\

ฉบับที่ 41/2552

เรื่อง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินเดือนกรกฎาคม 2552
ภาวะเศรษฐกิจในเดือนกรกฎาคมปรับตัวดีขึ้นตอเนื่องจากเดือนกอน โดยเครื่องชี้แทบทุกตัวไมวาจะพิจารณาจากดานการผลิต
อาทิ การผลิตในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคการทองเที่ยว หรือพิจารณาจากดานอุปสงค ทั้งการอุปโภคบริโภคและ
การลงทุนภาคเอกชน การใชจายของรัฐบาล รวมทั้งการสงออก และการนําเขา ปรับตัวดีขึ้นตอเนื่อง ทําใหเครื่องชี้ตางๆ มีอัตราการหดตัว
เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอนที่ลดลงเปนลําดับ ทั้งนี้ สอดคลองกับเครื่องชี้ภาคการเงินที่สินเชื่อภาคเอกชนของสถาบันรับฝากเงิน
เพิ่มขึ้นตอเนื่องจากเดือนกอนหนา
เสถียรภาพเศรษฐกิจดานตางประเทศอยูในเกณฑดี จากเงินสํารองระหวางประเทศที่อ ยูในระดับสูงและการเกินดุลบัญ ชี
เดินสะพัด สําหรับเสถียรภาพในประเทศ อัตราเงินเฟออยูในระดับต่ําตอเนื่อง สวนการจางงานปรับดีขึ้นตามภาคการผลิต
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจในเดือนกรกฎาคม 2552 มีดังนี้
1. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เบื้องตน) ปรับดีขึ้นจากเดือนกอน โดยหดตัวในอัตราที่ลดลงจากรอยละ 8.3 เปนรอยละ 7.3 เมื่อ
เทียบกับระยะเดียวกันปกอน และเมื่อปรับฤดูกาลแลว ขยายตัวจากเดือนกอนรอยละ 1.9 ตามการผลิตน้ําตาล ยางแผน รถยนตเชิงพาณิชย
และสินคากลุมยาสูบและเบียรที่ผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อปรับระดับสต็อก สวนอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสงออกโดยเฉพาะการผลิตสินคากลุม
Hard Disk Drive ชะลอลงเล็กนอยหลังจากที่เรงตัวขึ้นมากในชวงกอนหนา สําหรับอัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนนี้อยูที่รอยละ 61.6
เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน สอดคลองกับการผลิตที่ปรับตัวดีขึ้น
2. ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวรอยละ 1.8 จากระยะเดียวกันปกอน แตขยายตัวตอเนื่องจากเดือนกอนที่รอยละ 3.4
ตามการนําเขาสินคาอุปโภคบริโภค ภาษีมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ และปริมาณจําหนายหมวดยานยนตเปนสําคัญ ขณะที่ดัชนีหมวดเชื้อเพลิง
ยังขยายตัวในเกณฑสูงจากผลของการปรับลดราคาน้ํามันขายปลีก ประกอบกับฐานปกอนที่ต่ําผิดปกติ เนื่องจากไดรับผลกระทบจาก
ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ปรับสูงขึ้นเปนประวัติการณในเดือนกรกฎาคมปกอน สวนดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (ประมาณการ) เมื่อเทียบกับ
ระยะเดียวกันปกอนหดตัวรอยละ 14.3 แตขยายตัวรอยละ 1.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดยเครื่องชี้เกือบทุกตัวเริ่มปรับตัวดีขึ้น
แตภาวะธุรกิจโดยรวมยังเปราะบาง สะทอนไดจากดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ในปจจุบันที่ลดลงจากเดือนกอนหนาและยังคงต่ํากวา
ระดับ 50 จากแรงกดดันดานตนทุนการผลิตที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเปนสําคัญ
3. ภาคการคลัง รัฐบาลมีรายไดจัดเก็บ 116.4 พันลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 7.0 จากรายไดภาษีที่หดตัว
รอยละ 8.9 ทั้งจากภาษีฐานรายได ฐานการบริโภค และฐานการคาระหวางประเทศ ซึ่งลดลงตามภาวะเศรษฐกิจและมาตการลดหยอน
ภาษีของรัฐบาล ขณะที่ภาษีสรรพสามิตขยายตัวจากการปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 สําหรับ
รายไดที่มิใชภาษี ขยายตัวรอยละ 16.9 ตามการนําสงรายไดของรัฐวิสาหกิจและรายรับคาสัมปทานปโตรเลียมที่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ การเบิกจายที่เรงขึ้น ทําใหดุลเงินสดของรัฐบาลขาดดุล 62.0 พันลานบาท ซึ่งชดเชยดวยการกูยืมสุทธิ 125.6 พันลานบาท
ทําใหเงินคงคลังเพิ่มขึ้นจาก 215.6 พันลานบาทในเดือนกอน เปน 279.2 พันลานบาทในเดือนกรกฎาคม 2552
4. ภาคตางประเทศ ดุลการคาเกินดุล 799 ลานดอลลาร สรอ. การสงออก มีมูลคา 12,784 ลานดอลลาร สรอ. หดตัวใกลเคียงกับ
เดือนกอนที่รอยละ 25.7 โดยเปนการหดตัวในทุกหมวดโดยเฉพาะหมวดสินคาอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูง เชน ยานยนต ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม รวมทั้งสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ เนื่องจากในเดือนเดียวกันปกอนมีการสงออกทองคําสูง ขณะที่การสงออกสินคา
เกษตรหดตัวมากขึ้นทั้งปริมาณและราคา อยางไรก็ตาม หากปรับฤดูกาลแลว ปริมาณการสงออกรวมขยายตัวจากเดือนกอนหนารอยละ
1.9 สวนการนําเขามีมูลคา 11,984 ลานดอลลาร สรอ. หดตัวรอยละ 31.7 เปนการหดตัวในทุกหมวดสินคาเชนกัน โดยเฉพาะน้ํามันดิบ
โลหะและผลิตภัณฑโลหะ เคมีภัณฑ และเครื่องจักรไฟฟา อยางไรก็ตาม หากพิจารณาปริมาณการนําเขาที่ปรับฤดูกาลแลว จะขยายตัว
จากเดือนกอนหนารอยละ 3.5 ซึ่งเปนการขยายตัวในเกือบทุกหมวด
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ดุลบริการ รายได และเงินโอน ขาดดุล 422 ลานดอลลาร สรอ. จากรายไดทองเที่ยวที่ยังคงลดลงตอเนื่อง แตจากดุลการคาที่
เกินดุล สงผลใหดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 378 ลานดอลลาร สรอ. เงินทุนเคลื่อนยาย1/ ขาดดุล 20 ลานดอลลาร สรอ. จากการไหลออก
ของเงินลงทุนในหลักทรัพยของคนไทยในตราสารหนี้ตางประเทศเปนสําคัญ โดยรวมดุลการชําระเงินเกินดุล 1,106 ลานดอลลาร สรอ.
และเงินสํารองระหวางประเทศ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2552 เพิ่มขึ้นเปน 123.5 พันลานดอลลาร สรอ. ขณะที่ยอดคงคางการซื้อเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาสุทธิเทากับ 11.4 พันลานดอลลาร สรอ.
5. อัตราเงินเฟอทั่วไป ยังคงติดลบรอยละ 4.4 โดยเปนผลจากฐานสูงในเดือนกรกฎาคมปกอนที่ราคาน้ํามันปรับสูงขึ้นเปน
ประวัติการณ ประกอบกับผลของ 5 มาตรการเพื่อลดคาครองชีพและนโยบายเรียนฟรี 15 ปของรัฐบาล ขณะที่อัตราเงินเฟอพื้นฐาน
ติดลบรอยละ 1.2 จากฐานราคาสินคาและบริการในปกอนที่อยูในระดับสูงและมาตรการภาครัฐ สวนดัชนีราคาผูผลิตลดลงรอยละ 12.9
จากระยะเดียวกันปกอน ตามราคาในทุกหมวดซึ่งยังอยูในระดับต่ํามากเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน
6. ภาคการเงิน2/ เงินฝากของสถาบันรับฝากเงิน (Depository Corporations) ขยายตัวรอยละ 7.8 ซึ่งหากนับรวมการออก
ตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงินแลว เงินฝากขยายตัวรอยละ 8.1 สวนสินเชื่อภาคเอกชนของสถาบันรับฝากเงินขยายตัวรอยละ 2.7 จาก
ระยะเดียวกันปกอน ชะลอลงตอเนื่องจากสินเชื่อที่ใหแกภาคธุรกิจตามความตองการของสินเชื่อที่ลดลง อยางไรก็ตาม หากพิจารณา
เทียบกับเดือนกอนหนาสินเชื่อภาคเอกชนเพิ่มขึ้นตอเนื่องเปนเดือนที่ 4
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงิน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2552 และในชวงวันที่ 1-25 สิงหาคม 2552 ทรงตัวตอเนื่องจาก
เดือนมิถุนายน โดยอัตราดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน และอัตราดอกเบี้ยระหวางธนาคารระยะ 1 วัน เฉลี่ยคงที่อยูที่
รอยละ 1.25 และ 1.15 ตอป ตามลําดับ สอดคลองกับมติคณะกรรมการนโยบายการเงินซึ่งประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552
7. อัตราแลกเปลี่ยนและดัชนีคาเงินบาท ดัชนีคาเงินบาท (NEER) ในเดือนกรกฎาคม 2552 ออนคาลงเล็กนอยมาอยูที่ระดับ 77.45
เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน สะทอนการออนคาของเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลคูคาคูแขง แมวาคาเงินบาทตอดอลลาร สรอ.
จะแข็งคาขึ้นเล็กนอยจากคาเฉลี่ยที่ 34.14 บาท ในเดือนมิถุนายน มาอยูที่ 34.05 บาทตอดอลลาร สรอ. จากการออนคาของเงินดอลลาร
สรอ. ประกอบกับมีแรงขายดอลลาร สรอ. ของผูสงออกและมีเงินเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยไทย
ในชวงวันที่ 1-25 สิงหาคม 2552 คาเงินบาทเคลื่อนไหวในชวงแคบๆ โดยเฉลี่ยอยูที่ 34.02 บาทตอดอลลาร สรอ. จากธุรกรรม
ซื้อขายที่คอนขางสมดุล
ธนาคารแหงประเทศไทย
31 สิงหาคม 2552
ขอมูลเพิ่มเติม: พรรณพิลาส เรืองวิสุทธิ์
โทร. 0-2283-5648, 0-2283-5639
e-mail: punpilay@bot.or.th
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เงินทุนเคลื่อนยายสุทธิในเดือนลาสุดเปนขอมูลเร็วเบื้องตน ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงและแกไขในเดือนถัดไป
ตั้งแตเดือนกันยายน 2551 ธปท. ไดปรับปรุงขอมูลปริมาณเงินตามความหมายกวาง เงินฝากและสินเชื่อภาคเอกชน ใหครอบคลุมขอมูลจากสหกรณออมทรัพย
และกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Mutual Funds) นอกจากนี้ ปริมาณเงินตามความหมายกวางยังนับรวมการออกตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงิน
(Bill of Exchange) เขาไวดวย

