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อัตราเงินเฟ้อเดือน มี.ค. ติดลบน้อยลงที่ 0.08%
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Key Highlights:

@krungthaicompass

อั ต ราเงิ น เฟ้ อทั่ วไปเดื อน มี .ค. 2021 ติ ดลบที่ 0.08%
(YoY) ลดลงจากเดื อ นก่ อ นที่ ติดลบ 1.17% (YoY) สาเหตุ
จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 ที่ ค่ อ ยๆ
คลี่คลาย รวมถึ งราคาพลังงานที่กลับมาขยายตั วครั้งแรกใน
รอบ 14 เดื อน ตามราคาน้ ามั น ดิ บในตลาดโลก เช่น เดี ยวกั บ
ราคาอาหารสดที่หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน
Krungthai COMPASS คาดอั ต ราเงิ น เฟ้ อ กลั บ มาเร่ ง ขึ้ น
สูงสุดในไตรมาส 2 จากผลของมาตรการลดค่าครองชีพของ
ของภาครัฐที่ หมดไป รวมถึ งราคาน้ามันดิ บที่ ปรับตั วขึ้น แรง
ตามการฟื้นตัวเศรษฐกิ จโลก รวมถึงฐานต่าในไตรมาสสองปี
ก่อน
คาดว่า นโยบายทางการเงินไทยยั งคงมีแนวโน้มผ่อ นคลาย
ตามธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ คงท่ าที ดาเนินนโยบายการเงิน
ผ่ อ นคลายต่ อ เนื่ องอย่ า งน้ อ ยถึ ง สิ้ น ปี น้ี เนื่ องจากการจ้ า ง
งานนอกภาคการเกษตรและอัต ราการว่า งงานสหรั ฐ ยั ง ไม่
กลับมาเท่าระดับก่อนเกิด COVID-19 รวมถึงภาคบริการที่ยัง
ฟื้นตัวได้อย่างจากัด
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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 มี.ค. ติดลบชะลอลงจากราคาพลังงานที่พลิก
กลับมาเป็นบวกและราคาอาหารสดที่หดตัวน้อยลง
อัต ราเงิ น เฟ้ อ ทั่ ว ไปเดื อ น มี .ค. ติ ด ลบที่ 0.08% (YoY) ลดลงจากเดื อ นก่ อ นที่
ติ ด ลบ 1.17% (YoY) ซึ่ ง เป็ น การติ ด ลบต่ า สุ ด ในรอบ 13 เดื อ น สวนทางกั บ ที่
นักวิเ คราะห์ประเมินไว้ที่ 0.10%1 ปัจจัยสาคัญจากราคาพลังงานที่ พลิกกลับมาเป็น
บวกครั้ ง แรกในรอบ 14 เดื อ น อยู่ ที่ 1.35% (YoY) จากเดื อ นก่ อ นที่ ติ ด ลบอยู่ ที่
7.50% (YoY) เนื่องจากโอเปกพลัสที่ลดกาลังผลิตของกลุ่มเหลือที่ระดับ 7.2 ล้าน
บาร์เ รลต่ อ วัน ไปจนถึ ง เดื อ น เม.ย. รวมถึ ง ราคาอาหารสดที่ ห ดตั ว ชะลอลงอยู่ ที่
1.06% (YoY) จากเดื อนก่ อนที่ ติดลบ 1.38% (YoY) เนื่อ งจากราคาสุ กรที่ เพิ่ ม ขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อพื้ นฐานเป็นบวกที่ 0.09% (YoY)
ทั้งนี้ อุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นตามสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 เป็ น แรงหนุ น ส าคัญ ที่ ทาให้ อัตราเงิน เฟ้ อ ติ ด ลบน้ อ ยลงใน
เดือนนี้
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Macro
อัตราเงินเฟ้อไตรมาสแรกของปี 2021 ติดลบลึกขึ้นตามคาด
อัตราเงินเฟ้อในไตรมาสแรกของปี 2021 ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อน โดยอัตราเงิน
เฟ้ อ ทั่ ว ไปติ ด ลบอยู่ ที่ 0.53% (YoY) และอัต ราเงิน เฟ้ อ พื้ นฐานอยู่ ที่ 0.12% (YoY)
สาเหตุ ห ลั ก มาจากอุ ป สงค์ ใ นประเทศที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก COVID-19 ระลอกใหม่
รวมถึงผลของมาตรการลดค่าครองชีพของของภาครัฐ โดยเฉพาะการลดค่าไฟฟ้าและ
น้าประปา เป็น ระยะเวลา 2 เดื อ น (ก.พ.–มี.ค. 21) เช่น เดี ยวกั บราคาอาหารสดที่ หดตั ว
มากกว่าไตรมาสก่อนอยู่ที่ -0.63% (YoY) เนื่องจากผลผลิตปีนี้ไม่ได้รบ
ั ผลกระทบจาก
ภัยแล้งเช่นเดียวกับปีก่อน ขณะที่ราคาพลังงานติดลบน้อยลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนอยู่ที่ -3.78% (YoY) จากราคาน้ามันดิบดูไบที่ค่อยๆ ปรับตัวเพิ่ มขึ้นตามการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจโลก

Implication:
 Krungthai COMPASS คาดเงินเฟ้ อกลั บ มาเร่ง ขึ้นสูง สุ ด ในไตรมาส 2 จากผลของ
มาตรการลดค่าครองชีพของของภาครัฐที่หมดไป รวมถึง ราคาน้ามันดิบปรับตัวขึ้นแรง
ตามการฟื้ นตั ว เศรษฐกิ จ โลก นอกเหนื อ จากนี้ ยั ง มี วั น หยุ ด ยาวในช่ ว ง เม .ย. และ
มาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ของภาครัฐ ที่ ค าดว่า จะช่ ว ยกระตุ้ น อุป สงค์ ก ารบริโ ภคได้
บางส่ ว น สะท้ อ นจากยอดจองที่ พั กและสั ม มนาที่ ป รั บ ตั ว ดี ขึ้ น ตามการเร่ ง ใช้ สิ ท ธิ์
โครงการเราเที่ยวด้วยกัน1/
 คาดว่านโยบายทางการเงินไทยยังคงมีแนวโน้มผ่อนคลาย ตามธนาคารกลางสหรัฐฯ
ที่คงท่าที ดาเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายต่อเนื่องอย่างน้อยถึงสิ้ นปีนี้ แม้เศรษฐกิจ
สหรัฐ ฯ จะส่ ง สั ญญาณฟื้ นตั ว สะท้ อ นจากมุ ม มองของนั ก วิเ คราะห์ ที่ปรับ คาดการณ์
จีดีพีและอัตราเงินเฟ้อในปี 2021 เพิ่ มขึ้น สาเหตุหลั กมาจากความคืบหน้าของการฉี ด
วั ค ซี น และเม็ ด เงิ น ในการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ขนาดใหญ่ ที่ ค าดว่ า จะมี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อง
อย่างไรก็ดี ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงท่าทีดาเนินนโยบายการเงินต่อเนื่องอย่างน้อย
ถึงสิ้ นปีนี้ เนื่องจากการจ้างงานนอกภาคการเกษตรและอัตราการว่างงานสหรัฐยังไม่
กลั บ มาเท่ า ระดั บ ก่ อ นเกิ ด COVID-19 รวมถึ ง ภาคบริ ก ารที่ ยั ง ฟื้ นตั ว ได้ อ ย่ า งจ ากั ด
จนกว่าจะเกิดภูมิค้ม
ุ กันหมู่ (Herd immunity) ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงปลายปี 20212
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ภาวะเศรษฐกิจเดือนกุมภาพั นธ์ 2564, ธปท.
https://www.nytimes.com/interactive/2021/02/20/us/us-herd-immunity-covid.html
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