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 จับตาภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบเศรษฐกิจแคนาดาในช่วงคร่ึงหลังปี 2564     

          ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อล่าสุดของแคนาดา ใน
เดือน พฤษภาคม 2564 ได้พุ ่งสูงไปแตะที่ระดับ 
3.6% (เมื ่อเทียบกับเดือน พฤษภาคม 2563) 
นับว่าเป็นอัตราพุ่งสูงสุดในรอบ 10 ปีที ่ผ่านมา 
โดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติแคนาดา 
(Statistics Canada) พบว่าจากการสำรวจราย
เดือนครั้งล่าสุด ราคาสินค้าได้ปรับสูงขึ้นเกือบทุก
รายการ ตั้งแต่ ราคารถยนต์ ราคาอาหาร สินค้า
พลังงาน สินค้าอุปโภคบริโภค โดยในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัย (Shether Cost) ปรับสูงขึ้น 
4.2% ที ่เป็นอัตรารายเดือนที ่พ ุ ่งส ูงขึ ้นสูงสุด
นับตั้งแต่ปี 2551 (ในรอบ 13 ปี) ในขณะที่ราคาของสินค้าที่ใช้ในบ้าน 
อาทิ กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ของประดับตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า 
เพิ่มขึ้น 4.4% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2532 (ในรอบ 32 ปี) 
          หากเจาะลึกในยังกลุ ่มเฟอร์นิเจอร์ จะพบว่าราคาสินค้า
เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 9.8% โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งจากแคนาดาได้ขึ้นภาษี
นำเข้าสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (สูงถึง 300%) จากประเทศจีน เวียดนาม 
(จากเดิมที่อัตราภาษีนำเข้าระหว่าง 6-9.5%) เพื่อตอบโต้การทุ่มตลาด
จาก 2 ประเทศ ที่เริ่มใช้ในเดือน พฤษภาคม 2564 ท่ีผ่านมา   
          ราคาน้ำมันเบนซินได้เพิ่มขึ้น 43 เซ็นต์/ลิตร (ประมาณ 10.75 
บาท/ลิตร) เมื่อเทียบเดือนพฤษภาคมในปีผ่านมา แต่นักวิเคราะห์มอง
ว่าในช่วง เดือน พฤษภาคม 2563 นั้น แคนาดายังอยู่ในช่วงล็อกดาวน์
ที่มีความต้องการใช้น้ำมันที่น้อย แต่ตัวเลขล่าสุดก็ยังสะท้อนว่า ราคา
น้ำมันได้เพิ ่มขึ ้น 3.2% เมื ่อเทียบกับเดือนเมษายน 2564 ที ่ปรับ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากน้ี ราคารถยนต์ใหม่ และรถมือสอง ได้มี
การปรับราคาขึ้นเฉลี่ย 5% ซึ่งเป็นการปรับรายเดือนข้ึนสูงสุดนับตั้งแต่
ปี 2559 ทั้งนี ้ราคาที่เพิ ่มขึ ้นส่วนหนึ่งมาจากต้นทุนที่เพิ ่มขึ ้นของ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Chipset) ในรถยนต์ที่ทั่วโลกเกิดปัญหาขาด
แคลน ที่ผู้ผลิตได้ขึ้นราคาสินค้าในช่วงที่ความต้องการทั่วโลกเพิ่มขึ้น 
           ถึงแม้ว่าแคนาดายังไม่ได้ฟื้นตัวในการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
หรือการเดินทาง แต่ราคาค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน รถไฟ ฯลฯ ได้ปรับ

เพิ่มขึ้น 6.7% ที่นักวิเคราะห์มองว่าในช่วงของครึ่งหลังของปี 2564 
อัตราเงินเฟ้อยังคงขยายตัวเพิ่มขึ ้น ที ่ต้นทุนของสินค้า ค่าบริการ
เพิ่มขึ้นอาจทำให้ผู้คนชะลอการจับจ่าย หรือการซื้อสินค้า อย่างไรก็
ตาม ได้มีความคิดเห็นที ่โต ้แย้งจากนักวิเคราะห์บางสำนัก หรือ
แม้กระทั่งธนาคารกลางสหรัฐฯ มองว่า ภาวะเงินเฟ้อที่สูงในปัจจุบัน
นั้น เป็นเพียงแค่ภาวะเงินเฟ้อชั่วคราว (Transitory Inflation) เพราะ
ตัวเลขที่สูงเกิดจากการเปรียบเทียบกับตัวเลขจากปีก่อน ที่มีฐาน
ค่อนข้างต่ำบวกกับภาวะ Pentup Demand ในระยะสั้นๆ ที่ห้างค้า
ปลีก ผู ้ผลิต ได้เริ ่มเร่งการผลิต สต็อกสินค้า ตุนสินค้าเพื่อเตรียม
ต้อนรับการเปิดเมืองได้อีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของปี 2564  
            นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ได้เริ่มมีความกังวลถึงสถานการณ์
ตัวเลขเงินเฟ้อรายเดือนล่าสุด ที่ส่งสัญญาณว่า การใช้นโยบายดอกเบี้ย
ต่ำที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 0.25% ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์
ในแคนาดา ที่มีวัตถุประสงค์ใช้เป็นเครื่องมือหลักทางนโยบายการเงิน
เพื่อประคองระบบเศรษฐกิจ ไม่ให้ทรุดตัวไม่มากกว่านี้ และยังเป็นการ 
สนับสนุนให้มีเกิดลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจ แต่สัญญาณความร้อนแรง
ของราคาสินค้าที่พุ ่งสูงขึ้น อาจส่งผลให้ ธนาคารแห่งชาติแคนาดา 
(Bank of Canada) อาจต้องทบทวนนโนยายอัตราดอกเบี้ย และต้อง
หันมาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปี 2564 ซึ่งอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น
นั้นจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และกระทบต่ออัตรา
การจ้างงานท่ียังมีทิศทางที่อ่อนไหวในปัจจุบัน         

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต 
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ความเห็นสำนักงานฯ 
            สถานการณ์ Covid-19 ได้ส่งผลกระทบต่อ “Supply Chain 
Disruption” ทั่วโลก ที่ภาคการผลิต โรงงานส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้
ประสิทธิภาพของการผลิตได้เต็มที่ (Underutilization) กำลังการผลิต
อาจเหลือเพียง 30-70% ไม่ว่าจะมาจากเหตุผลการล็อกดาวน์ การขาด
แรงงาน (แรงงานป่วยหรือหยุดกักตัว) ทำให้ต้นทุนของการผลิตสินค้า
ที่รวมถึงภาคบริการได้ปรับเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไป
หลาย ธุรกิจ อุตสาหกรรม ที่สถานการณ์ราคาสินค้าตั้งแต่ อุปกรณ์
ก่อสร้าง ราคาวัตถุดิบอาหาร จนไปถึง ค่าขนส่งทางเรือที่ปรับเพิ่มขึ้น 
100-300% ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้ผู้ผลิต ห้างค้าปลีก 
ผู้ประกอบการธุรกิจต้องปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการ ที่ผลักดันให้
แคนาดาเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าธนาคารกลางจะมี
ความเห็นว่า ต้นทุน ราคาที่เพิ ่มขึ ้นของสินค้าต่างๆ นั้นเป็นภาวะ
ชั่วคราว (Transitory Inflation) ซึ่งหากวิกฤต Covid-19 จบลงแล้ว
นั้น โรงงาน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะสามารถกลับมาเพิ่มกำลังการ
ผลิต การใช้กำลังการผลิตเต็มประสิทธิภาพตามเดิม (Full Utilization) 
ที่จะทำให้เกิดภาวะสมดุล ระหว่าง อุปทาน/อุปสงค์ ที่ราคาของสินค้า
จะกลับมาเข้าสู่ภาวะปรกติ ทั้งนี้ การใช้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำของธนาคาร
แห่งชาติแคนาดา ที่คาดว่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0.25% จนถึง
สิ้นปี 2564 อาจผลักดันในแคนาดาเข้าสู่ภาวะอัตราเงินเฟ้อที่สูงในช่วง
ครึ ่งหลังปี 2564 ที่ราคาสินค้าสินค้าจะเพิ่มสูงขึ ้น (เพิ ่มสูงเร็วกว่า
รายได้) ที่อาจส่งกระทบต่อการจับจ่ายเงินของผูบริโภค และเศรษฐกิจ
ในภาพรวม ที่ผู้ประกอบการไทยควรจับตาสถานการณ์ดังกล่าวอย่าง
ใกล้ชิด     
            ติดตามความเคลื ่อนไหวในการค้าระหว่างประเทศผ่าน
เว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ www.ditp.go.th และ 
www.thaitrade.com หรือโทรปรึกษาเรื่องการค้าระหว่างประเทศที่
กรมส่งเสร ิมการค้าระหว่างประเทศ โทร.1169 (หากโทรจาก
ต่างประเทศ โปรดติดต่อที่ โทร. +66 2792 6900)  
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