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เงิ นเฟ้ อไทยชะลอตัวแม้ บ าทอ่ อ นและน้ า มัน
แพง
กระทรวงพาณิชย์รายงานว่าอัตราเงินเฟ้อทัวไปเดื
่
อน มิ.ย. ลดลงมา
อยู่ท่ี 1.38% จาก 1.49% ในเดือนก่อนหน้า เป็ นผลจากราคาอาหาร
สดที่ลดลงเนื่องจากมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดพร้อมกันเป็ นจานวนมาก
ช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อในขณะทีร่ าคาพลังงานยังอยู่ในระดับสูง
เงิ นเฟ้ อพืน้ ฐานเพิ่ มขึน้ เป็ นสัญญาณที่ดี
อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานเดือน มิ.ย. เพิม่ ขึน้ เป็ น 0.83% จาก 0.8% ใน
เดือนก่อนหน้า สะท้อนเศรษฐกิจภาพรวมทีก่ าลังซือ้ ในประเทศเริม่
แข็ ง แกร่ ง ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ มุ ม มองของ ธปท . ที่ มี ก ารปรั บ
คาดการณ์ ไปเมื่อ 20 มิ. ย. โดยปรับอัต ราเงิน เฟ้อทัวไปปี
่
2018
เพิม่ ขึน้ เป็ น 1.1% จากเดิม 1.0% และ GDP เป็ น 4.4% จากเดิม
4.1%

สงครามการค้าอาจทาให้เงิ นเฟ้ อชะลอลง
สงครามการค้ามีความเข้มข้นมากขึน้ หลังจากทัง้ สหรัฐฯ และจีน
ประกาศเก็บภาษีนาเข้า 25% บนสินค้ามูลค่ากว่า 3.4 หมื่นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึง่ จะเริม่ เก็บภาษีจริง 6 ก.ค. นี้

สงครามการค้าอาจส่งผลทาให้อตั ราเงินเฟ้อชะลอลงได้ 2 ช่องทาง
ด้ว ยกัน ช่ อ งทางแรกคือ การท าให้ร าคาสิน ค้า น าเข้า ลดลง โดย
สิน ค้า ที่จีน ขายไปสหรัฐฯ ได้น้ อ ยลง เช่ น สิน ค้า อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
เหล็ก และอลูมิเ นียม เป็ น ต้น อาจลดราคาเข้า มาตีต ลาดในไทย
ช่ อ งทางที่ส องคือ การท าให้ร าคาสิน ค้า ที่ผ ลิต ในประเทศลดลง
เนื่องจากส่งออกได้น้อยลง เช่น แผงโซลาร์ หรือสินค้าใน supply
chain อิเล็กทรอนิกส์ของจีน
ดังนัน้ สงครามการค้าเป็ นปจั จัยพืน้ ฐานทีอ่ าจทาให้ Bond Yield ไม่
สามารถขึน้ ไปยืนในระดับสูงได้ต่อเนื่อง
Click บนรูปเพื่อเข้าไปลองใช้ visualization ซึง่ จะสามารถ
เลือกการดูองค์ประกอบสาคัญของเงินเฟ้อในเดือนอื่นๆ ได้
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