
 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

แคนาดาตรึงอตัราดอกเบี้ย ถึงแม้ว่ายังมีปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจ
 ธนาคารกลางแคนาดา (Bank of Canada) ได้ตัดสินใจตรึง
อัตราดอกเบ้ียเชิงนโยบายที่ระดับ 1.75% ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่
แน่นอนของเศรษฐกิจโลก โดยในช่วงเดือนที่ผ่านมา ธนาคารกลางทั่วโลก
กว่า 30 ประเทศได้ประกาศลดอั ตราดอกเบ้ีย นับตั้งแต่ สหรัฐฯ 
นิวซีแลนด์ เม็กซิโก เกาหลีใต้ อินโดนิเซีย เวียดนามรวมถึงไทย ได้มีปรับ
ลดดอกเบ้ีย ที่ธนาคารกลางส่วนใหญ่
ได้ใช้น้้าหนักของเร่ืองปัจจัยสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน และ การ
แยกตัวของสหราชอาณาจักร (Brixit) 
ของจากสหภาพยุโรป แบบ “No 
Deal” เศรษฐกิจของเยอรมันนีหดตัว
ในไตรมาสล่าสุด ซ่ึง เยอรมันเ ป็น
ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด
ในสหภาพยุโรป รวมถึงการชะลอตัว 
การค้า การส่งออกของแต่ละประเทศ 
โดยส้าหรับแคนาดาแล้ว ผู้ว่าการ
ธ น า ค า ร แ ห่ ง ช า ติ แ ค น า ด า                 
Mr. Stephen Poloz ไ ด้ ก ล่ า ว ว่ า 
ตัวเลขดรรชนีทางเศรษฐกิจแคนาดาใน
ปัจจุบันยังคงอยู่ด้านบวก ตั้งแต่อัตรา
การว่างงานที่ยังคงอยู่ในระดับที่ต่้า (มี
อัตราต่้าเกือบที่สุดในรอบ 40 ปี ตั้งแต่
มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติ )  ภาคการ
ส่งออกยังขยายตัวได้ดี (ม.ค-ก.ค 62 
มูลค่าขยายตัว 7.08%) รวมถึงภาค
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มีการปรับตัวดีขึ้น 
หลังจากที่ภาครัฐได้ออกนโยบาย 
ควบคุมสินเชื่อในปี 2561 ที่ส่งผลให้
ภาคอสังหาหดรวมอย่างมากในช่วงปีที่
ผ่านมา แต่ทุกวันน้ีภาคอสังหาฯ ใน
แคนาดาได้เร่ิมส่งสัญญาณฟื้นตัวอีก
คร้ัง รวมถึงค่าแรง รายได้ของชาว
แคนาดาเริ่มปรับสูงขึ้น  

 ในภาพรวม สภาพเศรษฐกิจแคนาดายังคงมีขยายตัวที่ดี อีกทั้ง
อัตราเงินเฟื้อก็ยังคงอยู่ในกรอบของธนาคารกลางที่ตั้งไว้ ซ่ึงนักการ
ธนาคารส่วนใหญ่ ยังคงมองว่าปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะเร่ืองสงคราม
การค้าที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้เร็ววันน้ัน จะมีผลกระทบโดยตรงต่อ
เศรษฐกิจแคนาดา ท้าให้ภาครัฐแคนาดา อาจต้องเตรียมตัวในการจัดหา

เคร่ืองมือ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
ต่างๆ เตรียมไว้ในมือ โดยหน่ึงในน้ัน
คือการนโยบายลดอัตราดอกเบ้ีย ที่
มองว่าการลดอัตราดอกเ บ้ียใน
ปัจจุบันอาจยังคงไม่จ้าเป็น แต่หาก
สถานการณ์ใน 6-12 เดือนมีทิศทาง
ที่แย่ลง มาตรการทางการเงิน โดย
อัตราดอกเบ้ียจะเป็น “ยาแรง” ใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยทั่วไปแล้ว 
หากเศรษฐกิจ มีทิศทางที่แ ย่ลง 
ภาครัฐส่ วนใหญ่ จะใช้นโ ยบาย
ดอกเบ้ียต่้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 
และหากเศรษฐกิจขยายตัวร้อนแรง
เกินไปจะใช้นโยบายดอกเบี้ยสูง เพื่อ
สกัดเงินเฟ้อ ซ่ึงส้าหรับแคนาดาแล้ว 
อัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันที่อ ยู่ ใน
กรอบระดับ 2% ที่เป็นไปตามการ
คาดการณ์ของธนาคารแห่งชาติ
แคนาดา ท้าให้ไม่มีความจ้าเป็นใน
การลดอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่ Fed 
(ธนาคารแห่งชาติของสหรัฐฯ) ได้
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบ้ียใน
เดือน กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านา โดย
ให้เหตุผลว่าอัตราเงินเฟ้อยังต่้ากว่า
เกณฑ์ที่ตั้ ง ไว้  จึงใช้นโยบายลด
ดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ   
  

          

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต 
ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ 

ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562 

แคนาดาปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุดในเดือน ต.ค. 61 และคงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว 
(1.75%) จนถึงปัจจุบัน ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ทั่วโลกเริ่มทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ย 
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ความเห็นของสคต. 
 แคนาดายังคงเผชิญหน้ากับปัจจัยเสี่ยงภายนอก ที่ท้าให้เกิด
ความแน่นอนต่อเศรษฐกิจแคนาดา ซ่ึงโดยพื้นฐานแล้วเศรษฐกิจแคนาดา
จะผูกพันกับเศรษฐกิจสหรัฐอย่างมาก โดยในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ อยู่ในช่วงขาขึ้นตั้งแต่นโยบายลดภาษีนิติบุคคล ที่ส่งผลให้
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวทั้งในเร่ืองของการจ้างงาน การลงทุน ที่
แคนาดาก็ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากเศรษฐกิจขาขึ้นของสหรัฐฯ 
เน่ืองจากแคนาดามีการส่งออกกว่า 75% ของมูลค่าทั้งหมดไปยังสหรัฐฯ 
อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจขาขึ้นทั้งสหรัฐฯ และแคนาดา อาจเกิดการสะดุด
ลงได้หาก ผลของสงครามการค้าที่มีท่าทีจะลากยาว ที่หลายประเทศทั่ว
โลกเร่ิมรับรู้ถึงผลกระทบดังกล่าว ที่ภาคการส่งออก น้าเข้าของหลาย
ประเทศเร่ิมมีทิศทางลดลง การขยายตัวของการลงทุนของภาคเอกชนที่
ลดลง ที่สุดท้ายที่จะเหมือนกับงูกินหาง ที่ผลกระทบด้านลบจากทั่วโลก
จะส่งผลกระทบกลับมาถึงสหรัฐฯ และแคนาดาได้ในอนาคต ที่ท้าให้
ธนาคารแห่งชาติแคนาดาได้เผ้าระวังถึงผลกระทบดังกล่าว ที่นักวิเคราะห์
ได้คาดว่าสงครามการค้าที่ยึดเย้ือ จะลากเศรษฐกิจของโลกเข้าสู่ภาวะ 
“Global Recession” ที่จะมีผลกระทบในวงกว้างทั่วโลก ซ่ึงเศรษฐกิจ
แคนาดาก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงถึงผลกระทบดังกล่าวได้ ท้าให้ภาครัฐฯ 
แคนาดาได้ท้าการเตรียมตัวรับมือต่อเศรษฐกิจด้วยการเตรียมนโยบาย
ทาง Monetary policy ต่างๆ  
 ทั้งน้ี ผู้ส่งออกไทยควรจับตาทิศทางและผลการเลือกตั้งคร้ัง
ต่อไปในแคนาดา (General Election) ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่หาก
แคนาดาได้รัฐบาลชุดใหม่ ที่ไม่ใช่มาจากรัฐบาลชุดปัจจุบันจากพรรค 
Liberal อาจมีผลกระทบต่อนโยบายและทิศทางเศรษฐกิจ ซ่ึงปัจจุบัน
รัฐบาลชุดมีข้อพิพากกับจีน ที่ได้ส่งผลกระทบไปถึงภาคเศรษฐกิจ ส่งออก 
ตั้งแต่ สินค้าเมลด็คาโนล่า เน้ือสุกร รวมถึงผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ 
ที่จีนเป็นประเทศส่งออกอันดับ 2 ของแคนาดารองจากสหรัฐฯ ที่หาก
ภาคส่งออกชะลอตัวก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจ รายได้ของประชาชน และ
การจับจ่ายของคนในประเทศ ที่จะส่งผลถึงการน้าเข้าจากทัว่โลกทีร่วมถงึ
ไทย ทีทุกวันน้ีมิติทางการเมืองก็มีผลกระทบไปยังมิติด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ  
            ติดตามความเคลื่อนไหวในการค้าระหว่างประเทศผ่านเว็บไซต์
ก รมส่ ง เ ส ริ มก า ร ค้ า ร ะหว่ า งป ระ เ ทศที่  www.ditp.go.th แ ละ 
www.thaitrade.com หรือโทรปรึกษาเร่ืองการค้าระหว่างประเทศที่
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร.1169 (หากโทรจากต่างประเทศ 
โปรดติดต่อที่ โทร. +66 2792 6900)  
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