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ฉบับที่ 52/2552

เรื่อง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินเดือนกันยายนและไตรมาสที่ 3 ป 2552
ภาวะเศรษฐกิจในเดือนกันยายนปรับตัวดีขึ้นตอเนื่องจากเดือนกอน จากการเพิ่มขึ้นของการบริโภคและการใชจาย
จากภาครัฐ รวมทั้งอุปสงคจากตางประเทศปรับตัวสูงขึ้นตามเศรษฐกิจโลก โดยการสงออกของไทยแมจะยังคงหดตัวแตเปนการหดตัว
ในอัตราที่ชะลอลงอยางตอเนื่อง สอดคลองกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งการผลิตเพื่อขายในประเทศและ
เพื่อการสงออก สวนการลงทุน ภาคเอกชนแมจ ะดีขึ้น แตยังอยูใ นระดับต่ําเนื่อ งจากผูผ ลิตยังมีกํา ลัง การผลิต เหลืออยูม ากพอ
ที่จะรองรับอุปสงคที่เพิ่มขึ้น
เสถียรภาพโดยทั่วไปอยูในเกณฑดีจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดและเงินสํารองระหวางประเทศที่อยูในระดับสูง อัตรา
เงินเฟออยูในระดับต่ํา ขณะที่การจางงานปรับดีขึ้น โดยเฉพาะการจางงานในภาคการผลิต
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนกันยายนและไตรมาสที่ 3 ของป 2552 มีดังนี้
การบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น โดยดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (PCI) เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 4.5 และ
เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอนหดตัวลดลงเหลือรอยละ 1.1 เทียบกับที่หดตัวรอยละ 4.4 ในเดือนกอน โดยการใชจายที่เพิ่มขึ้น
อยูในกลุมสินคาคงทน (Durable goods) อาทิ รถยนต อุปกรณเครื่องใชไฟฟา รวมทั้ง การนําเขาสินคาคงทนเพื่อบริโภค ทั้งนี้ การใชจาย
ในประเทศที่ เ พิ่ ม ขึ้ น นี้ เป น ผลจากการเร ง เบิ ก จ า ยของภาครั ฐ รายได เ กษตรกรที่ ดี ขึ้ น การว า งงานที่ ล ดลง และความเชื่ อ มั่ น
ของผูบริโภคที่ปรับตัวดีตอเนื่อง
การสงออกในเดือนนี้มีมูลคา 14,749 ลานดอลลาร สรอ. หรือหดตัวรอยละ 8.3 ปรับตัวดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับที่หดตัว
รอยละ 17.9 ในเดือนกอน ทั้งนี้ สวนหนึ่งเปนผลจากการสงออกทองคําที่เดือนนี้มีการสงออกทองคําสูงถึง 1,013 ลานดอลลาร สรอ.
อยางไรก็ดี การสงออกเมื่อไมรวมการสงออกทองคําก็ปรับตัวดีขึ้นตอเนื่องเชนกันทั้งสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม อาทิ การสงออก
สินคาอิเล็กทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟา รวมทั้งยานยนตที่มีคําสั่งซื้อจากตางประเทศกลับเขามาเพิ่มขึ้น ขณะที่การนําเขาหดตัว
นอยลงในทุกหมวด ทั้งการนําเขาเพื่อการบริโภค การลงทุน และการผลิต โดยในเดือนนี้การนําเขามีมูลคา 12,701 ลานดอลลาร
สรอ. หดตัวรอยละ 18.2 ลดลงจากเดือนกอนที่หดตัวรอยละ 33.8
นักทองเที่ยวตางประเทศเริ่มกลับมาทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น โดยจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศในเดือนกันยายน
มีจํานวน 1.05 ลานคน เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 6.2 และอัตราการเขาพักหลังปรับฤดูกาลเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 48.6 จากรอยละ
48.0 ในเดือนกอน การทองเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้นเปนผลจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่เปนตลาดนักทองเที่ยวหลักของไทย
กําลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากทั้งในและตางประเทศสงผลใหภาคการผลิตปรับตัวดีขึ้น โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI)
ทั้งการผลิตสินคาอุตสาหกรรมเพื่อขายในประเทศและเพื่อการสงออกปรับตัวดีขึ้น อาทิ การผลิตอิเล็กทรอนิกส ซึ่งระดับการผลิต
ในเดื อ นนี้ ป รั บ ตั ว สู ง ขึ้ น อยู ใ นระดั บ เดี ย วกั บ การผลิ ต ช ว งก อ นวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ โดยยั ง คงมี คํ า สั่ ง ซื้ อ สิ น ค า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส จ าก
ตางประเทศถึงไตรมาสที่ 4 ของปนี้ การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นตามการผลิต โดยดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ปรับตัว
สูงขึ้นเปนลําดับ แตยังคงอยูในระดับต่ําเมื่อเทียบกับชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ โดยสวนใหญเปนการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ
ในอุ ต สาหกรรมอิเ ล็ก ทรอนิก ส เครื่ อ งใช ไ ฟฟา และยานยนต การลงทุน ที่ดีขึ้น สอดคลอ งกับ ดัช นีค วามเชื่อ มั่น ภาคธุร กิจ
ในเดือนปจจุบัน และแนวโนม 3 เดือนขางหนาที่ปรับเพิ่มขึ้นตอเนื่อง
สภาพคลองในระบบการเงินยังปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนกอนเล็กนอย โดยเงินฝากของสถาบันการเงินเดือนกันยายน 2552
ขยายตัว รอยละ 7.4 ใกลเคียงกับ การขยายตัว ในเดือนกอ น ขณะที่สินเชื่อ ภาคเอกชนขยายตัว ในอัต รารอ ยละ 0.4 ลดลงจาก
เดือนกอนเล็กนอย แตยอดคงคางสินเชื่อเอกชนเดือนนี้ยังคงสูงกวาเดือนกอนจํานวน 39.4 พันลานบาท ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นติดตอกัน
เปนเดือนที่ 2
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เสถียรภาพภายในและตางประเทศ อัตราเงินเฟอเริ่มติดลบนอยลง จากอุปสงคทั้งในประเทศและตางประเทศที่ปรับตัว
ดีขึ้นเปนลําดับและผลจากราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้น อัตราการวางงานปรับลดลงเล็กนอยจากเดือนกอนหนา ดุลการชําระเงินเกินดุลสุทธิ
ทั้งจากดุลบัญชีเดินสะพัดและเงินทุนเคลื่อนยายสุทธิ
สําหรับภาพรวมไตรมาสที่ 3 ป 2552 เครื่องชี้ทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 2 ทั้งดานการใชจายและการผลิต
ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นบาง แตยังทรงตัวอยูในระดับต่ําเมื่อเทียบกับชวงกอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ การสงออก
ในไตรมาส 3 ปรับตัวดีขึ้นมากในการสงออกสินคาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูง (High Tech)
สวนการสงออกสินคาเกษตรและสินคาที่ใชเรงงาน (Labor Intensive) ปรับตัวดีขึ้นเล็กนอย
ธนาคารแหงประเทศไทย
30 ตุลาคม 2552
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