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ผลกระทบของ Brexit ตอแคนาดา 

 

คาเงินและตลาดหุน TSX ของแคนาดาดิ่งฮวบ ภายหลังรัฐบาลอังกฤษประกาศผล
ประชามติใหออกจากประชาคมยุโรป (EU) ชาวแคนาดากังวลกับอนาคตเศรษฐกิจท่ีไมมีภูมิคุมกัน 
อยางไรก็ดี นักวิเคราะหม่ันใจเหตุการณครั้งนี้จะไมรุนแรงเทากับวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนเม่ือป 2551 
แตจะสงผลกระทบทางออมตออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจแคนาดาในป 2559  

คาเงินดอลลารแคนาดาลงแตะระดับต่ําสุดในรอบ 18 เดือนท่ีผานมา และจะยังคงดิ่ง
ตอเนื่องไปอีกหลายเดือนขางหนา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจท่ีผันผวนของโลก โดยในชวงแรกคาเงินรวง
ลงไปมากกวาหนึ่งเซ็นตมาอยูท่ีประมาณ 77 เซ็นตสหรัฐฯ ในขณะท่ีตลาดหุนแคนาดาตกฮวบลงตั้งแต
การเปดตลาดหุนในชวงแรก แตก็กลับมาฟนตัวราวรอยละ 1.35 ในชวงบายตามเวลาตะวันออก ราคา
น้ํามันตกลงมารอยละ 3 อยูท่ีประมาณ 47.60 เหรียญสหรัฐฯ ตอแบรเรล ตามมาตรฐานทวีปอเมริกา
เหนือ 

กอนหนาการลงประชามติ Brexit ธนาคาร Toronto-Dominion ไดคาดการณ
เศรษฐกิจของแคนาดาในชวงครึ่งปหลังเติบโตถึงรอยละ 2.7 แตจากผลลัพธของการลงประชามติ
ดังกลาว นักวิเคราะหคาดจะทําใหเศรษฐกิจแคนาดาตกต่ําตลอดป โดยจีดีพีของท้ังสหรัฐฯ และ
แคนาดาในชวงครึ่งปหลังของป 2559 จะปรับตัวลดลงประมาณรอยละ 0.5 ถึง 1 ของท้ัง ท้ังนี้ 
ผลกระทบดังกลาวไมไดเกิดจากการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจ เนื่องจากแคนาดาและอังกฤษมีการคาระหวาง
กันกันเพียง 3 เปอรเซ็นตเทานั้น แตเกิดจากความผันผวนของตลาดท่ีจะสงผลกระทบกับธุรกิจของ
บริษัทแคนาดาท่ีลงทุนในสหราชอาณาจักร และสถานการณของแคนาดาอาจจะแยลงไปกวาเดิมหาก
ราคาสินคาปรับตัวลดลง 

นอกจากนี้ ประชามติดังกลาวจะสงผลกระทบกับตลาดท่ีอยูอาศัยของแคนาดาดวย 
เพราะธนาคารอังกฤษอาจพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงไปอีก ท้ังนี้ อัตราดอกเบี้ยในแคนาดาจะ
ยังคงถูกตรึงใหอยูในระดับต่ําตอไป นักเศรษฐศาสตรจาก BMO เตือนอัตราดอกเบี้ยท่ีต่ําจะไมสงอานิ
สงคตอการกระตุนธุรกิจในตลาดท่ีอยูอาศัยของนครโทรอนโตและแวนคูเวอร แตกลับจะยิ่งทําใหราคาท่ี
อยูอาศัยสูงข้ึน บวกกับหนี้ภาคครัวเรือนท่ีสูงเปนทุนเดิมและแคนาดาเองก็ยังไมประสบผลสําเร็จมาก
นักในการเชิญชวนใหบริษัทตางชาติเขามาลงทุน แมวาจะพยายามดึงดูดนักลงทุนดวยอัตราดอกเบี้ยท่ี
ต่ํามานานหลายป ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะไมเปนผลดีตอเศรษฐกิจแคนาดาในภาพรวม 

อยางไรก็ดี นักวิเคราะหชี้ผลประชามติครั้งนี้ไมรุนแรงเทาวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเคยเกิดข้ึน
เม่ือป 2551 เพราะสําหรับชาวแคนาดาท่ีถือเงินสดอยูในมือและมีแผนการลงทุนระยะยาว มองวา
ชวงเวลานี้เปนโอกาสท่ีดีในการลงทุน และอาจสงผลดีตอผูท่ีแบกรับภาระหนี้เงินกูซ่ึงเคยไดรับ
ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยท่ีพุงสูงข้ึน เพราะการท่ีราคาสินคาตกต่ําเปนเวลานานจะทําใหแผนการ
ปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแคนาดาลาชาลง เชนเดียวกับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ และท่ัวโลก 
  สําหรับแคนาดาแลวอาจมีโอกาสทางการคาอยู เพราะท้ังสหภาพยุโรปและประเทศ
อังกฤษยังคงมีแรงกระตุนท่ีจะกลับมาเจรจาทางการคาใหมอีกครั้ง สหราชอาณาจักรถือเปนคูคาอันดับ
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สามของแคนาดา รองจากสหรัฐฯและจีน ตามลําดับ อยางไรก็ดี การสงออกไปยังสหราชอาณาจักร คิด
เปนสัดสวนเพียงรอยละ ๓ ของมูลคาการสงออกท้ังหมดของแคนาดาเทานั้น นักวิเคราะหจึงม่ันใจวา
สภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของอังกฤษจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของแคนาดาแตเพียงเล็กนอย  

รัฐท่ีจะไดรับผลกระทบมากท่ีสุดคือรัฐนิวฟนดแลนดแอนดลาบาดอร และรัฐออนเทริโอ 
เนื่องจากมีสัดสวนการสงออกไปยังสหราชอาณาจักรสูงสุดถึงรอยละ 8 และ 6 เม่ือเทียบกับรัฐอ่ืนๆ ใน
แคนาดา โดยรัฐนิวฟนดแลนดตองแบกรับภาระมากข้ึน นอกเหนือจากปญหาหนี้กอนใหญและราคา
น้ํามันดิบท่ีดิ่งลงเหว คาดป 2559 ตัวเลขสถิติการวางงานของนิวฟนดแลนดสูงสุดในแคนาดาถึงรอยละ 
14.1 และจีดีพีจะเติบโตเพียงรอยละ -1 ถึง 0 เทานั้น สําหรับรัฐออนแทรีโอ ท่ีผานมา 
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตยังไมฟนตัวสืบเนื่องจากอัตราการวางงานในชวง 10 ปท่ีผานมา ผลจาก
ประชามติดังกลาวมีแตจะทําใหภาวะเศรษฐกิจของรัฐนิวฟนดแลนดและรัฐออนแทรีโอยิ่งย่ําแยหนักข้ึน
ไปอีก  

นักวิเคราะหกลาววาความเสียหายทางเศรษฐกิจของแคนาดาและสหรัฐอเมริกาไม
สามารถเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีสหราชอาณาจักรตองเผชิญอยูในขณะนี้ได โดยคาดวาเศรษฐกิจของส
หราชอาณาจักรจะถดถอยลงประมาณรอยละ 1.5-6 นักวิเคราะหบางรายมองวาอังกฤษกําลังประสบ
กับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะท่ีบางสวนมองวาจะเปนการเริ่มตนของการเติบโตทางเศรษฐกิจดาน
บวกในระยะยาว แตสําหรับแคนาดา ประชามติดังกลาวมีผลกระทบทางออม โดยอาจตองเผชิญกับ
ปญหาและผลกระทบตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  

 ยิ่งไปกวานั้น ผลของประชามติดังกลาวจะทําใหนักลงทุนเบี่ยงเบนความสนใจไปท่ี
สหรัฐอเมริกามากข้ึนเนื่องจากอัตราเงินสหรัฐฯ แข็งคา แตการแข็งคาของเงินสหรัฐฯ เปนเวลานาน จะ
สงผลกระทบดานลบตอผูสงออกอเมริกันเพราะทําใหกําไรของบริษัทสงออกลดลงเปนอยางมาก 
ในขณะท่ีธุรกิจสงออกของแคนาดาเนนพ่ึงพาการคากับสหรัฐฯ เปนหลัก จะสามารถกลับมาฟนตัวได
หรือไมข้ึนอยูกับปจจัยหลักนี้  

ท่ีมา : http://www.huffingtonpost.ca/2016/06/24/brexit-impact-on-canada_n_10654274.html  

http://www.cbc.ca/news/business/brexit-canada-money-1.3652017  

 

 สุดยอดผูนําสมาชิกนาฟตาหารือประเด็นท่ีแคนาดา 

ผูนําจากประเทศสหรัฐฯ เม็กซิโก และแคนาดา เขารวมหารือการปรชุมกลุมเขตการคาเสรี
อเมริกาเหนือ (NAFTA) ณ กรุงออตตาวา แคนาดาในปลายเดือนมิถุนายนท่ีผานมา โดยมีประเด็น
หารือเก่ียวกับปญหาสิ่งแวดลอม มลภาวะและพลังงานตลอดจนความรวมมือดานชายแดนระหวางกัน 

นายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโดแหงแคนาดา ไดแถลงใหชวงสื่อมวลชนวา การประชุมของนาฟตา
วันนี้จะสงผลดีตอประชากรของท้ัง 3 ประเทศ โดยรัฐบาลจะรวมดูแลในเรื่องของการคาระหวาง
ประเทศ เรื่องวีซาเดินทาง ตลอดท้ังรณรงครักษาสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือแบบ
ยั่งยืนท่ีสามารถสรางงานและความม่ังคงใหกับชนชั้นกลางของประเทศสมาชิก 

 

http://www.huffingtonpost.ca/2016/06/24/brexit-impact-on-canada_n_10654274.html
http://www.cbc.ca/news/business/brexit-canada-money-1.3652017
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ท้ังนี้ ผูนําท้ังสามชาติ ลงความเห็นพองท่ีจะลดมลภาวะแวดลอมโลกดวยการเนนลงทุน
พลังงานหมุนเวียน พลังงานนิวเคลียร เทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคารบอน โดยตั้งเปาลดการ
ปลอยกาซของเสียใหไดรอยละ 40-45 จากปค.ศ. 2012 ใหไดภายในปค.ศ. 2025 

นอกจากถกประเด็นสิ่งแวดลอมแลวนั้น นายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโดแหงแคนาดาและ
ประธานาธิบดีเอ็นริเก เปญา  นิเอโตแหงเม็กซิโก ยังไดหารือแคนาดามีแผนยกเลิกวีซาทองเท่ียว
สําหรับชาวเม็กซิกันนับตั้งแต 1 ธันวาคมปนี้เปนตนไป และทางประเทศเม็กซิโกจะยกเลิกการสั่งหาม
นําเขาเนื้อวัวจากแคนาดา ซ่ึงเห็นวานาจะเปนโมเดลนํารองของการแลกเปลี่ยนขอตกลงระหวางดาน
เศรษฐกิจและการเมืองระหวางกัน “ขอตกลงนี้จะทําใหชาวเม็กซิโกเขามาเท่ียวแคนาดาไดงายข้ึน 
ขณะท่ีก็เปนการสรางเศรษฐกิจในกับชาวแคนาดา” นายทรูโดกลาว  

“เม็กซิโกสั่งหามนําเขาเนื้อวัวจากแคนาดาตั้งแตปค.ศ. 2009 และประกาศขอยกเลิกระเบียบ
นั้นออกไปโดยจะเริ่มไดภายในเดือนตุลาคม 2559 เปนตนไป” ประธานาธิบดีนิเอโต กลาวตอบรับ  

ความเห็นสคต. เห็นวา การบรรลุขอตกลงการคาระหวางกลุม 3 ประเทศอเมริกาเหนือ ณ 
กรุงออตตาวา แคนาดา ท่ีผานมานั้น ทําใหขอตกลงท่ีเกิดข้ึนภายใตกลุมเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือนั้น
เพ่ิมข้ึน แมไทยจะไมไดเปนสมาชิก แต NAFTA เปนตลาดท่ีสําคัญของไทย เพราะฉะนั้นการดําเนินงาน
ของ NAFTA มีผลกระทบโดยตรงตอการคาไทย โดยเฉพาะการออกกฎเกณฑและขอระเบียบทาง
การคาตางๆ ทวา การหารือของท้ัง 3 ประเทศบรรลุไปไดดวยดี ทําใหการนําเขาและสงออกสินคา
ระหวางกันสะดวกมากยิ่งข้ึน แตอาจสงผลกระทบตอไทยได เพราะเม็กซิโกซ่ึงเปนสมาชิกของ NAFTA 
มีอาณาเขตติดตอกับสหรัฐฯซ่ึงเปนลูกคารายใหญของไทย มีแรงงานท่ีถูก มีวัตถุดิบและผลิตสินคาได
คลายคลึงกับไทย หากเม็กซิโกไดรับสิทธิพิเศษทางการคาอ่ืนๆ จากสหรัฐมากข้ึน เม็กซิโกอาจมีบทบาท
ในการสงสินคาเขาสหรัฐแทนท่ีไทยได ท้ังนี้ การบรรลุงขอตกลงตางๆของ NAFTA เปนสิ่งจูงใจใหนัก
ลงทุนตางประเทศเขาไปรวมลงทุนมากข้ึน ซ่ึงนี่อาจเปนอีกหนึ่งผลกระทบท่ีมีตอท้ังไทยและภูมิภาค
อาเซียนเพราะจะเกิดการชวงชิงนักลงทุนตางประเทศใหมาลงทุนในภูมิภาคของตนก็เปนได  

 
ท่ีมา http://www.cbc.ca/news/politics/trudeau-pena-nieto-bilateral-visas-beef-1.3655746  

 

จัดทําโดย : สคต. แวนคูเวอร และ สคต. โตรอนโต 

http://www.cbc.ca/news/politics/trudeau-pena-nieto-bilateral-visas-beef-1.3655746

