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เงิ นเฟ้ อยังไม่มีสญ
ั ญาณเร่งตัว สนับสนุน กนง.
คงดอกเบีย้ ในปี นี้
กระทรวงพาณิชย์รายงานว่าอัตราเงินเฟ้อทัวไปเดื
่
อน ก.ค. อยู่ท่ี
1.46% เพิม่ ขึน้ จาก 1.38% ในเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม อัตรา
เงินเฟ้อพืน้ ฐานกลับชะลอลงอยู่ท่ี 0.79% จาก 0.83% ในเดือนก่อน
หน้า
เงิ นเฟ้ อยังไม่มีสญ
ั ญาณเร่งตัว
แม้ว่ า เศรษฐกิจ ในประเทศจะขยายตัว ได้ดีต่ อ เนื่ อ ง เห็น ได้ จ าก
ยอดขายรถยนต์ทข่ี ยายตัวราว 19% ในช่วงครึง่ ปี แรก และต้นทุน
ราคาพลังงานทีแ่ พงขึน้ แต่อตั ราเงินเฟ้อทัวไปไม่
่
ได้มกี ารเร่งตัวที่
ชัดเจน ซึง่ สะท้อนว่าผูป้ ระกอบการยังสามารถบริหารจัดการต้นทุน
ได้ดี นอกจากนี้ การส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาสินค้าโดยรวมยังมี
ค่อ นข้า งน้ อ ย โดยอัต ราเงิน เฟ้อ พื้น ฐานยัง คงทรงตัว อยู่ท่ีร ะดับ
ประมาณ 0.8% ในช่วง 3 เดือนทีผ่ ่านมา
กนง. น่ าจะยังไม่ปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี นี้
Krungthai Macro Research มองว่าคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) จะยังคงอัตราดอกเบีย้ นโยบายทีร่ ะดับ 1.5% ต่อไป
ในครึง่ ปี หลัง และจะปรับขึน้ 0.5% ในปี 2019
หากดูอตั ราผลตอบแทนพันธบัตร (bond yield) จะเห็นว่า bond
yield ระยะสัน้ ทัง้ 3 เดือนและ 6 เดือน ปรับตัวขึน้ แต่ bond yield
3 เดือนปรับตัวขึน้ น้อยกว่า ซึง่ อาจจะสะท้อนมุมมองว่ าการปรับขึน้
อัตราดอกเบีย้ นโยบายของ กนง. ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า เป็ นไป
ได้น้อยกว่า เมื่อเทียบกับการปรับขึน้ ในช่วง 6 เดือนข้างหน้า
ทัง้ นี้ คาดว่า bond yield ระยะสัน้ ที่ยงั ต่ ากว่า อัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่ 1.5% จะทยอยปรับเข้าหาอัตราดอกเบีย้ นโยบายในช่วง
ครึง่ หลังของปี น้ี
Click บนรูปเพื่อเข้าไปลองใช้ visualization ซึง่ จะสามารถ
เลือกดูองค์ประกอบสาคัญของเงินเฟ้อในเดือนอื่นๆ ได้
Source: Data from Ministry of Commerce; CEIC Analysis by Krungthai Macro Research
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.

