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อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.พ. ติดลบเพิ่ มขึ้นที่ 1.17%
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Key Highlights:
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน ก.พ. 2021 ติดลบที่ 1.17% (YoY)
ติ ด ลบเพิ่ ม ขึ้ น จากเดื อ นก่ อ นที่ 0.34% (YoY) สาเหตุ ห ลั ก
จากมาตรการลดค่ าครองชีพของภาครัฐ โดยเฉพาะการลด
ค่าไฟฟ้าและน้าประปา รวมถึ งราคาอาหารสดที่ ปรับตั วลดลง
ขณะที่ราคาน้ามันเชื้อเพลิงขยายตัวครัง
้ แรกในรอบ 13 เดือน
คาดอั ตราเงินเฟ้ อ จะกลั บ มาเป็ นบวกในไตรมาสที่ 2 ของปี
2021 จากผลของมาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐที่หมด
ไป ร ว ม ถึ งปั จ จั ย ด้ านต้ น ทุ น ที่ เ พิ่ ม สู งขึ้ น (Cost-push
inflation) จากราคาสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ อ ย่ า งน้ า มั น ดิ บ และ
ทองแดงที่ ปรั บ ตั วเพิ่ มขึ้ น ตามทิ ศทางการฟื้ นตั วของ
เศรษฐกิจโลก
แม้ อั ต ราเงิ น เฟ้ อ มี แ นวโน้ ม เร่ ง ขึ้ น แต่ ยั ง คาด กนง. คง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายตลอดปี 2021 เพื่ อสนั บสนุ นการฟื้น
ตั ว ของเศรษฐกิ จ สอดคล้ อ งไปกั บ นโยบายการเงิ น โลกที่
ยังคงแนวโน้มผ่อนคลาย
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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.

Macro
อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.พ. ยังคงติดลบต่อเนื่อง จากมาตรการลด
ค่าครองชีพของรัฐและราคาอาหารสดที่พลิกกลับมาติดลบ
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน ก.พ. ติดลบที่ 1.17% (YoY) เพิ่ มขึ้นจากเดื อนก่ อนที่ ติด
ลบ 0.34% (YoY) โดยหดตั ว ลึ ก กว่ า ที่ นั ก วิ เ คราะห์ ป ระเมิ น ไว้ ที่ -0.16%1 ปั จ จั ย
ส าคั ญ จากมาตรการลดค่ า ครองชี พ ของภาครัฐ โดยเฉพาะการลดค่ า ไฟฟ้ า และ
น้าประปา เป็นระยะเวลา 2 เดือน (ก.พ.–มี.ค. 21) ทาให้ราคาหมวดไฟฟ้า เชื้อเพลิง
น้ า ประปาและแสงสว่ า งหดตั ว ถึ ง 20.74% (YoY) รวมถึ ง ราคาอาหารสดที่ พ ลิ ก
กลั บ มาติ ด ลบที่ 1.38% (YoY) ในรอบ 8 เดื อ น โดยเฉพาะ ข้ า วสารเจ้ า ข้ า วสาร
เหนียว เนื่องจากผลผลิตปีนี้ไม่ได้รบ
ั ผลกระทบจากภัยแล้งเช่นเดียวกับปีก่อน ขณะที่
น้ามันเชื้อเพลิ งขยายตั วที่ 1.98% เป็นครั้งแรกในรอบ 13 เดื อนตามราคาน้ามันใน
ตลาดโลกที่ ป รับ ตั ว สู ง ขึ้ น อย่ า งไรก็ ดี จ ากผลของการลดค่ า น้ า ค่ า ไฟ ท าให้ ร าคา
พลังงานยังหดตัวต่อเนื่องอยู่ที่ 7.50% (YoY)
ทั้งนี้ เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว อัตราเงินเฟ้อพื้ นฐานยังคงเป็นบวกที่
0.04% (YoY) และเฉลี่ย 2 เดือนแรกในปี 2021 (ม.ค.- ก.พ.) อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
ติดลบอยู่ที่ 0.75% และอัตราเงินเฟ้อพื้ นฐานอยู่ที่ 0.12%
รูปที่ 1
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Macro
Implication:
 Krungthai COMPASS คาดอัตราเงินเฟ้อพลิ กกลับ มาเป็นบวกในไตรมาส 2 ของปี
2021 แม้ อั ต ราเงิ น เฟ้ อ จะติ ด ลบเพิ่ มมากขึ้ น ในเดื อ น ก.พ. แต่ ส าเหตุ ห ลั ก มาจาก
มาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐซึ่งเป็นปัจจัยชั่วคราว โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะ
พลิกกลับมาเป็นบวกในไตรมาส 2 จากผลของมาตรการลดค่าครองชีพของของภาครัฐ
ที่หมดไป นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเรื่องต้นทุนที่เพิ่ มสูงขึ้น (Cost-push inflation) ตาม
ทิศทางการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็ว เห็นได้จากดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างอย่างเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กที่ปรับตัวเร่ง
ขึ้นถึง 21.0% (YoY) ในเดือน ก.พ. ต่อเนื่องจากเดือน ม.ค. ที่ขยายตัว 19.0% (YoY)
และราคาน้ า มั น ดิ บ ดู ไ บที่ ข ยายตั ว ที่ 10.8% (YoY) จากเดื อ น ม.ค. ที่ ติ ด ลบที่ 15.1%
(YoY)
รูปที่3: Krungthai COMPASS คาดราคาน้ามันดิบดูไบเฉลี่ยทั้งปี 2021 ปรับตัวเพิ่ มขึ้นจากปี
ก่อนที่ 42 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล เป็น 52 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล
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 แม้อต
ั ราเงินเฟ้อมีแนวโน้มเร่งขึ้น แต่ยังคาด กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายตลอดปี
2021 เพื่ อสนั บ สนุ น การฟื้ นตั ว ของอุป สงค์ ภ ายในประเทศ สอดคล้ อ งไปกั บนโยบาย
การเงิน ทั่ วโลกที่ยัง คงแนวโน้ ม ผ่ อนคลาย โดยเฉพาะสหรัฐ ฯ ที่ การประชุม ครั้งล่ าสุ ด
Fed ออกมาตอกย้าว่าพร้อมทานโยบายการเงินผ่อนคลายต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ต้องจับ
ตาท่ า ที ข อง Fed หลั ง ตั ว เลขทางเศรษฐกิ จ อาทิ ดั ช นี ภ าคการผลิ ต อัต ราเงิ น เฟ้ อ
คาดการณ์ 1 ส่ง สัญญาณฟื้ นตัวต่อ เนื่อง ซึ่งอาจทาให้ Fed ปรับขึ้น อัต ราดอกเบี้ย เร็ว
กว่าที่คาด
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https://fred.stlouisfed.org/series/T10YIE
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