ค่าครองชีพทีส่ งู ขึน้ ส่งผลต่อราคาเชื้อเพลิงและอาหารของมาเลเซีย
ในช่วงปลายปีชาวมาเลเซียอาจต้องประสบความลาบากจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น เนื่องจากฤดูมรสุมที่
จะทาให้ราคาปลาและผักสูงขึ้น นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต้นทุน
การขนส่ ง และราคาสิ น ค้ า การส ารวจขั้ น ต้ น ในเดื อ นตุ ล าคมอั ต ราเงิ น เฟ้ อ ทั่ ว ไป (Headline inflation)
รวมราคาน้ามันเชื้อเพลิงและราคาอาหารอยู่ที่ร้อยละ 4.1
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเงินเฟ้ออย่างเป็นทางการที่จะมีการประกาศในช่วงกลางสัปดาห์อาจจะเกินอัตรา
เงินเฟ้อเป้าหมายของประเทศที่ร้อยละ 4.3 ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผล
มาจากต้นทุนการขนส่งซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 15.8 เมื่อเทียบที่ช่วงเดียวกันของปีก่อนและเป็นอัตรา
ที่สู งสุ ดเมื่ อเที ย บกั บ ดัช นี ร าคาผู้ บ ริโภค (CPI) ส่ ว นราคาอาหารและเครื่อ งดื่มที่ ไม่มีแอลกอฮอล์ ขยายตั ว
ร้อยละ 4.6 ประกอบกับเงินริงกิตที่อ่อนค่าและอุปสงค์ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นก็ส่งผลกดดันต่อ เงินเฟ้อใน
เดือนตุลาคมด้วย ในช่วง 2 สัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม ค่าเงินริงกิตแข็งค่าขึ้นร้อยละ 0.4 แต่ได้อ่อนค่าลง
ร้อยละ 0.34 มาอยู่ที่ 4.23 ริงกิตต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงปลายเดือน
Alliance DBS Research คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของเดือนตุลาคมจะอยู่ระหว่างร้อยละ 4 - 4.5
และในเดือนพฤศจิกายนจะมีแรงกดดันต่อเงินเฟ้อจากราคาน้ามัน RON95 และน้ามันดีเซลที่ขยับเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 18 เซนต์และ 12 เซนต์ตามลาดับ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งรวมถึงราคาอาหาร
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจสังคมมีความเห็นตรงกันว่าอัตราเงินเฟ้อของมาเลเซียในช่วงปลายปีจะขยับเพิ่มขึ้น
เนื่องจากราคาเชื้อเพลิงและต้นทุนการขนส่ง โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนตุลาคมจะแตะร้อยละ 4.4
เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนในเดือนพฤศจิกายนจะอยู่ที่ร้อยละ 4 สาหรับประมาณการทั้งปีคาดว่าอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.9 เพิ่มขึ้นจากปีผ่านมาซึ่งเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 2.1
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 คาดว่าธนาคารกลางของมาเลเซียจะพิจารณาใช้มาตรการทางการเงิน
ที่เข้มงวดขึ้น โดยอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายข้ามคืน 0.25 เนื่องจากทิศทางของเศรษฐกิจ
มาเลเซียน่าจะมีความแข็งแกร่งขึ้น ในขณะเดียวกัน รัฐบาลอาจมีมาตรการอื่นๆ เพื่อลดแรงกดกันต่อกาลังซื้อ
ของผู้บริโภค อาทิ การให้เงินสด (cash handout) หรือการลดภาษี
ที่มา: หนังสือพิมพ์ The Star, 20 พฤศจิกายน 2560
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ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต.
ภาวะเงิน เฟ้ อ ที่ท าให้ ร าคาสิ น ค้ า โดยทั่ว ไปของมาเลเซียปรับตั วเพิ่ มขึ้น ย่อมมี ผ ลต่อก าลั งซื้อของ
ผู้บริโภคและอาจส่งผลกระทบต่อสินค้านาเข้าจากไทย ในภาวะที่ค่าครองชีพเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ที่รัฐบาลเริ่มเก็บ
ภาษีสินค้าและบริการ (Good and Service Tax หรือ GST หรือคล้ายกับภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย) ใน
อัตราร้อยละ 6 ในปี 2558 พฤติกรรมผู้บริโภคมาเลเซียก็เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ มากขึ้น เนื่ องจากสามารถเปรี ยบเทียบราคาก่อนตัดสิ นใจท าให้ ผู้ บริโภครู้สึ กว่าสามารถประหยัด
ค่าใช้ จ่ ายและไม่ต้ องเสี ย ค่า เดิ น ทาง นอกจากนี้ ยังนิ ยมที่ จะซื้อ สิ น ค้ าจากร้านค้า ปลี ก ที่ ตั้งอยู่ใกล้ ชุม ชน
มากกว่า การเดิ น ทางไปห้ างสรรพสิ น ค้ าหรือซุ ป เปอร์ม าเก็ ต ร้านค้ า 99Speedmart สามารถขยายสาขา
ได้อย่างรวดเร็ว (ปัจจุบันมีมากกว่า 1,000 สาขา) ขนาดสินค้าที่ซื้อก็ลดลงหรือซื้อในปริมาณที่พอใช้ในช่วง
สัปดาห์โดยไม่มีการซื้อเก็บไว้จานวนมากๆ ร้านอาหารประเภท street food หรืออาหารจานเดียวเป็นที่นิยม
ของผู้บริโภคมากขึ้น ผู้บริโภคคานึงถึงปัจจัยราคาในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น ร้านค้าประเภทจาหน่ายสินค้า
ราคาเดียว (ประมาณ 5-6 ริงกิต) คล้ายกับร้าน 100 เยนของญี่ปุ่นก็เป็นที่นิยมของผู้บริโภค
ผู้ประกอบการไทยจึงอาจต้องปรับตัวและหาโอกาสที่จะตอบสนองความต้องการ
ในสถานการณ์เช่นนี้ จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการส่งออกที่จะต้องชะลอตัวในการส่งออกหรือ
จะต้องมีการปรับตัวในเรื่องของราคาเพราะ ในภาวะที่เงินเฟ้อสินค้าก็จะมีการปรับตัวที่สูงขึ้น ในกลุ่มผู้บริโภคก็
จะมีการใช้จ่ายในส่วนของปัจจัยหลักๆ ผลิตภัณต์นาเข้าที่ราคาสูงก็จะเกิดการชะลอตัวได้ แต่ในส่วนธุรกิจที่มี
ความได้เปรียบทางธรรมชาติอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น ธุรกิจสินค้าทางการเกษตร และธุรกิจอาหารแปรรูป ก็ยังเป็น
ที่ต้องการของประชาชนชาวมาเลเซีย สาหรับธุรกิจภาคบริการอย่าง ธุรกิจร้ านอาหารและภัตาคาร ก็ยังได้รับ
ความต้องการอย่างต่อเนื่องอยู่เช่นกัน

ที่มา: Department of Statistics Malaysia, พฤศจิกายน 2017
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