
This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the 
financial instruments discussed herein. The information was obtained from 
various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, 
preliminary and for illustrative purposes only. There is no representation that 
any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or 
accounting advice in relation to entering into any transaction and does not 
have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the 
appropriateness of investing in any investment strategies discussed or 
recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation 
has been produced or compiled from sources believed to be reliable, the Bank 
makes no representation as to its accuracy or completeness. 
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Key Highlights: 

Research
Note

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเดือน มี.ค. 2020 พลิกกลับมาติดลบอยู่ท่ี 
-0.54% (YoY) จากเดือนก่อนท่ี 0.74% (YoY) จากการ
แพรร่ะบาดของโควดิ-19 ท่ีกระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
ราคาพลังงานท่ีปรับตัวลดลงตามราคาน้ามันดิบในตลาดโลก 
ส่วนอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานอยู่ท่ี 0.54% (YoY) ชะลอตัวจาก
เดือนก่อนเล็กน้อยท่ี 0.58% (YoY)

Krungthai COMPASS คาดอตัราเงนิเฟ้อท่ัวไปในปี 2020 จะ
อยู่ท่ี -0.6% ตามราคาพลังงานท่ีอุปทานน้ามันโลกมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจากสงครามราคาน้ามัน และด้านอุปสงค์น้ามันท่ีจะ
ชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลกท่ีคาดวา่จะเข้าสู่ภาวะถดถอย รวมไป
ถึงการบริโภคในประเทศท่ีจะหดตัวตามภาวะเศรษฐกิจ เป็น
ปัจจัยกดดันอตัราเงนิเฟ้อในปีนี้

อยู่ท่ี -0.54% ต่าสุดในรอบ 51 เดือน
จากผลกระทบของโควดิ-19 และราคาในหมวดพลังงานหดตัว
April 7, 2020
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อัตราเงนิเฟ้อท่ัวไปเดือน มี.ค. หดตัวอยู่ท่ี
-0.54% จากโควดิ-19 และราคาพลังงานท่ี
หดตัวเรง่ขึ้นตามราคาน้ามันดิบ

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเดือน มี.ค. หดตัวสูงสุดในรอบ 51
เดือน อยู่ท่ี -0.54% (YoY) อันเน่ืองจากการระบาดของ
โควิด-19 ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจจ านวนมากต้อง
หยุดชะงัก รวมท้ังราคาพลังงานท่ีหดตัวสูงตามทิศทาง
ราคาน้ามันดิบในตลาดโลก ขณะท่ีราคาอาหารสดแม้จะ
ขยายตัวต่อเน่ือง แต่กลับขยายตัวต่าสุดในรอบปี ด้าน
อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานอยู่ท่ี 0.54% (YoY) ชะลอตัวจาก
เดือนก่อนเล็กน้อยท่ี 0.58% (YoY)

ราคาน้ามันดิบท่ีลดลงอย่างหนักในเดือน 
มี.ค. ส่งผลให้ราคาพลังงานปรบัตัวลดลง

ราคาพลังงานในเดือน มี.ค. หดตัวเป็นเดือนท่ี 2 อยู่ท่ี
-11.14% จากเดือนก่อนท่ี -2.05% (YoY) โดยราคาขาย
ปลีกน้ามันเชื้ อเพลิงในประเทศ (น้ามันดีเซล น้ามัน
เบนซิน 91 และ 95) หดตัวอย่างหนักท่ี -14.43% (YoY)
ตามราคานา้มนัดิบในตลาดโลกท่ีปรบัตัวลดลงเป็นผลจาก
สงครามราคาน้ามันระหว่างซาอุดิอาระเบียและรัสเซีย 
กอปรกับการระบาดของโควิด-19 ท่ีกดดันอุปสงค์น้ามัน
โลกให้ชะลอตัว โดย รายงาน IEA เดือน มี.ค. เผยว่า 
ความต้องการใช้น้ามันโลกในปี 2020 จะหดตัวเป็นครั้ง
แรกนับต้ังแต่ปี 2009 โดยจะลดลงมากในช่วงไตรมาส
แรกของปีอยู่ท่ี 2.5 ล้านบารเ์รลต่อวัน เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันกับปีก่อน ก่อนความต้องการบรโิภคน้ามันต่อวัน
จะค่อยๆ ฟื้ นตัวในชว่งครึง่หลังของปี

ราคาหมวดอาหารสดขยายตัวต่าสุดใน
รอบปี

แม้ราคาสินค้าในกลุ่มอาหารสดขยายตัวต่อเนื่ องเป็น
เดือนท่ี 17 แต่ราคาอาหารสดในเดือน มี.ค. กลับขยายตัว
ต่าสุดในรอบปี อยู่ ท่ี 2.46% (YoY) จากเดือนก่อนท่ี 
3.48% เป็นผลจากอุปสงค์ท่ีชะลอลง จากมาตรการส่ัง
ปิดร้านค้าและการปิดภาคเรียน ขณะท่ีมีสินค้าบาง
รายการท่ีปรบัตัวสูงขึ้นจากผลผลิตท่ีลดลงในชว่งฤดแูล้ง
และการกักตุนสินค้า ส าหรับในปี 2020 Krungthai
COMPASS มองว่าโควิด-19 จะท าให้ราคาสินค้าเกษตร
บางรายการเรง่ขึน้ในระยะส้ัน โดยเฉพาะ ข้าว หมู และมัน
ส าปะหลัง นอกจากน้ี ราคาข้าวยังได้รับปัจจัยบวกจาก
ผู้ผลิตข้าวรายใหญ่หลายประเทศหยุดการส่งออกข้าว
ชัว่คราวเน่ืองจากผลกระทบของโควดิ-19 แต่ประเทศไทย
ยังส่งออกตามปกติ ส่งผลให้อปุทานในตลาดโลกปรบัตัว
ลดลงชัว่คราว

ท่ีมา: KTBI Survey Q4/2019

อตัราเงินเฟ้อท่ัวไปเดือน ม.ีค. หดตัวสูงสุดในรอบ 51
เดือนคาดท้ังปี 2020 เฉล่ียอยู่ท่ี -0.6%

Raw Food (15.69%)        Energy (11.75%)

Core (72.56%)            Headline (100%)

ราคาน้ามนัดิบในเดือน ม.ีค. ปรบัตัวลดลง
ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ามนัดีเซลปรบัตัวลดลงตาม

Headline Inflation Contribution

ท่ีมา: CEIC, กระทรวงพาณิชย์ วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: ตัวเลขใน () คือน้าหนักของของสินค้าในตะกรา้เงนิเฟอ้ท่ัวไปปี 2015
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อัตราการเปล่ียนแปลงราคาน้ามันดิบดูไบ
และอัตราการเปล่ียนแปลงราคาขายปลีกน้ามันดีเซล

ท่ีมา: Bloomberg, CEIC วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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https://www.iea.org/reports/oil-market-report-march-2020
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Our View:

กระทรวงพาณิชย์ปรับคาดการณ์เงินเฟ้อลงอยู่ท่ี -0.6% (-0.2% ถึง -1.0%) 
สอดคล้องกับ Krungthai COMPASS เน่ืองจาก 2 ปัจจยัหลัก ดังต่อไปน้ี

(1) ราคาพลังงานท่ีคาดวา่จะชะลอตัวท้ังปี 2020 ตามราคาน้ามันดิบในตลาดโลกท่ี
มีแนวโน้มลดลงจากปีก่อน โดยคาดว่าราคาน้ามันดิบดูไบเฉล่ียท้ังปีจะอยู่ท่ี 40 
ดอลลารฯ์ ต่อบารเ์รล ลดลงจากปีก่อน -36.7% อันเนื่องจากอุปทานน้ามันท่ีเพ่ิมขึ้น
จากสงครามราคาน้ามัน หลังการประชุมโอเปกและพันธมิตรในต้นเดือน มี .ค. ไม่
บรรลุข้อตกลงในการปรบัลดก าลังการผลิต ท าให้ซาอุดิอาระเบียตอบโต้โดยการลด
ราคาสัญญาซื้อขายน้ามันดิบล่วงหน้าในเดือน เม.ย. พรอ้มท้ังมีท่าทีเพ่ิมก าลังการ
ผลิตหลังข้อตกลงส้ินสุดลงในเดือน มี.ค. รวมท้ังการระบาดของโควิด-19 ท่ี
แพร่กระจายไปท่ัวโลกกดดันอุปสงค์น้ามันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาพรวมราคา
น้ามันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มปรบัตัวลดลง

(2) เศรษฐกิจไทยท่ีหดตัวอย่างหนักจากโควิด-19 ท่ียังคงแพร่กระจายเป็นวง
กว้างและมีทีท่าทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะถดถอย ท้ังนี้ ธปท. ประเมินวา่เศรษฐกิจไทยในปี 2020 จะ
หดตัวอยู่ท่ี -5.3% ลดลงจากคาดการณ์เดิมท่ีขยายตัวอยู่ท่ี 2.8% สอดคล้องกับ
ทางเราท่ีคาดวา่เศรษฐกิจไทยในปี 2020 จะหดตัวน้อยกว่าท่ี -4.6% เนื่องจากมอง
วา่มาตรการด้านการคลังจะช่วยพยุงการบรโิภคได้บางส่วน


