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เงิ นเฟ้ อทัวไปขยั
่
บขึ้นต่ อจากราคาอาหารและ
พลัง งาน คาด กนง. ส่ ง สัญ ญาณดอกเบี้ ย
ชัดเจนขึน้ ให้ตลาดเตรียมตัว
กระทรวงพาณิ ช ย์ร ายงานอัต ราเงิน เฟ้ อทัว่ ไปเดือ น ส.ค. อยู่ ท่ี
1.62% เพิม่ ขึน้ จาก 1.46% ในเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม อัตรา
เงินเฟ้อพืน้ ฐานกลับชะลอลงอยู่ท่ี 0.75% จาก 0.79% ในเดือนก่อน
หน้า
เงิ นเฟ้ อเร่งขึน้ จากราคาอาหารสด และราคาพลังงาน
อัตราเงินเฟ้อทัวไปที
่
่ 1.62% เป็ นระดับทีส่ ูงทีส่ ุดในรอบ 4 ปี แต่
เป็ นผลจากราคาอาหารสดทีเ่ พิม่ ขึน้ และราคาพลังงานทีย่ ังเพิม่ ขึน้
อย่างต่ อเนื่องเป็ นหลัก การฟื้ นตัวของอุปสงค์ในประเทศยังไม่ได้
เป็ นปจั จัยที่ทาให้อตั ราเงินเฟ้อเร่งตัวขึน้ เห็นได้จากอัตราเงินเฟ้อ
พืน้ ฐานทีค่ ่อนข้างทรงตัว
คาดว่า กนง. ส่งสัญญาณปรับขึน้ ดอกเบี้ย แต่ยงั ไม่ปรับใน
เดือนนี้
Krungthai Macro Research มองว่าคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.5% ใน
การประชุมวันที่ 19 กันยายนนี้ แต่จะส่งสัญญาณชัดเจนขึน้ ว่าจะ
ปรับอัตราดอกเบีย้ ขึน้ ในระยะต่อไปด้วยเหตุผลเรื่องเสถียรภาพทาง
การเงินและความสามารถในการดาเนินนโยบายการเงินในอนาคต
นอกจากนี้ คาดว่าจะมีการปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจ ดีขน้ึ
ในการประชุมครัง้ นี้ดว้ ยเช่นกัน
หากดูอตั ราผลตอบแทนพันธบัตร (bond yield) จะเห็นว่า bond
yield ระยะ 3 เดือนปรับลดลง ขณะที่ bond yield 6 เดือนปรับตัว
เพิ่ม ขึ้น ซึ่ง อาจจะสะท้อ นมุ ม มองว่ า การปรับ ขึ้น อัต ราดอกเบี้ย
นโยบายของ กนง. ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า เป็ นไปได้น้อยกว่า เมื่อ
เทียบกับการปรับขึน้ ในช่วง 6 เดือนข้างหน้า
Click บนรูปเพื่อเข้าไปลองใช้ visualization ซึง่ จะสามารถ
เลือกดูองค์ประกอบสาคัญของเงินเฟ้อในเดือนอื่นๆ ได้
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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
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