ฉบับที่ 11/2551

เรื่อง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินเดือนกุมภาพันธ 2551
ภาวะเศรษฐกิจในเดือนกุมภาพันธ 2551 โดยรวมยังคงอยูในทิศทางที่ขยายตัวดีตอเนื่อง โดยเฉพาะดานการผลิตที่ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมและการทองเที่ยวขยายตัวสูงตอเนื่อง ขณะที่ดัชนีผลผลิตพืชผลสําคัญขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อประกอบกับราคาพืชผลที่ขยายตัวดี
สงผลใหรายไดเกษตรกรจากการขายพืชผลสําคัญขยายตัวเรงขึ้นจากเดือนกอนหนา สําหรับดานอุปสงค แมวาการบริโภคภาคเอกชน
การสงออกและการนําเขา จะชะลอตัวลงบางเมื่อเทียบกับเดือนกอน แตโดยรวมยังคงขยายตัวในเกณฑดี รวมทั้งการลงทุนภาคเอกชน
ยังคงขยายตัวไดดีตอเนื่อง
เสถีย รภาพทางเศรษฐกิจ โดยรวมอยูใ นเกณฑดี ดุล บัญ ชีเดิน สะพัด ยัง คงเกินดุล ตอ เนื่อ งและเงิน สํา รองระหวา งประเทศ
อยูในระดับสูง อยางไรก็ดี อัตราเงินเฟอทั่วไปยังคงเรงตัวตอเนื่อง
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจในเดือนกุมภาพันธ 2551 มีดังนี้
1. ดัช นี ผ ลผลิตอุ ตสาหกรรม (เบื้ องต น ) ขยายตั วดีต อ เนื่ องที่ ร อ ยละ 14.7 จากระยะเดี ยวกั นปก อ น เรง ขึ้น จากเดือ นก อ น
ตามการผลิ ต ในหมวดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และหมวดเครื่ อ งใช ไ ฟฟ า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากอุ ป สงค จ ากต า งประเทศ รวมทั้ ง หมวดยานยนต ที่
ขยายตั ว สู ง ต อ เนื่ อ งจากเดื อ นก อ นโดยเฉพาะรถยนต นั่ ง สํ า หรั บ อั ต ราการใช กํ า ลั ง การผลิ ต ของภาคอุ ต สาหกรรมในเดื อ นนี้ อ ยู ที่
รอยละ 73.9 ซึ่งเมื่อปรับฤดูกาลแลวใกลเคียงกับเดือนกอน
2. ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (ประมาณการ) ขยายตัวรอยละ 6.0 จากระยะเดียวกันปกอน ชะลอลงจากเดือนกอน
ตามการชะลอตัวของมูลค าการนํ าเขาสินคาอุปโภคบริโภคและภาษีมูลค าเพิ่มซึ่งเรงตัวมากในเดือ นที่ผ านมา อย างไรก็ดี ปริมาณ
จําหนายรถยนตนั่ง ยังคงขยายตัวในเกณฑสูงตามการจําหนายรถยนตรุนใหมที่ใชพลังงานทางเลือกหรือ E20 สําหรับดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน (ประมาณการ) อยูในระดับใกลเคียงกับเดือนกอน แตเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอนขยายตัวรอยละ 5.6 โดยเปนผลจาก
มูลคาการนําเขาสินคาทุน ณ ราคาคงที่ ที่ยังคงขยายตัวดี
3. ภาคการคลัง รัฐบาลจัดเก็บรายไดได 131.5 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 9.5 จากทั้งรายไดภาษี
ที่ข ยายตัวดีในทุกฐานภาษี และรายไดที่มิใชภาษีที่ เพิ่ม ขึ้นตามการจัดเก็บรายไดของรั ฐวิส าหกิ จ เนื่ องจากมีการนํ าสงเหลื่อ มเดือ น
เมื่อเทียบกับปกอน ดุลเงินสด รัฐบาลเกินดุล 1.4 พันลานบาท เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนเพิ่มขึ้น 16.0 พันลานบาท อยูที่ 67.1 พันลานบาท
4. ภาคตางประเทศ ดุลการคา ขาดดุล 620 ลานดอลลาร สรอ. เปนการขาดดุลครั้งแรกในรอบ 10 เดือน จากการนําเขาที่ยังคง
ขยายตัวในเกณฑสูงในทุกหมวด โดยเฉพาะในหมวดเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้นมากจากราคาเปนสําคัญ ทําใหโดยรวมการนําเขา
มีมูลคา 13,514 ลานดอลลาร สรอ. ขยายตัวรอยละ 32.5 ขณะที่การสงออกมีมูลคา 12,894 ลานดอลลาร สรอ. ขยายตัวรอยละ 16.2
ชะลอลงเกือบทุกหมวด โดยเฉพาะสินคาประมงที่ลดลงตามการสงออกกุง หมวดสินคาอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานในการผลิตสูงชะลอลง
โดยเฉพาะอัญมณีและเครื่องประดับที่ไดมีการเรงสงออกทองคําในชวงกอนหนา อยางไรก็ตาม เมื่อรวมกับดุลบริการ รายได และเงินโอน
ที่เกินดุลสูงตามดุลการทองเที่ยวที่เกินดุลเพิ่มขึ้น ทําใหดุลบัญชีเดินสะพัด เกินดุล 752 ลานดอลลาร สรอ. ขณะที่ดุลการชําระเงินเกินดุล
6,571 ลานดอลลาร สรอ. และเงินสํารองระหวางประเทศ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2551 อยูที่ระดับ 100.5 พันลานดอลลาร สรอ. โดยมี
ยอดคงคางการซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาสุทธิเทากับ 23.3 พันลานดอลลาร สรอ.
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5. อัตราเงินเฟอทั่วไป อยูที่รอยละ 5.4 เรงขึ้นจากเดือนกอน แมวาราคาในหมวดพลังงานจะคอนขางทรงตัว แตราคาอาหารสด
เรงตัวขึ้นคอนขางมาก โดยเฉพาะราคาผัก ผลไม และเนื้อสัตว นอกจากนี้ ราคาเครื่องประกอบอาหาร โดยเฉพาะน้ํามันพืชและน้ํามันสัตว
เรงตัวขึ้น ทําใหมีการสงผานไปยังราคาอาหารบริโภคใน-นอกบาน สงผลใหอัตราเงินเฟอพื้นฐานเรงตัวขึ้นจากเดือนกอน มาอยูที่
รอยละ 1.5 สวนดัชนีราคาผูผลิตสูงขึ้นรอยละ 11.2 เรงขึ้นจากเดือนกอนจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาในทุกหมวด
6. ภาวะการเงิน เงินฝากของสถาบันรับฝากเงิน 1/ (Depository Corporations) ขยายตัวรอยละ 1.8 จากระยะเดียวกันปกอน
จากการเพิ่ม ขึ้นของเงินฝากภาคครัวเรือน เนื่องจากธนาคารพาณิชยหลายแหงไดเสนออัตราดอกเบี้ย พิเศษเพื่อจูงใจผูฝาก สําหรับ
สินเชื่อภาคเอกชนของสถาบันรับฝากเงินขยายตัวรอยละ 5.3 จากระยะเดียวกันปกอน จากสินเชื่อที่ใหแกภาคธุรกิจที่เริ่มฟนตัวขึ้น
ฐานเงิน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2551 ขยายตัวรอยละ 7.0 จากระยะเดียวกันปกอน ขณะที่ปริมาณเงินตามความหมายกวาง
(Broad Money) ขยายตัวรอยละ 1.9 จากการขยายตัวของเงินฝากที่สถาบันการเงิน
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงิน อัตราดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วันทรงตัวอยูที่รอยละ 3.25 ตอปตาม
ทิศทางดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่อัตราดอกเบี้ยระหวางธนาคารระยะ 1 วันลาสุดระหวางวันที่ 1-21 มีนาคม 2551 เฉลี่ยอยูที่รอยละ 3.21
ตอป
7. คาเงินบาทและดัชนีคาเงินบาท ในเดือนกุมภาพันธ 2551 คาเงินบาทเฉลี่ยเทากับ 32.60 บาทตอดอลลาร สรอ. แข็งคาขึ้น
จากคาเฉลี่ยในเดือนมกราคมที่ 33.18 บาทตอดอลลาร สรอ. จากคาเงินดอลลาร สรอ. ที่ออนลง กอปรกับมีการคาดการณวา ธปท.
จะยกเลิกมาตรการดํารงเงินสํารองเงินนําเขาระยะสั้น สงผลใหดัชนีคาเงินบาท (NEER) ปรับเพิ่มขึ้นมาอยูที่ระดับ 78.94 จากระดับ 78.06
ในเดือนกอน
ในชวงวันที่ 1-21 มีนาคม 2551 คาเงินบาทแข็งคาขึ้นอยางตอเนื่อง และมีคาเฉลี่ยอยูที่ 31.45 บาทตอดอลลาร สรอ. แข็งคาขึ้น
จากการที่ ธปท. ประกาศยกเลิกมาตรการดํารงเงินสํารองเงินนําเขาระยะสั้น และการออนคาลงของเงินดอลลาร สรอ. หลังจากธนาคาร
กลางของสหรัฐฯ ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย Fed funds ลงอีกรอยละ 0.75 ตอป เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 เปนสําคัญ
ธนาคารแหงประเทศไทย
31 มีนาคม 2551
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สถาบันรับฝากเงิน หมายถึง สถาบันรับฝากเงินทุกประเภท ยกเวน ธนาคารแหงประเทศไทย

