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เงินเฟ้อพุ่ง กดดัน กนง.ขึ้นดอกเบี้ยฯ
เงินเฟ้อเดือน พ.ค. พุ่งขึ้นมากกว่าคาดอยู่ที่ 1.49% และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งขึ้นแตะ 2%
ในช่วง 2H61 กดดันให้ กนง. ขึ้นดอกเบี้ยฯ 0.25% ภายในปีนี้
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อัตราเงินเฟ้อไทย เดือน พ.ค. ขยายตัว 1.49% พุง่ ขึ ้นต่อเนื่องติดต่อกัน 3 เดือนจาก 1.07% เดือน เม.ย.
จาก 0.79% เดือน มี.ค. จาก 0.42% เงินเฟ้อในเดือนที่เพิ่มขึ ้นแรงหลักๆเป็ นผลจาก ราคาสินค้ าใน
หมวดไม่ใช่อาหารและเครื่ องดื่ม โดยเฉพาะ นํ ้ามันเชื ้อเพลิงขยายตัว 9.86%yoy และหมวดยาสูบและ
เครื่ องดื่มมีแอลกอฮอล์ 5.9% ซึง่ เป็ นผลจากรัฐปรับโครงสร้ างภาษีสรรพสามิตใหม่เมื่อ 16 ก.ย. 2560
เช่นเดียวกับหมวดอาหารสดปรับเพิ่มขึ ้นเกือบทุกสินค้ า โดยเฉพาะผักสดขยายตัว 5.5%, ข้ าวแป้ง
2%, ไข่และนม 1.7% โดยรวมทําให้ โดยรวมเงินเฟ้อเฉลี่ย 5 เดือน ขยายตัว 0.89%
ขณะทีแ่ นวโน้ มเงินเฟ้อช่วงที่เหลือของปี นี ้ ASPS คาดเงินเฟ้อมีแนวโน้ มแตะ 2% ในเดือน ก.ย. และ
เพิ่มขึ ้นจนแตะ 2.35% และ 2.45% ในสิ ้นปี 2561-2562 ตามลําดับ ภายใต้ สมมติฐานราคานํ ้ามันดิบ
ที่ฝ่ายวิจยั กําหนดไว้ ที่ 65 เหรี ยญฯ ต่อบาร์ เรล และเงินบาทยังอ่อนค่าไปแตะ 32.5 บาท และน่าจะ
แตะ 33 บาท สิ ้นปี นี ้ ซึง่ ทําให้ กนง. มีโอกาสขึ ้นดอกเบี ้ยในช่วง 4Q61 โดยคาดว่าจะขึ ้นดอกเบี ้ยญใน
ปี นี ้ 1 ครัง้ ราว 0.25% ซึง่ เป็ นการขึ ้นดอกเบี ้ยครัง้ แรกในรอบ 7 ปี และขึ ้นอีก 0.5% ในปี 2562 โดย
จะทําให้ ดอกเบี ้ยนโยบายจะอยู่ที่ 1.75% ปี 2561และ 2.25% ในปี 2561)
นับว่าไทยขึ ้นดอกเบี ้ยล่าช้ ากว่าประเทศเพื่อนบ้ าน ซึง่ ได้ นําร่องขึ ้นดอกเบี ้ยไปก่อนหน้ า คือ ตังแต่
้ ต้นปี
เริ่ มจากมาเลเซียขึ ้น 0.25% มาอยูท่ ี่ 3.25% เป็ นครัง้ แรกในรอบ 3 ปี และ กลางเดือน พ.ค. ฟิ ลิปปิ นส์
ขึ ้นดอกเบี ้ยฯ เป็ นครัง้ แรกในรอบ 4 ปี 0.25% เป็ น 3.25% และ ล่าสุดคือ อินโดนีเซียที่ปรับขึ ้นอัตรา
ดอกเบี ้ยครัง้ แรกในรอบ 4 ปี ซึง่ เป็ นการขึ ้นดอกเบี ้ยติดต่อกัน 2 ครัง้ รวม 0.5%เป็ น 4.75% ภายใน
เดือน พ.ค.

อัตราเงินเฟ้อ vs อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ภรณี ทองเย็น, CISA
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004146
porranee@asiaplus.co.th
ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 087636
วรรณพฤกษ์ โกมลวิทยาธร
ผู้ช่วยนักเศรษฐศาสตร์
ทีม่ า: Bloomberg, ฝ่ ายวิ จยั ASPS

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที ่น่าเชื ่อถื อ อย่างไรก็ดี บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส จํ ากัด ไม่สามารถทีจ่ ะยื นยันหรื อรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีไ้ ด้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิ เคราะห์ในเอกสารนี ้ จัดทําขึ้น
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