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อัตราเงินเฟ้อเดือน เม.ย. พลิกเป็นบวกในรอบ 14 เดือน
คาดเงินเฟ้อปี 2021 อยู่ในกรอบ 1.0%-1.2%
May 5, 2021

Key Highlights:
อัตราเงินเฟ้อทั่ วไปเดื อน เม.ย. 21 อยู่ที่ 3.41% (YoY) พลิ ก
กลั บ มาเป็ น บวกครั้ง แรกในรอบ 14 เดื อ น สาเหตุ จากราคา
พลังงานที่ ขยายตัวสูงจากฐานที่ต่ามากในช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ประกอบกับผลของมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของ
ภาครัฐที่ สิ้น สุ ดลง นอกเหนื อจากนี้ ยั งมี แรงหนุ นจากราคา
อาหารสดที่พลิกกลับมาขยายตัว จากปริมาณผลผลิตลดลง
Krungthai COMPASS คาดอัต ราเงิน เฟ้ อ ทั่ ว ไปเฉลี่ ย ทั้ ง ปี
2021 จ ะ ก ลั บ ม า เ ป็ น บ ว ก ไ ด้ ใ น ก ร อ บ 1.0%-1.2% จ า ก
เศรษฐกิ จไทยที่ กระเตื้ องขึ้น จากแรงส่งจากภาคการส่งออก
ประกอบกั บ ราคาน้ า มั น ดิ บ ที่ ฟ้ ื นตั ว จากปี ก่ อ น อย่ า งไรก็ ดี
ยังคงต้ องจับตาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่
เมื่อต้นเดือน เม.ย. ว่าจะกระทบ sentiment การบริโภคของ
ประชาชนเพี ยงใด และเม็ดเงินอัดฉีดจากภาครัฐในระยะถัดไป
จะเข้ามาช่วยประคับประคองกาลังซื้อได้มากน้อยแค่ไหน
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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 เม.ย. พลิกกลับมาเป็นบวกจากราคาพลังงาน
อาหารสดและมาตรการช่วยเหลือภาครัฐที่สิ้นสุดลง
อั ต ร า เ งิ น เ ฟ้ อ ทั่ ว ไ ป เ ดื อ น เ ม .ย . อ ยู่ ที่ 3.41% (YoY) จ า ก เ ดื อ น ก่ อ น ที่
ติดลบ 0.08% (YoY) โดยพลิกกลับมาเป็นบวกครัง
้ แรกในรอบ 14 เดือน สูงกว่าที่
นักวิเคราะห์มองไว้ที่ 2.50%1 (YOY) ปัจจัยสาคัญจากราคาพลังงานที่ขยายตัวอย่าง
ก้าวกระโดด อยู่ที่ 36.38% (YoY) จากเดือนก่อนที่ขยายตัวอยู่ที่ 1.35% (YoY) ส่วน
หนึ่ ง เป็ น ผลจากฐานราคาน้ า มั น ที่ ต่ า มากในปี ก่ อ นและระดั บ ราคาขายปลี ก น้ า มั น
เชื้อเพลิงในประเทศที่ยังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสิ้นสุดของมาตรการ
ช่วยเหลือของภาครัฐในการลดค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้าประปา ทาให้ราคาสินค้าหมวด
ไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้าประปาและแสงสว่างขยายตัวอยู่ที่ 24.92% (YoY)
เช่นเดียวกับ ราคาอาหารสดที่พลิกกลับมาขยายตัวที่ 0.11% (YoY) จากเดือนก่อนที่
ติ ด ลบ 1.06% (YoY) จากราคาผั ก และผลไม้ ที่ ป รั บ ตั ว สู ง ขึ้ น เนื่ องจากความ
แปรปรวนของสภาพอากาศ ส่ ง ผลให้ ปริม าณผลผลิ ตลดลง ในส่ วนของอัตราเงิน
เฟ้อพื้ นฐานเป็นบวกที่ 0.30% (YoY) ทั้งนี้เมื่อเฉลี่ย 4 เดือนแรกของปี 2021 (ม.ค.เม.ย.) อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 0.43% และอัตราเงินเฟ้อพื้ นฐานอยู่ที่ 0.16%
รูปที่ 1
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อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน เม.ย. พลิกกลับมาเป็น
บวกจากราคาพลังงานที่ขยายตัวเร่งขึ้นและ
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Implication:
 การแพร่ระบาดระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อ Sentiment การบริโภค จับตา
เม็ด เงินกระตุ้นเศรษฐกิ จภาครัฐที่จะเข้ามาช่วยประคับประคอง อัตราเงิน
เฟ้อเดือน เม.ย. พลิกกลับมาเป็นบวกในรอบ 14 เดือน สาเหตุหลักจากราคา
พลังงานที่ฐานที่ต่ามากในปีก่อน รวมถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐใน
การลดค่าน้าค่าไฟที่ ส้ิ นสุดลง อย่ างไรก็ ตาม การแพร่ระบาดระลอกใหม่ที่มี
จุดเริม
่ ต้ นมาจากคลัสเตอร์สถานบันเทิ งย่านทองหล่ อเมื่อต้นเดือน เม.ย. 21
ที่ ผ่ า นมา จะส่ ง ผลกระทบต่ อ Sentiment การบริ โ ภค โดย Krungthai
COMPASS คาดว่า อุปสงค์ในประเทศอาจลดลงราว 9.1-18.5 หมื่นล้านบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการครัง
้ ก่อน อย่างไรก็ดี คาดว่า เม็ดเงินอัดฉีด
จากภาครัฐโดยเฉพาะจาก พ.ร.ก. กู้เ งิน ฯ 1 ล้ านล้ านบาทที่คงเหลื อ อยู่ราว
2.4 แสนล้านบาท1 จะช่วยเข้ามาประคับประคองกาลังซื้อในระยะถัดไป และเมื่อ
พิ จารณาถึงราคาน้ามันดิบในตลาดโลกที่เร่งตัวขึ้น ประกอบกับฐานอัตราเงิน
เฟ้อที่ต่าในปีก่อน ทาให้คาดว่า อัตราเงินเฟ้อปี 2021 จะกลับมาเป็นบวกได้ใน
กรอบ 1.0%-1.2%
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