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อตัราเงนิเฟ้อเดือน ม.ิย. แผ่วลงท่ี 1.25%

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเดือน มิ.ย. อยู่ท่ี 1.25%(YoY) ชะลอลง
จากเดือนก่อนท่ี 2.44%(YoY) สาเหตุจากราคาพลังงานท่ี
ขยายตัวแผ่วลง จากราคาน้ามันเชื้อเพลิงท่ีขยายตัวชะลอลง 
รวมถึงผลของมาตรการลดค่าไฟฟ้าและน้าประปาของภาครัฐ 
ขณะท่ีราคาอาหารสดบางชนิดปรับตัวสูงขึ้น อาทิ ไข่ไก่และ
เน้ือสุกร ในส่วนอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานปรับตัวสูงขึ้นจากเดือน
ก่อนอยู่ท่ี 0.52% (YoY)

Krungthai COMPASS คาดอัตราเงินเฟ้อปี น้ี ใกล้เคียง
กรอบล่างเป้าหมายท่ี 1.0%-1.2% แม้ว่าราคาน้ามันดิบจะมี
แนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี แต่ด้วยวิกฤต 
COVID-19 ระลอกใหม่กดดันอุปสงค์ให้ปรับลดลง สวนทาง
กับอุปทานท่ีคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นจากการท่ีโอเปกพลัสจะทยอย
ลด Production cut อีกท้ังอาจมีก าลังการผลิตท่ีเพ่ิมเติม
จากอิหร่าน จึงมีความเป็นไปได้ไม่มากท่ีราคาน้ามันดิบจะแตะ
ระดับ 100 ดอลลารฯ์ ต่อบารเ์รลอย่างท่ีหลายฝ่ายประเมินไว้
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Krungthai COMPASS คาดอตัราเงนิเฟ้อท้ังปีอยู่ในกรอบ 1.0%-1.2%  
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อตัราเงนิเฟ้อท่ัวไปเดือน มิ.ย. แผ่วลงจากราคาพลังงานเป็นหลัก

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเดือน ม.ิย. อยู่ท่ี 1.25% (YoY) เพ่ิมขึ้นในอัตราชะลอลงจาก

เดือนก่อนท่ี 2.44% (YoY) ใกล้เคียงกับท่ีนักวิเคราะห์มองไว้ท่ี 1.20%1 (YoY)

ปัจจัยส าคัญจากราคาพลังงานท่ีขยายตัวชะลอลง 8.95% (YoY) เทียบกับเดือน

ก่อนท่ี 24.79% (YoY) จากราคาน้ามันเชื้ อเพลิงท่ีขยายตัวชะลอลงอยู่ท่ี 27.6%

(YoY) และผลของการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครฐัในการลด

ค่าไฟฟ้าและน้าประปา รวมท้ังราคาสินค้ากลุ่มอาหารสดบางรายการปรับลดลงจาก

ก าลังซื้อและปรมิาณการบรโิภคชะลอตัวหลังการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่

อย่างไรก็ดี ราคาอาหารสดบางชนิดกลับหดตัวน้อยลง 0.20%(YoY) จากราคา

อาหารสดบางชนิดท่ีปรบัตัวสูงขึ้น อาทิ ไข่ไก่และเนื้อสุกร จากมาตรการปลดแม่พันธุ์

ไก่และการเกิดโรคระบาดในสุกร ขณะท่ีในส่วนของอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานเป็นบวกท่ี 

0.52% (YoY) ท้ังนี้ เมื่อเฉล่ีย 6 เดือนแรกของปี 2021 (ม.ค.- มิ.ย.) อัตราเงินเฟ้อ

พ้ืนฐานอยู่ท่ี 0.27% ส่วนอตัราเงนิเฟ้อท่ัวไปอยู่ท่ี 0.89%

รูปท่ี 1 Inflation contribution: 
อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเดือน มิ.ย. ชะลอลงจาก
ราคาพลังงาน

ท่ีมา: CEIC

Raw Food (15.69%)        

Energy (11.75%)

Core (72.56%)               

Headline (100%)

รูปท่ี 2 Crude Oil Price 
(Dubai): 
ราคาน้ามันดิบดูไบในเดือน มิ.ย. ฟื้ นตัว
ต่อเน่ือง

หมายเหต:ุ ตัวเลขใน () คือน้าหนักของของสินค้าใน
ตะกรา้เงนิเฟ้อท่ัวไปปี 2015

%YoY

ดอลลาร/์บารเ์รล

/1 อ้างอิงจาก Bloomberg Consensus (as of June 21)
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Implication:
Krungthai COMPASS คาดอตัราเงินเฟ้อในปี 2021 ใกล้เคียงกรอบล่างเป้าหมายท่ี 

1.0%-1.2% แม้ในช่วงท่ีผ่านมา ราคาน้ามันดิบมีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นต่อเนื่อง

ต้ังแต่ต้นปีจนแตะระดับสูงสุดท่ี 74 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรลในเดือน ก .ค. ท าให้มี

นักวิเคราะห์บางส่วนคาดการณ์ว่าราคาน้ามันดิบมีโอกาสเร่งขึ้นต่อเนื่องจนแตะ 100

ดอลลารฯ์ ต่อบาร์เรล1 จากอุปสงค์ท่ีเพ่ิมมากกว่าท่ีคาด รวมถึงเม็ดเงินลงทุนในด้าน

อุปทานท่ีถูกกดดันจากนโยบาย Green economy2 แต่ Krungthai COMPASS

มองวา่ โอกาสท่ีราคาน้ามันดิบจะแตะ 100 ดอลลาร์ฯ ต่อบารเ์รลในช่วงปี 2021-2022

มีไม่มากนัก เนื่องจากแพรร่ะบาด COVID-19 ระลอกใหม่ รวมถึงวกิฤตเชื้อไวรสักลาย

พันธุ์ โดยเฉพาะในโซนยุโรปและเอเชียท่ีอาจกระทบต่ออปุสงค์น้ามัน ขณะท่ีด้านอุปทาน

ก็คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นจากโอเปกพลัสท่ีจะทยอยลด Production cut อีกท้ังยังมีก าลัง

การผลิตเพ่ิมเติมจากอหิรา่นหากได้รบัการยกเลิกมาตรการคว่าบาตรจากสหรฐัฯ ท าให้

เราคาดวา่ราคาน้ามันดิบดูไบในปี 2021 เฉล่ียท้ังปีอยู่ท่ีเพียง 64 ดอลลารฯ์ ต่อบารเ์รล

/1 อ้างอิงจาก $100 Oil Predictions Soar As Analysts Warn Of Supply Crisis

/2 อ้างอิงจาก Big Oil chiefs say crude prices could climb to $100 a barrel

https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/100-Oil-Predictions-Soar-As-Analysts-Warn-Of-Supply-Crisis.html
https://www.aljazeera.com/economy/2021/6/22/bb-big-oil-chiefs-say-crude-prices-could-climb-to-100-a-barrel?fbclid=IwAR1EZX-raGOpF8mIFovxPOJiecWZ173SXEm6ZsBl4QN2P0aeg6JkqPHkWwA

