงินเฟอ
เมื่อเทียบกับขอสมมติประกอบการคาดการณเมื่อ 3 เดือนกอนหนา
1. ราคาน้ํามันดิบดูไบปรับเพิ่มขึ้นจากรายงานฉบับกอนตลอดชวงประมาณการ โดยเฉลี่ยในป 2550 และ
2551 อยูที่ 63.8 และ 65.0 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล ตามลําดับ เปนผลมาจากอุปสงคตอการใชน้ํามันที่ยังอยูใ น
ระดับสูง ขณะที่อุปทานไมไดเพิ่มขึ้นมากเทาที่คาดไว และความเสี่ยงดานการเมืองในประเทศผูคาน้ํามันที่มี
มากขึ้น สวนดัชนีราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศ 1 ซึ่งเฉลี่ยในป 2550 และ 2551 อยูที่ 292.3 และ 290.3 ตามลําดับ
ปรับเพิ่มขึ้นนอยกวาราคาในตลาดโลก เพราะคาเงินบาทแข็ง
2. ขอสมมติราคาสินคาเกษตรปรับสูงขึ้นกวาเดิม ขณะที่ราคาสินคาโภคภัณฑที่ไมใชเชื้อเพลิงใน
ตลาดโลกใกลเคียงเดิม สอดคลองกับประมาณการของกองทุนการเงินระหวางประเทศ
3. อัตราดอกเบี้ย Fed Funds มีแนวโนมทรงตัวอยู ณ ระดับปจจุบันที่รอยละ 5.25 ตอปไปตลอดชวง
ประมาณการ ตางจากครั้งกอนที่คาดวาจะมีการปรับลด เนือ่ งจากลาสุดความเสี่ยงดานเงินเฟอของสหรัฐฯ มีมากขึ้น
4. ขอสมมติการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาในป 2550 – 2551 ปรับดีขึ้นกวาขอสมมติใน
รายงานฉบับกอนเล็กนอย จากเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและกลุมประเทศยุโรปที่ปรับดีขึ้น ซึ่งจะสามารถชดเชย
การชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได
5. คาเงินในภูมิภาคมีแนวโนมแข็งคาขึ้นมากกวาขอสมมติเดิม
6. ในปงบประมาณ 2550 – 2551 ขอสมมติรายจายเพื่อการอุปโภคของภาครัฐปรับสูงขึ้นกวาเดิม ขณะที่
ขอสมมติการลงทุนของภาครัฐปรับลดลงเล็กนอย เปนผลจากการปรับโครงสรางสัดสวนงบประมาณใหม
สําหรับความเสี่ยงตางๆ ที่มีตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตอไปนั้น ที่อาจทําใหเศรษฐกิจขยายตัว
ต่ํากวากรณีฐาน ไดแก ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่อาจปรับสูงขึ้นจากอุปทานน้ํามันที่มีความไมแนนอนเพราะไดรับ
ผลกระทบจากปจจัยหลายประการ คาเงินบาทที่อาจแข็งคาขึ้นรวดเร็วกวาในกรณีฐาน และการที่รัฐบาลอาจไม
สามารถเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมายที่ตั้งไว ขณะที่ความเสี่ยงที่อาจทําใหเศรษฐกิจขยายตัวสูงกวากรณีฐาน
คือ ความเชื่อมั่นของผูบริโภคและนักลงทุนที่อาจปรับดีขึ้นเร็วกวาคาด แรงกระตุนการตัดสินใจบริโภคและลงทุน
จากอัตราดอกเบี้ยที่อยูในระดับต่ําอาจมีมากกวาคาด โดยเฉพาะเมื่อความไมแนนอนตางๆ คลี่คลายลง และอุปสงค
ตางประเทศที่อาจชะลอลงนอยกวาคาด ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ประเมินวามีโอกาสประมาณรอยละ 98.7 ที่อัตราการ
1

2539 = 100 โดยประกอบดวยน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล กาซรถยนต น้ํามันเตา และน้ํามันกาด โดยมีน้ําหนักประมาณ 19.3 46.8 8.3
25.4 และ 0.2 ตามลําดับ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจในป 2550 จะอยูในชวงรอยละ 4–5 และมีโอกาสรอยละ 92.2 ที่เศรษฐกิจในป 2551 จะ
ขยายตัวประมาณรอยละ 4.5–6
สวนความเสีย่ งตางๆ ตออัตราเงินเฟอในระยะตอไปนั้น ที่อาจทําใหอัตราเงินเฟอสูงกวากรณีฐาน
คือราคาน้ํามัน ราคาพืชผลเกษตร และการทยอยปรับขึ้นราคาสินคาเมื่ออุปสงคในประเทศฟนตัว หลังจากที่
ผูประกอบการไดแบกรับภาระตนทุนที่สูงขึน้ ไวเองนานแลว อยางไรก็ดี อุปสงคในประเทศที่อาจฟน ตัวชากวา
คาด คาเงินบาทที่โนมแข็งขึ้น และมาตรการกํากับดูแลราคาสินคาของกระทรวงพาณิชยอาจจะทําใหอัตราเงินเฟอ
ต่ํากวากรณีฐานได ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ประเมินวามีโอกาสรอยละ 96.9 ที่อัตราเงินเฟอทั่วไปจะเฉลี่ยอยูใน
ชวงรอยละ 1.5–2.5 ในป 2550 และมีโอกาสรอยละ 89.6 ที่จะเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 1–2.5 ในป 2551 สําหรับอัตรา
เงินเฟอพืน้ ฐาน คณะกรรมการฯ คาดวามีโอกาสรอยละ 99.7 ที่จะอยูใ นชวงรอยละ 0.8–1.5 ในป 2550 ต่ํากวา
ชวงประมาณการเดิมเล็กนอย และมีโอกาสรอยละ 85.9 ที่จะเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 1–2 ในป 2551
การดําเนินนโยบายการเงินในชวง 3 เดือนที่ผานมา
การตัดสินนโยบายของคณะกรรมการฯ มีประเด็นสําคัญในการพิจารณา ดังนี้
1. ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 คณะกรรมการฯ เห็นวา
อุปสงคในประเทศยังคงออนตัวตอเนื่องทามกลางความเชื่อมั่นที่เปราะบาง รวมทั้งการใชจายภาครัฐที่ยังไมได
เรงตัวเต็มที่ สวนความเสี่ยงดานเงินเฟออยูในระดับต่ํา แมวาราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกมีแนวโนมสูงขึ้นแตอุปสงค
ในประเทศที่ซบเซาทําใหการสงผานมีจํากัด คณะกรรมการฯ จึงมีมติใหลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจากรอยละ
4.00 ตอปเปนรอยละ 3.50 ตอป เพื่อเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยยังสามารถดูแลแรงกดดันตอเงินเฟอได
2. ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 คณะกรรมการฯ เห็นวา
อุปสงคในประเทศเริ่มมีสัญญาณกระเตื้องขึ้นบางในเดือนเมษายน และพฤษภาคม แตก็ยังเปราะบาง เพราะ
ความเชื่อมั่นยังอยูในระดับต่ํา ขณะที่อัตราเงินเฟอในชวงครึ่งแรกของปต่ํากวาที่คาดทั้งที่ราคาน้ํามันโลกปรับสูงขึ้น
สวนหนึ่งเพราะคาเงินบาทแข็งขึ้นในชวงที่ผานมา ประกอบกับการใชจายของภาคเอกชนยังฟนตัวไมเต็มที่
คณะกรรมการฯ จึงประเมินวาความเสี่ยงตอการเติบโตทางเศรษฐกิจยังมีอยู โดยเฉพาะในสวนของการใชจาย
ภาคเอกชนที่ยังตองการแรงกระตุนเพื่อใหสามารถฟนตัวไดอยางตอเนื่อง ขณะที่ความเสี่ยงดานเงินเฟอลดลง
คณะกรรมการฯ จึงมีมติใหปรับลดอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืน พันธบัตรระยะ 1 วันลง จากรอยละ 3.50 ตอป
เปนรอยละ 3.25 ตอป
ธนาคารแหงประเทศไทย
27 กรกฎาคม 2550
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