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เงิ น เฟ้ อทัว่ ไปเดื อ น ต.ค. ชะลอลง แต่ อ ัต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งแรง
กระทรวงพาณิชย์รายงานอัตราเงินเฟ้อทัวไปเดื
่
อน ต.ค. ชะลอลง
อยู่ท่ี 1.23% จาก 1.33% ในเดือนก่อน ส่วนอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน
ชะลอลงเช่นกันที่ 0.75% จาก 0.80% ในเดือนก่อน

เงิ นเฟ้ อทัวไปชะลอลง
่
ส่วนหนึ่ งจากราคาอาหารสด
แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อทัวไปจะยั
่
งเคลื่อนไหวในทิศบวกตามราคาสินค้า
ในกลุ่มพลังงานที่ขยายตัว โดยเฉพาะราคาน้ ามันดีเซลที่ พุ่งขึน้ สู่
ระดับสูงสุดในรอบ 49 เดือน ที่ 29.89 บาท/ลิตร แต่ภาพรวมชะลอ
ลงด้วยราคาในหมวดอาหารสดทีห่ ดตัว -1.48%
เงิ นเฟ้ อพืน้ ฐานชะลอลง แต่ราคาอาหารสาเร็จรูปเพิ่ มต่อเนื่ อง
เงินเฟ้อจากราคาอาหารสาเร็จรูปเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยในเดือน
ต.ค. อยู่ท่ี 1.54% เพิม่ จาก 1.41% ในเดือนก่อน ขณะทีเ่ งินเฟ้อ
ของอาหารนอกบ้าน (เช่น ร้านอาหาร) อยู่ท่ี 2.15% เพิ่มจาก
1.92% ในเดือนก่อน เรามองว่าควรจับตาทิศทางของราคาอาหาร
สาเร็จรูป ในช่วงที่เหลือ ของปี เนื่องจากในระยะข้า งหน้ าอุป สงค์
ภายในประเทศอาจเร่งตัวขึน้ จากกิจกรรมในช่วงก่อนการเลือกตัง้ ปี
2562 ซึง่ จะกดดันราคาอาหารสาเร็จรูป และอัตราเงินเฟ้อให้สงู กว่า
ทีค่ าดได้
จับตาการพิ จารณาอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
Krungthai Macro Research มองว่า คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) มีโอกาสจะพิจารณาปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบาย
ในการประชุมเดือน ธ.ค. หลังจากเริม่ ส่งสัญญาณในการประชุมครัง้
ก่อนในเดือน ก.ย. ทีผ่ ่านมา
และเมื่อดูอ ัตราผลตอบแทนพัน ธบัต รทัง้ ในอายุ 3 และ 6 เดือ น
พบว่า อัตราผลตอบแทนเร่ง ตัวขึน้ มาก ที่ 1.55% และ 1.75% ซึ่ง
เป็ นระดับสูงสุดในรอบ 42 และ 43 เดือน ตามลาดับ สะท้อนถึ ง
โอกาสในการขึน้ อัตราดอกเบีย้ ทัง้ ในระยะ 3 และ 6 เดือนข้างหน้า
ลองใช้ visualization ซึง่ จะสามารถเลือกดูองค์ประกอบสาคัญ
ของเงินเฟ้อในเดือนอื่นๆ 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.

