
Key Highlights: 

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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อตัราเงนิเฟ้อเดือน ส.ค. พลิกกลับมาติดลบท่ี 0.02%

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเดือน ส.ค. ติดลบครั้งแรกในรอบ 5
เดือนอยู่ท่ี -0.02% (YoY) สาเหตุส าคัญจากมาตรการ
ลดค่าครองชีพของภาครฐั โดยเฉพาะ ค่าเล่าเรยีน ค่าน้า
และค่าไฟ รวมไปถึงราคาอาหารสดบางชนิดท่ีปรับตัว
ลดลง เช่นเดียวกับราคาพลังงานท่ีขยายตัวชะลอลง 
นอก เห นือจ าก น้ี  อั ตร า เ งิ น เฟ้ อ พ้ืนฐานแ ผ่ วลง
เช่นเดียวกันมาอยู่ท่ี 0.07% (YoY)

Krungthai COMPASS มองว่าอัตราเงินเฟ้อในช่วงท่ี
เหลือของปีมีแนวโน้มกลับมาขยายตัว ท าให้อตัราเงนิเฟ้อ
ท่ัวไปเฉล่ียปี 2021 จะขยายตัวใกล้กรอบล่างเป้าหมายท่ี 
1% โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากราคาน้ามันดิบท่ีอยู่ใน
ระดับสูงเมื่อเทียบกับปีก่อน รวมถึงผลของมาตรการลด
ค่าครองชีพของภาครัฐท่ีทยอยส้ินสุดลง และกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะค่อยๆ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นหลังการ
ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ของภาครฐั
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คาดอตัราเงนิเฟ้อท่ัวไปเฉล่ียปี 2021 ขยายตัวใกล้กรอบล่างเป้าหมายท่ี 1%
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อัตราเงินเฟอ้ท่ัวไปเดือน ส.ค. พลิกกลับมาติดลบครัง้แรกในรอบ 5 เดือน

จากมาตรการลดค่าครองชีพของภาครฐัและราคาอาหารสด

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเดือน ส.ค. อยู่ท่ี -0.02% (YoY) เทียบจากเดือนก่อนท่ี 0.45%

(YoY) สวนทางกับท่ีนักวิเคราะห์มองไว้ ท่ี  0.30%1 (YoY) ปัจจัยส า คัญจาก

มาตรการลดภาระ ค่าครองชีพของภาครัฐ  โดยเฉพาะการลดค่าเ ล่าเรียน 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าไฟฟ้าและน้าประปา  ประกอบกับราคาอาหารสดท่ีหดตัว 

3.73% เทียบกับเดือนก่อนท่ีหดตัว 1.58% เป็นผลจากราคาอาหารสดบางชนิดท่ี

ปรบัตัวลดลง โดยเฉพาะข้าว เนื้อสัตว ์ผักสด และผลไม้สด รวมไปถึงราคาพลังงานท่ี

ขยายตัวชะลอลงท่ี 5.99%  เทียบกับเดือนก่อนท่ี 6.30%

เช่นเดียวกับ อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานท่ีแผ่วลงมาอยู่ท่ี 0.07% (YoY) เทียบกับเดือน

ก่อนท่ี 0.14% (YoY) ส่วนหนึ่งจากราคาหมวดเคหสถานท่ีหดตัว 5.95% (YoY) และ

กลุ่มเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ท่ีหดตัว 0.32%(YoY) ท้ังนี้ เมื่อเฉล่ีย 8 เดือนแรก

ของปี 2021 (ม.ค.- ส.ค.) อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานอยู่ท่ี 0.23% ส่วนอัตราเงินเฟ้อท่ัวไป

อยู่ท่ี 0.73%

รูปท่ี 1 Inflation contribution: 
อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเดือน ส.ค. พลิกกลับมา
ติดลบ จากมาตรการลดค่าครองชีพของ
ภาครฐัและราคาอาหารสด

ท่ีมา: CEIC

Raw Food (15.69%)        

Energy (11.75%)

Core (72.56%)               

Headline (100%)

รูปท่ี 2 Crude Oil Price 
(Dubai): 
ราคาน้ามันดิบดูไบในเดือน ส.ค. ชะลอลง
เล็กน้อย แต่ยังอยู่สูงกวา่ระดับก่อนเกิด
โควดิ-19 ในปี 2019

หมายเหต:ุ ตัวเลขใน () คือน้าหนักของของสินค้าใน
ตะกรา้เงนิเฟ้อท่ัวไปปี 2015

%YoY

ดอลลาร/์บารเ์รล

/1 อ้างอิงจาก Bloomberg Consensus (as of Aug 21)
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Implication:
Krungthai COMPASS คาดอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเฉล่ียปี 2021 จะขยายตัวใกล้กรอบล่าง

เป้าหมายท่ี 1% แม้อตัราเงนิเฟ้อท่ัวไปเดือน ส.ค. จะติดลบ แต่ Krungthai COMPASS มองวา่

อัตราเงินเฟ้อในช่วงท่ีเหลือของปีมีแนวโน้มกลับมาขยายตัว จากภาพรวมเศรษฐกิจโลกท่ีฟื้ น

ตัวต่อเนื่องหนุนราคาน้ามันดิบทรงตัวอยู่ในระดับสูงเมื่ อเทียบกับปีก่อน รวมถึงผลของ

มาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐท่ีทยอยส้ินสุดลง นอกเหนือจากนี้ การผ่อนคลาย

มาตรการล็อกดาวน์ของภาครัฐท่ีเริ่มต้นต้ังแต่วันท่ี 1 ก.ย. ท่ีผ่านมา โดยอนุญาตให้หลาย

กิจการเปิดให้บรกิารได้ตามปกติ รวมถึงคลายล็อกการเดินทางข้ามจังหวดัโดยเฉพาะโซนสีแดง

เข้ม 29 จังหวัด จะท าให้การจับจ่ายใช้สอยสินค้าหมวดอุปโภคบริโภครวมถึงการเดินทางเพ่ิม

มากขึ้น สะท้อนจากดัชนี  Apple Mobility Trends Report ช่วง 1-4 ก .ย .  ท่ี เริ่มเ ห็น

สัญญาณกระเต้ืองขึ้น ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยหนุนอัตราเงินเฟ้อปีนี้กลับมาขยายตัวใกล้กรอบล่าง

เงนิเฟ้อเป้าหมาย

รูปท่ี 3 Apple Mobility Trends Report: 
ดัชนี Apple Mobility Trends Report หมวด driving และ walking เฉล่ียช่วง 1-4 ก.ย. เพ่ิมขึ้นจากค่าเฉล่ียเดือน ส.ค.

Level index: Jan 13, 2019 = 100

ท่ีมา: Apple Mobility Trends Report Apple (As of Sep, 4 2021) 

20

40

60

80

Ja
n

-2
1

F
e

b
-2

1

M
a

r-
21

A
p

r-
21

M
a

y
-2

1

Ju
n

-2
1

Ju
l-

21

A
u

g
-2

1

S
e

p
-2

1

driving walking คลายล็อคดาวน์


