
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We are moving towards a just-in-case 

supply chain, not just-in-time. This [Ever 

Given] incident will make more people think 

about their supply chains. 

Soren Skou 
Chief Executive Officer  

AP Moller-Maersk  

TradeWinds, 2 April 2021 
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ผลประกอบกำรของบริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) 

ผลประกอบกำรรวมของบริษัทฯ (สกุลเงินเหรียญดอลลำร์สหรัฐฯ) 

ผลกำรด ำเนินงำนซ่ึงสอบทานแล้วโดยบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้แสดงสถานะการเงินของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด 

(มหาชน) และบริษทัย่อย ("บริษทัฯ") คร้ังล่าสุด ส าหรับไตรมาสแรกปี 2564 บริษทัฯ ก าไรสุทธิจ านวน 12.32 ล้านเหรียญสหรัฐ 

รายไดต่้อวนัต่อล าเรือในช่วงไตรมาสแรกอยู่ท่ี 12,157 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงสูงกว่าไตรมาสแรกของทุกปีนับตั้งแต่ปี 2554  รายงานการ

แบ่งส่วนตลาดไดแ้สดงถึงผลการด าเนินงานของกองเรือของบริษทัฯ เปรียบเทียบกบัดชันีค่าระวางเรือ ในไตรมาสน้ีค่าใชจ้่ายในการ

เดินเรือต่อวนัต่อล าเรือเฉลี่ยอยู่ท่ี 4,933 เหรียญสหรัฐ สูงกว่าประมาณการท่ีบริษทัฯ ตั้งไวท่ี้ 4,750 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อล าเรือ และ

สูงกว่าตัวเลขในปีท่ีแล้ว รายได้ก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA)  ส าหรับไตรมาสแรกปี 2564 อยู่ท่ีจ านวน 20.11 ล้าน

เหรียญสหรัฐ ซ่ึงสูงกว่าไตรมาสแรกของทุกปีนับตั้งแต่ปี 2553 ผลก าไรสุทธิต่อหุ้นหน่วยเป็นเงินสกุลไทยบาท อยู่ท่ี 0.24 บาทต่อ

หุ้นส าหรับไตรมาสน้ี      
 

ตัวเลขที่ส ำคัญ ไตรมำส 1 ปี 2564 ไตรมำส 1 ปี 2563 

รำยได้สูงสุดต่อวันต่อล ำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 34,000 19,162 

รำยได้เฉล่ียต่อวันต่อล ำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 12,157 8,398 

รำยได้เฉล่ียต่อวันต่อล ำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) (ส ำหรับเรือขนำดแฮนดีไ้ซส์) 11,990 7,934 

รำยได้เฉล่ียต่อวันต่อล ำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) (ส ำหรับเรือขนำดซุปรำแมกซ์) 
 

11,685 7,614 

รำยได้เฉล่ียต่อวันต่อล ำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) (ส ำหรับเรือขนำดอัลตรำแมกซ์) 
 

13,078 10,384 

รำยได้เฉล่ียต่อวันต่อล ำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  

(ส ำหรับเรือขนำดซุปรำแมกซ์/อัลตรำแมกซ์) 
12,340 8,918 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเรือเฉล่ียต่อวันต่อล ำ (OPEX) (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 4,933 4,602 

รำยได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภำษี ค่ำเส่ือม (EBITDA) (หน่วยเป็นล้ำนเหรียญสหรัฐ) 20.11 8.71 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (ไม่รวมก ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปล่ียนและรำยกำรพเิศษต่ำงๆ) 
(หน่วยเป็นล้ำนเหรียญสหรัฐ)   

8.87 (4.46) 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (หน่วยเป็นล้ำนเหรียญสหรัฐ) 
 

12.32 (3.68) 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (EPS) (ไม่รวมก ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปล่ียนและรำยกำร
พิเศษต่ำง ๆ) (หน่วยเป็นบำท) 

0.17 (0.09) 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (EPS) (หน่วยเป็นบำท) 0.24 (0.08) 
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ผลประกอบกำรรวมของบริษัทฯ (สกุลเงินไทยบำท) 

ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิรวม 375.13 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัขาดทุนสุทธิรวม 

117.10 ลา้นบาท ของไตรมาสแรกปี 2563 เหตุผลหลกัของการเปล่ียนแปลง มีดงัต่อไปน้ี 

1. รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและน ้ามนัเช้ือเพลิง) ของไตรมาสแรกปี 2564
เพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 37 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2563 โดยสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากรายได้เฉลี่ยต่อ
วนัต่อล าเรือเพิ่มข้ึนจาก 8,398  เหรียญสหรัฐในไตรมาสแรกปี 2563 เป็น 12,157 เหรียญสหรัฐในไตรมาสแรกปี 2564  
ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีตลาดอัตราค่าระวางเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองปรับตัวสูงข้ึน ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กอง
เรือของบริษทัฯ มีจ านวน 36 ล า 

2. ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือของไตรมาสแรกปี 2564 เพิ่มข้ึนร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสแรกปี 2563 ค่าใชจ้่ายใน
การเดินเรือเฉลี่ยต่อวนัต่อล าเรือ (OPEX) (รวมค่าเส่ือม/ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีส าหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและส ารวจ
เรือ) เพิ่มข้ึนจาก 4,602 เหรียญสหรัฐในไตรมาสแรกปี 2563 เป็น 4,933 เหรียญสหรัฐในไตรมาสแรกปี 2564 สาเหตุหลกั
เน่ืองมาจากค่าใชจ้่ายลูกเรือและค่าใชจ้่ายพสัดุภณัฑ์อ่ืน ๆ เพิ่มข้ึน 

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร) ส าหรับไตรมาสแรกปี 2564 ลดลงจ านวน 32.43 ล้านบาท เมื่อ

เปรียบเทียบกบัไตรมาสแรกปี 2563 โดยสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากการลดลงของค่าใชจ้่ายทางกฎหมาย 

4. ค่าใช้จ่ายทางการเงินส าหรับไตรมาสแรกปี 2564 ลดลง 54.49 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสแรกปี 2563 
เน่ืองมาจากดอกเบ้ียจ่ายท่ีลดลงซ่ึงเป็นผลมาจากอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง LIBOR ท่ีลดลงและการลดลงของหน้ีคงเหลือ 

5. ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสูงข้ึน 83.36 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลักเน่ืองมาจากการเคล่ือนไหวของค่าเงินท่ีเอ้ืออ านวยให้
มูลค่าที่เทียบเท่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐของหุ้นกูล้ดลง 

 

กำรแบ่งส่วนตลำด (ไตรมำสแรกปี 2564) : ค่าเฉล่ียของดัชนีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยู่ท่ีระดับ 923 จุด โดยมี

ค่าเฉลี่ยของอัตราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 16,610 เหรียญสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบแลว้จะเห็นได้ว่า เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ ซ่ึงท า

รายไดอ้ยู่ท่ี 11,990 เหรียญสหรัฐนั้น น้อยกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 28 ส าหรับไตรมาสแรกน้ี ค่าเฉลี่ยของดัชนีค่า

ระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยู่ท่ีระดับ 1,512 จุด โดยมีค่าเฉลี่ยของอัตราค่าเช่าเรือต่อวันท่ี  16,633 เหรียญสหรัฐ เมื่อ

เปรียบเทียบแล้วจะเห็นได้ว่า เรือขนาดซุปราแมกซ์และเรือขนาดอัตราแมกซ์ของบริษทัฯ ซ่ึงท ารายได้อยู่ท่ี 12,340 เหรียญสหรัฐ

และน้อยกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 26 เป้าหมายของบริษทัฯ คือการท ารายไดใ้ห้มากกว่าดชันีดงักล่าวทั้งสอง 

วัน SET Opportunity Day คร้ังต่อไป ซ่ึงบริษัทฯ จะเข้าร่วมในการน าเสนอข้อมูลผลประกอบการ จะมีข้ึนในวันท่ี 19 

พฤษภาคม 2564 เวลา 15:15 นาฬิกา ผ่านทางการถ่ายทอดสดจาก Webcasts ของตลาดหลักทรัพย์ บริษทัฯ หวงัว่าท่านทั้งหลายจะ

เขา้ร่วมผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษทัฯ จะไดร้ายงานผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสแรก  

กำรรีไซเคิลเรือ เร่ิมด้วยขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือท่ีถูกรีไซเคิลในไตรมาสแรกปริมาณ 3.81 ล้านเดทเวทตัน รวมเรือทุก

ประเภทซ่ึงอยู่ในตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง เมื่อเทียบกบัปริมาณ 4.77 ลา้นเดทเวทตนัในไตรมาสแรกของปี 2563 ลดลงร้อย

ละ 20 อย่างไรก็ตาม กลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ (แฮนด้ีไซส์และซุปราแมกซ์/อลัตราแมกซ์) ถูกรีไซเคิลในไตรมาสแรก

http://www.set.or.th/th/company/oppday/presentation_p1.html
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ปริมาณ 0.90 ลา้นเดทเวทตนั เมื่อเทียบกบัปริมาณ 0.71 ลา้นเดทเวทตนัในไตรมาสแรกของปี 2563 เพิ่มข้ึนร้อยละ 27! อายุของกอง

เรือโลก ณ ส้ินไตรมาสแรกปี 2564 ปริมาณ 58.44 ล้านเดทเวทตัน (ปริมาณ 32.73 ล้านเดทเวทตัน ของกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่าย

สินค้าบนเรือ และปริมาณ 25.71 ล้านเดทเวทตัน ของกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือ) หรือร้อยละ 6.39 (ร้อยละ 3.58 

ของกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ และร้อยละ 2.81 ของกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ) ของกองเรือโลกจะมี

อายุครบ 20 ปีหรือมากกว่า รวมถึงสัดส่วนปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ต่อกองเรือท่ีอยู่ในระดบัต ่าท่ีร้อยละ 5.56 (ปริมาณการสั่งต่อเรือ

ใหม่จนถึง ณ ส้ินปี 2566 เมื่อเทียบกับปริมาณอุปทานสุทธิ ณ ส้ินไตรมาสแรกของปี 2564) ท าให้กองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง

โลกน่าจะขยายตัวช้าลงมากข้ึน โดยคาดว่าการรีไซเคิลเรือจะมีปริมาณมากข้ึนในช่วงระยะเวลาท่ีเหลือของปี 2564 เน่ืองจากมี

จ านวนเรือท่ีอายุมากกว่า 20 ปีในกองเรือโลกและความกดดนัทางกฎเกณฑ์ส าหรับเรือเหล่าน้ี 

สัญญำเช่ำระยะยำว กับ สัญญำเช่ำระยะส้ัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ปรากฏตามตารางดา้นล่างน้ี จะเห็นไดว้่ามีการท าสัญญา

เช่าเรือระยะยาวซ่ึงมีระยะเวลามากกว่าหน่ึงปี ในอีกส่ีปีขา้งหน้า (ปี 2564 ถึงปี 2568) เฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 14.8 ดว้ยรายไดท่ี้คาดว่าจะ

ไดร้ับประมาณ 137.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ   

ปี ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

จ ำนวนวันเดินเรือรวม   13,140 13,140 13,140 13,176 13,140 

จ ำนวนวันที่ได้ท ำสัญญำให้เช่ำเรือไปแล้ว    2,190 1,992 1,825 1,830 1,825 

ร้อยละของจ ำนวนวันที่ได้ท ำสัญญำให้เช่ำเรือไปแล้ว  17% 15% 14% 14% 14% 

อัตรำค่ำระวำงเรือเฉล่ียต่อวัน (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  13,577 14,062 14,550 14,550 14,550 

มูลค่ำรวมของสัญญำเช่ำเรือ (หน่วยเป็นล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)  29.7 28.0 26.6 26.6 26.6 

บริษทัฯ มีความตั้งใจอย่างต่อเน่ืองท่ีจะปล่อยเรือให้เช่าโดยการท าสัญญาเช่าระยะยาวเมื่อโอกาสอ านวย 

 

คร้ังนี้จะแตกต่ำงจำกที่เคยเป็นมำจริงหรือไม่?  
Signs Of A Recovery – This time it is different! 

Daily average Time 
Charter rate 

2009 2016 2020 Q1, 2021 

Capes 42,656* 7,388** 13,073** 17,126** 

Panamax 19,303* 5,562* 9,923** 18,493** 

Supras 17,338* 6,164** 8,189** 16,633** 

Handy Size 11,342* 5,214* 8,003** 16,610** 

Demand  
(Billion Tonne-miles) 

-3.36% +2.10% +0.5% 
+3.37%  

(+6.7% DNB) 

Chinese Stimulus USD 578 bn - USD 667 bn 
ROW $20+ 

trillion 

Orderbook/Fleet ratio +80.49% +17.99% +6.07% +5.57% 
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Daily average Time 
Charter rate 

2009 2016 2020 Q1, 2021 

Net Supply Growth +9.23% +2.40% +3.84% 
+2.6%  

(+1.5% DNB)^ 

 

• Recycling: Q1 2020 = 4.77 MDWT, Q1 2021 = 3.81 MDWT (-20%). 

• Old Age Profile: 20+ years of age end of Q1 2021 = 6.39% of existing fleet. 

• Order book to fleet ratio end of Q1 2021 = 5.56% of existing fleet. 

Note: *BCI 172K (4TC), BPI 74K (4TC), BSI 52K (6TC), BHSI 28K (6TC). 

          **BCI 180K (5TC), BPI 82K (5TC), BSI 58K (10TC), BHSI 38K (7TC). 

          ^Estimates from Clarksons and DNB Markets. 

Source: Clarksons 

 

เพื่อให้เขา้ใจการน าเสนอภาพดา้นบนไดดี้ข้ึน โปรดอ่านค าอธิบายดงัต่อไปน้ี: 

• บริษทัฯ ไดเ้ลือกปี 2552 (ปีท่ีถดัจากการเกิดเหตุการณ์วิกฤตการเงินโลก) ปี 2559 (ปีท่ีแย่ท่ีสุดเท่าที่เคยมีมาส าหรับธุรกิจ
ขนส่งทางทะเล) และปี 2563 (ปีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีเหนือความคาดหมายคร้ังส าคญั กล่าวคือ โควิด-19)  

• ปริมาณค าสั่งต่อเรือใหม่ต่อปริมาณกองเรือในปี 2552 มีมากถึงร้อยละ 81 และตวัเลขน้ีอธิบายว่าเพราะเหตุใดอุตสาหกรรม
จึงอยู่ในภาวะถดถอยเป็นเวลา 12 ปีหลงัจากนั้น (ปี 2552 ถึง ปี 2563) เพียงแค่พยายามรองรับอุปทานส่วนเกินน้ี 

• จีนออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจซ่ึงเก่ียวขอ้งกับการใชเ้หล็กมูลค่า 578 พนัลา้นเหรียญสหรัฐทนัทีหลงัจากวิกฤตการเงิน
โลก ส่งผลให้ดชันี BDI ฟ้ืนตวัจาก 663 จุดในวนัท่ี 5 ธันวาคม 2551 สู่ระดบัสูงท่ี 4,291 จุดในวนัท่ี 3 มิถุนายน 2552 และ
แตะจุดสูงสุดท่ี 4,661 จุดในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2552 

• ปี 2559 เป็นปีท่ีเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่ามีอุปทานมากกว่าอุปสงค ์ (ร้อยละ 2.4 เทียบกบัร้อยละ 2.1) ในขณะท่ียงัคงด้ินรนกับ
อุปทานส่วนเกินท่ีเกิดข้ึนหลงัจากวิกฤตการเงินโลก ในปี 2559 ยงัมีสัดส่วนปริมาณค าสั่งต่อเรือใหม่ต่อปริมาณกองเรือสูง
ถึงร้อยละ 18 และไม่ไดร้ับประโยชน์จากแผนการกระตุน้เศรษฐกิจใด ๆ ของรัฐบาลจีน ท าให้เป็นปีท่ีแย่ท่ีสุดส าหรับการ
ขนส่งสินคา้แห้งเทกอง 

• ในปี 2563 อุปสงคล์ดลงในคร่ึงแรกของปีแต่ไดป้รับตวัเพิ่มข้ึนในคร่ึงหลงัของปี เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.50 ของความตอ้งการใน
ปริมาณตนัไมล์ของปี อา้งอิงขอ้มูลจาก Clarksons  
 

เพรำะเหตุใดปี 2564 จะแตกต่ำง?  

• Clarksons คาดการณ์ว่าอุปสงค์จะเติบโตร้อยละ 3.37 ในขณะท่ี DNB Markets คาดการณ์ว่าอุปสงค์จะเติบโตร้อยละ 6.7 
ในปี 2564 Clarksons คาดการณ์การเติบโตสุทธิของกองเรือท่ีร้อยละ 2.6 ในขณะท่ี DNB Markets คาดการณ์การเติบโต
สุทธิของกองเรือท่ีร้อยละ 1.5 ในปี 2564 ส่ิงเหล่าน้ีจะน าไปสู่ปี 2564 ท่ีแข็งแกร่ง! 

• จีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 667 พนัล้านเหรียญสหรัฐในปลายเดือนพฤษภาคม 2563 ซ่ึงมากกว่าท่ีเคยออก
หลังวิกฤตการเงินโลกเกือบร้อยละ 16 เพื่อต่อสู้กับโควิด-19 ซ่ึงน่าจะส่งผลดีต่อตลาดสินค้าแห้งเทกองในปี 2564 และ
หลงัจากนั้น 
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• รัฐบาลและธนาคารกลางต่าง ๆ เร่งกระตุน้เศรษฐกิจและการคลงัมากกว่า 20 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐซ่ึงน่าจะส่งผลให้อุป
สงคใ์นแง่ตนัไมล์เพิ่มข้ึนอย่างมากในอีกหลายปี 

• ในเดือนมีนาคม / เดือนเมษายน  2564 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประกาศว่า GDP โลกในปี 2563 ลดลงร้อย
ละ 3.3 IMF แก้ไขการคาดการณ์ GDP โลกในปี 2564 เป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.0 และเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.4 ในปี 2565 การ
คาดการณ์ล่าสุดของ IMF ส าหรับอตัราการเติบโตของ GDP ปี 2564 มีดงัน้ี ประเทศออสเตรเลียเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.5 ประเทศ
แคนาดาเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.0 ประเทศจีนเพิ่มข้ึนร้อยละ 8.4 ประเทศเดนมาร์กเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.8 ประเทศฝร่ังเศสเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 5.8 ประเทศเยอรมันเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.6 ประเทศกรีซเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.8 ประเทศอินเดียเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.5 ประเทศ
อินโดนีเซียเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.3 ประเทศอิตาลีเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.2 ประเทศญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.3 ประเทศเนเธอแลนด์
เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.5 ประเทศนิวซีแลนด์เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.0 ประเทศนอร์เวย์เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.9 ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.9 ประเทศเกาหลีใตเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 3.6 ประเทศสเปนเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.4 ประเทศสวีเดนเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.1 
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.5 ประเทศไต้หวนัเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.7 ประเทศไทยเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.6 ประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.1 ประเทศองักฤษเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.3 และประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.4 

• หน้ีครัวเรือนในสหรัฐฯ อยู่ในระดบัต ่าสุดในรอบ 40 ปีและอาจน าไปสู่การใชจ้่ายของผูบ้ริโภคมากข้ึนเมื่อการแพร่ระบาด
ถูกควบคุม 

• ขอ้มูลในจีนช้ีให้เห็นถึงการเติบโตท่ีแข็งแกร่งโดยมีอตัราการเติบโตอย่างมีนยัส าคญัของเท่ียวบิน การจองโรงแรม การเช่า
รถยนต์ ยอดขายหน้าร้านของ Starbuck ยอดขายผลิตภัณฑ์ของ Apple ยอดขายรถยนต์ของ Tesla ยอดขายของ LVMH 
และ Bulgari 

• สัดส่วนปริมาณค าสั่งต่อเรือใหม่ต่อปริมาณกองเรือ (ร้อยละ 5.56) ณ ส้ินไตรมาสแรกซ่ึงอยู่ในจุดต ่าสุดในรอบ 20 ปีหรือ
นานกว่านั้น ซ่ึงหมายความว่าแมว้่าจะมีการปลดระวางเรือในปริมาณน้อย แต่อุปทานเรือใหม่ก็มีไม่มากในขณะท่ีคาดว่า
อุปสงคจ์ะยงัคงขยายตวัต่อไป ซ่ึงส่งผลให้เจา้ของเรือต่าง ๆ สามารถท าเงินไดใ้นช่วงไม่ก่ีปีขา้งหน้า 

• รายงานจาก VesselsValue ระบุว่าค าสั่งซ้ือเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองต่อใหม่ ณ ส้ินไตรมาสแรกของปี 2564 ต ่าสุดโดยอยู่
ท่ี 331 ลา้นเหรียญสหรัฐ เรือมือสองมีการซ้ือขายเป็นปริมาณสูงท่ีสุดท่ี 3.87 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ การขายเรือเพื่อรีไซเคิล
เป็นปริมาณสูงสุดท่ี 259 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับเรือบรรทุกน ้ ามัน เรือขนส่งคอนเทนเนอร์ เรือขนส่งแก๊ส เรือ
บริการแท่นขุดเจาะ และเรือขนส่งรถยนต์ 

• ในปี 2563 มีปริมาณการส่งมอบเรือในแง่เดทเวทตนั (ขนาดระวางเรือรวม 48.66 ลา้นเดทเวทตนั) มากกว่าปริมาณการสั่ง
ต่อเรือใหม่ (13.87 ลา้นเดทเวทตนั) เกือบ 4 เท่าตวั ซ่ึงเคยเกิดข้ึนสองคร้ังในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาในปี 2555 และปี 2559 
ซ่ึงในทั้งสองคร้ังนั้น ดชันี BDI ไดเ้พิ่มข้ึนในปีถดัไปร้อยละ 31 ในปี 2556 และร้อยละ 70 ปี 2560 

• อุปทานของเรือลดลงชัว่คราวเน่ืองจาก: ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและออสเตรเลียท าให้เรือขนถ่านหิน
ติดอยู่ท่ีท่าเรือขนถ่ายสินค้าของประเทศจีน น ้ าท่วมในออสเตรเลียส่งผลให้มีเรือจ านวนมากรออยู่ท่ีท่าเรือเพื่อบรรทุก
สินค้า การเปลี่ยนเส้นทางการน าเข้าถ่านหินไปยงัจีนมีการเพิ่มข้ึนในแง่ปริมาณตันไมล์ การแล่นเรือชา้ลงส่งผลให้มีเรือ
ว่างลดลง โควิด-19 ท าให้เกิดการล่าชา้ในการขนส่งจากความแออัด การเปล่ียนเส้นทางเพื่อผลดัเปล่ียนลูกเรือเป็นการเพิ่ม
ระยะทางในแง่ตนัไมล์ และความล่าชา้เน่ืองจากการกกักนัเรือเป็นเวลา 14 วนัส่งผลให้อุปทานของเรือทุกกลุ่มลดลง 

• เรือท่ีมีอายุเกิน 20 ปีคิดเป็นร้อยละ 6.46 ของกองเรือในปัจจุบันซ่ึงสูงกว่าสัดส่วนระหว่างปริมาณค าสั่งต่อเรือใหม่ต่อ
ปริมาณกองเรือท่ีร้อยละ 5.56 ณ ส้ินไตรมาสแรกของปี 2564 

• ค าสั่งต่อเรือใหม่ถูกจ ากัดเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยยาวนานถึง 12 ปี ธนาคารไม่ปล่อยเงินกูแ้ก่เจ้าของเรือ ตลาดทุน
ยงัคงหยุดน่ิง เรือขนาดอลัตราแมกซ์อายุ 5 ปีขายในราคา 20 - 21 ลา้นเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับเรือขนาดอลัตราแมกซ์สั่ง



ค ำอธิบำยและบทวิเครำะห์ของผู้บริหำรต่อผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสแรก ปี 2564 

 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) 6 

 

ต่อใหม่ขายอยู่ท่ีราคา 27 - 29 ลา้นเหรียญสหรัฐ แทบจะไม่ตอ้งคิดเลยว่าควรซ้ือเรือมือสองมากกว่า และความไม่แน่นอน
อย่างมากเก่ียวกบักฎระเบียบใหม่เก่ียวกบัก๊าซเรือนกระจกท่ีท าให้ค าสั่งต่อเรือใหม่มีจ านวนลดลง 

• ปริมาณการขนส่งสินคา้ภายในปี 2593 จะคิดเป็น 3.5 เท่าของปริมาณในปี 2551 โดยตอ้งใชเ้รือเพิ่มข้ึน 3.5 เท่า แต่องคก์าร
ทางทะเลระหว่างประเทศไดส้ั่งให้ตอ้งลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกบัปริมาณการปล่อย
ก๊าซในปี 2551! 

• เรือท่ีถูกต่อข้ึนโดยมีเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน หลงัจากปี 2568 จะถูกลดอายุการใชง้านลงโดยจะมีอายุการใชง้านเพียง 10 
ถึง 15 ปีก่อนท่ีจะถูกแทนท่ีดว้ยเรือท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนยเ์พื่อการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัในอนาคต 

• กฎระเบียบใหม่ภายใต้การก าหนดขององคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศอาจบงัคบัให้เจ้าของเรือเก่าท่ีมีเรืออายุ 20 ปี ท่ีมี
อตัราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงตอ้งรีไซเคิลเรือเหล่านั้น ซ่ึงเป็นการลดภาคอุปทานให้ดีย่ิงข้ึนไปอีกหลงัจากปี 2566 

 

กำรเปลี่ยนแปลงของดัชนี BDI และมุมมองของบริษัทฯ ต่อตลำด 
Average Benchmark Time Charter in Q1 Over Ten-Year Average Q1 

Vessel type 
Avg 10 Yr Q1  

In USD 

Q1’21 

In USD 
Change in % 

Cape size 8,569 17,126 100% 

Panamax (82K) 8,730 18,493 112% 

Supramax (58K) 8,901 16,633 87% 

Handy size (38K) 7,590 16,610 119% 

 

 

Source: Clarkson's, 31 Mar 2021 
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• ตลาดขนส่งสินคา้แห้งเทกองยงัคงเผชิญกบัปัญหามหภาคเดิม ๆ ในเร่ืองความสมดุลระหว่างภาคอุปสงคแ์ละภาคอุปทาน

เป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อตลาด เน่ืองจากอุปสงคแ์ละอุปทานได้เขา้สู่จุดสมดุลหรือเข้าใกลจุ้ดสมดุล การฟ้ืนตวัของตลาด

น้ีอาจมีลกัษณะผนัผวนอย่างมากเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อยไม่ว่าในภาคอุปสงค์หรือภาคอุปทานย่อมส่งผล

กระทบอย่างมากต่อดชันี BDI  

• ปี 2564 เร่ิมตน้ดว้ยเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีส่งผลให้เกิดวฏัจกัรเชิงบวกซ่ึงท าให้อุปสงคเ์ติบโต น าโดยการกระตุน้เศรษฐกิจของ

จีนมูลค่า 6.67 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ซ่ึงมีผลบังคบัใชใ้นปลายเดือนพฤษภาคม 2563 เสริมด้วยการกระตุ้นทางการเงิน

และการคลังประมาณ 20 ล้านล้านเหรียญสหรัฐท่ีออกโดยรัฐบาลในประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลกเพื่อตอบโต้ผลกระทบทาง

เศรษฐกิจจากโควิด-19 การชะลอตัวของอุปสงค์ในช่วงตรุษจีนของประเทศจีนในไตรมาสแรกท่ีไม่ได้เกิดข้ึนในปีน้ี

เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีเพิ่มข้ึนในส่วนต่าง ๆ  ของจีนส่งผลให้มีการจ ากัดการเดินทางอย่างเสรีในช่วง

วนัหยุดเทศกาลดงักล่าว ซ่ึงปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีส่งผลให้ตวัเลขของไตรมาสแรกนั้นสูงสุดในรอบ 10 ปี!  

• การส่งออกแร่เหล็กของบราซิลไปจีนในไตรมาสแรกเพิ่มข้ึนร้อยละ 18.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การส่งออกได้เพิ่มข้ึน

ในเดือนมีนาคมส่งผลให้ในที่สุดรายไดต่้อวนัต่อล าเรือของเรือขนาดเคปไซส์สูงกว่าเรือท่ีมีขนาดเล็กกว่า อตัราค่าเช่าเหมา

ล าเป็นระยะเวลาของเรือขนาดเคปไซส์โดยเฉลี่ยในไตรมาสแรกยงัสูงกว่าไตรมาสแรกในช่วง  10 ปีท่ีผ่านมา อัตราค่า

ระวางย่ิงเพิ่มมากข้ึนในเดือนเมษายนดงัท่ีเห็นไดจ้ากค่าเฉลี่ยท่ีสูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 10 ปีท่ีผ่านมาถึงร้อยละ 253 (ค่าเฉลี่ย 

10 ปีของเดือนเมษายนอยู่ท่ี 8,277 เหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกบัค่าเฉลี่ยเดือนเมษายนปี 2564 ท่ี 29,229 เหรียญสหรัฐ)! 

• ความแออัด ณ ท่าเรือในบราซิลเกิดข้ึนในไตรมาสแรกโดยมีเรือ 161 ล า (เรือขนาดปานาแมกซ์จ านวน 120 ล า และเรือ

ขนาดซุปราแมกซ์ / อัลตราแมกซ์ / แฮนด้ีไซส์ จ านวน 41 ล า) รอขนถ่ายถั่วเหลืองลงเรือ ซ่ึงเรือบางล ารอตั้งแต่เดือน

มกราคมเน่ืองจากสภาพอากาศท่ีเปียกช้ืน ความแออัดท่ีท่าเรือน้ีช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของค่าระวางเช่าเหมาล าให้ดีข้ึน

โดยการลดอุปทานลง ส่งผลให้ไตรมาสแรกของปี 2564 เป็นไตรมาสแรกท่ีดีท่ีสุดในรอบ 10 ปี 

• เหตุใดอตัราค่าระวางส าหรับเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือจึงแข็งแกร่งมาก? มีสาเหตุหลายประการ กล่าวคือ เรือท่ีมี

อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือบรรทุกสินค้าไดทุ้กประเภท การได้รับแรงหนุนจากเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีกลับมาฟ้ืนตัวอีกคร้ัง 

การกลบัมาสต็อกสินคา้คงคลงั ความตอ้งการพลงังานท่ีเพิ่มข้ึน ความตอ้งการอาหารท่ีเพิ่มข้ึน การท่ีจีนห้ามน าเขา้ถ่านหิน

จากออสเตรเลียซ่ึงส่งผลกระทบต่อการคา้และเพิ่มความต้องการในแง่ปริมาณตนัไมล์ การท่ีจีนปิดโรงงานหลอมเหล็กท่ี

ก่อมลพิษแต่อนุญาตให้น าเขา้เศษเหล็กเพื่อลดมลพิษจากโรงงานหลอมเหล็กดงักล่าว 

• ดชันี PMI ของจีนเฉลี่ย 51.3 จุดในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 (เดือนมกราคม 51.3 จุด เดือนกุมภาพนัธ์ 50.6 จุด เดือน

มีนาคม 51.9 จุด) เน่ืองจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีประกาศใช้ในปลายเดือนพฤษภาคม 2563 รัฐบาลจีนยงัคง

สนบัสนุนเศรษฐกิจของตนเพื่อตอบโตผ้ลกระทบจากโควิด-19 

• GDP ของจีนส าหรับไตรมาสแรกของปี 2564 เพิ่มข้ึนอย่างมากถึงร้อยละ 18.3 อนัเป็นผลมาจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ

เพื่อตอบโต้โควิด-19 ผลท่ีตามมาคือ การน าเข้าแร่เหล็กส าหรับไตรมาสแรกของปี 2564 อยู่ท่ี 283 ล้านตัน  เทียบกับ 263 

ล้านตันในไตรมาสแรกของปี 2563 เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.6 การผลิตเหล็กมีปริมาณ 269 ล้านตันเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.1 ปริมาณ

เหล็กคงคลงัรายเดือนเฉลี่ยอยู่ท่ี 18.6 ลา้นตนัลดลงร้อยละ 13.1 การน าเขา้เหล็กอยู่ท่ี 3.7 ลา้นตนัเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.6 การ
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ส่งออกเหล็กอยู่ท่ี 17.7 ลา้นตนัเพิ่มข้ึนร้อยละ 23.8 ปริมาณการใชเ้หล็กอยู่ท่ี 255.1 ลา้นตนัเพิ่มข้ึนร้อยละ 14.6 การน าเข้า

ถ่านหินอยู่ท่ี 95.8 ลา้นตนันบัว่าทรงตวัเมื่อเทียบกบัปริมาณการน าเขา้ที่สูงมากในไตรมาสแรกของปี 2563 

• การส่งออกสินค้าเกษตรจากบราซิลและอาร์เจนตินาในเดือนมีนาคมเกือบแตะสถิติของเดือนพฤษภาคม  2563 ท่ีปริมาณ 

26.2 ลา้นตนั คาดการณ์การส่งออกเดือนเมษายนท่ี 27.8 ลา้นตนั (เพิ่มข้ึนร้อยละ 14 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า) ซ่ึงสร้างสถิติ

ใหม่ 

• GDP ในไตรมาสแรกของสหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึนอย่างมากถึงร้อยละ 6.4! อย่างไรก็ตาม GDP ในไตรมาสแรกของสหภาพ

ยุโรปหดตวัร้อยละ 0.7 ซ่ึงความแตกต่างน้ีมีสาเหตุมาจากความรวดเร็วในการฉีดวคัซีนท่ีต่างกนั 

• ประธานาธิบดีไบเดนไดอ้อกแผนกระตุน้เศรษฐกิจมูลค่า 1.9 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ 

• ประธานาธิบดีไบเดนก าลังผลักดันแผนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 2.25 ล้านล้านเหรียญสหรัฐซ่ึงเป็นผลดีต่อเรือบรรทุก

สินค้าแห้งเทกอง! โครงสร้างพื้นฐานหมายถึงความต้องการเหล็ก ซีเมนต์ ไม้ ท่ีมากข้ึนซ่ึงสินค้าทั้งหมดน้ีขาดตลาดใน

สหรัฐอเมริกา 

• อเมริกาผลิตเหล็กได้ประมาณ 85 ล้านตันแต่บริโภคเพิ่มอีก 30 ถึง 35 ล้านตัน ยงัไม่รวมถึงข้อก าหนดใหม่จากแผน

โครงสร้างพื้นฐาน โปรดทราบว่าประธานาธิบดีสามท่านล่าสุด ไดแ้ก่ โอบามา ทรัมป์ ไบเดน ต่างสัญญาว่าจะสร้างการใช้

จ่ายทางโครงสร้างพื้นฐานจ านวนมหาศาลแต่ก็ยงัไม่ประสบความส าเร็จใดๆ บางทีไบเดนอาจจะประสบความส าเร็จใน

ความพยายามคร้ังท่ีสามน้ี 

• ในไตรมาสแรก อุปทานเรือสุทธิเพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 0.83 (7.53 ลา้นเดทเวทตนั) โดยมีสดัส่วนปริมาณค าสั่งต่อเรือใหม่ต่อ

ปริมาณกองเรือท่ีต ่ามากท่ีร้อยละ 5.56 ณ ส้ินไตรมาสแรกท าให้มัน่ใจไดว้่าจะเพิ่มข้ึนสุทธิเล็กน้อยในปี 2564 

• การเพิ่มข้ึนของอุปสงคแ์ละการลดลงของอุปทานเรือสุทธิ ปัจจยัทั้งสองน้ีท าให้เกิดวฏัจกัรท่ีสมบูรณ์แบบอนัส่งผลให้ไตร

มาสแรกนั้นดีท่ีสุดในรอบ 10 ปี 

• เน่ืองจากอัตราค่าระวางท่ีสูงข้ึน ปริมาณการรีไซเคิลจึงลดลงจาก 4.77 ล้านเดทเวทตันในไตรมาสแรกของปี 2563 เป็น 

3.81 ลา้นเดทเวทตนัในไตรมาสแรกของปี 2564 ซ่ึงค านวณเป็นรายปีเท่ากบัการรีไซเคิลในปริมาณ 15.24 ลา้นเดทเวทตัน

ในปี 2564 

• เจา้ของเรือยงัคงแล่นเรือดว้ยความเร็วท่ีลดลงแมว้่าอตัราค่าระวางจะสูงข้ึนและไดช้่วยในการลดอุปทานท่ีมีอยู่ 

• ผลท่ีตามมาคือ ดัชนี BDI เฉล่ียอยู่ท่ี 1,739 จุดในไตรมาสแรกและส้ินสุดไตรมาสท่ี 2,046 จุด โดยเร่ิมต้นปีท่ี 1,374 จุด 

ดชันี BDI อยู่ท่ี 3,254 จุด ณ วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 

• เมื่อแยกองคป์ระกอบของดัชนี BDI ออกจะพบว่ากลุ่มเรือท่ีมีขนาดเล็กสามารถท าไดดี้กว่ากลุ่มเรือขนาดใหญ่ เน่ืองจาก

อุปสงคท่ี์แข็งแกร่งจากสินคา้แห้งเทกองกลุ่มย่อย (สินคา้ประเภทเดียวกบัท่ีเรือของบริษทัฯ ขนส่ง) 

• การท่ีบริษทัฯ อยู่ในกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือขนาดเล็กหมายความว่าบริษทัฯ จะสามารถไดร้ับประโยชน์

จากการเติบโตท่ีแข็งแกร่งข้ึนร้อยละ 4 ของอุปสงคใ์นสินคา้แห้งเทกองกลุ่มย่อย จากการคาดการณ์ของ Clarksons เทียบ

กบัการเติบโตของกองเรือสุทธิท่ีคาดไวส้ าหรับกลุ่มเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายบนเรือท่ีร้อยละ 1.55 
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• เน่ืองจาก 'ดชันี BDI ใหม่' ส่วนใหญ่ค านวณมาจากเรือขนาดใหญ่ (ดชันี BDI ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 พิจารณาจากดัชนี

ของเรือขนาดเคปไซส์ร้อยละ 40 ดชันีของเรือขนาดปานาแมกซ์ร้อยละ 30 ดชันีของเรือขนาดซุปราแมกซ์ร้อยละ 30 และ

ไม่คิดจากดัชนีของเรือขนาดแฮนด้ีไซส์) การลดลงของผลประกอบการใด ๆ ในกลุ่มเรือขนาดใหญ่มีผลกระทบอย่าง

ชดัเจนต่อดชันี BDI 

• ดว้ยน ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่า (LSFO) ซ่ึงมีราคามากกว่าราคาน ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูง (HSFO) เกือบ 100 ถึง 150 

เหรียญสหรัฐต่อตนั วิธีท่ีง่ายท่ีสุดในการลดการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถันต ่าคือการลดความเร็วในการแล่นเรือลง ซ่ึง

ช่วยส่งผลให้อุปทานเรือลดลง 

• เรือท่ีมีอายุ 20 ปีหรือมากกว่านั้นซ่ึงคิดเป็นปริมาณ 58.44 ล้านเดทเวทตันหรือร้อยละ 6.39 ของกองเรือท่ีมีอยู่ ณ ต้นปี 

2564 จะเป็นตวัเลือกท่ีเหมาะส าหรับการรีไซเคิล เน่ืองจากเรือเหล่าน้ีอาจจ าเป็นตอ้งลงทุนในระบบจัดการน ้าถ่วงเรือและ

การส ารวจเรือพิเศษท่ีมีราคาแพง 

• อีกวิธีหน่ึงในการดูแนวโน้มของตลาดคือการเปรียบเทียบค าสั่งต่อเรือล่วงหน้าในปัจจุบนัท่ีปริมาณ 50.89 ลา้นเดทเวทตัน 

หรือร้อยละ 5.56 ของกองเรือท่ีมีอยู่ ณ ส้ินไตรมาสแรกและจะเห็นว่าเป็นปริมาณท่ีต ่าท่ีสุดในรอบ 20 ปีหรือนานกว่านั้น 

• ค าสั่งซ้ือเรือต่อใหม่ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 อยู่ท่ีปริมาณ 3.79 ลา้นเดทเวทตนั และลดลงร้อยละ 19 เมื่อเทียบกบัปี

ก่อนหน้า 

• กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุว่า GDP โลกปี 2564 จะขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 6 จากการคาดการณ์ในเดือน

มกราคมท่ีร้อยละ 5.5 หากสถานการณ์โควิด-19 เข้าสู่ภาวะปกติ เราน่าจะเห็นภาพอุปสงค์ท่ีดีข้ึนในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้า

เน่ืองจากอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมัน่คงไดรั้บปัจจยักระตุน้ทางการเงินและเศรษฐกิจกว่า 20 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ

จากประเทศอ่ืนๆ ทัว่โลก 

• มุมมองของบริษทัฯ ต่อการเติบโตของอุปทานอา้งอิงจากขอ้มูลจาก Clarksons อตัราการเติบโตสุทธิของกองเรืออยู่ท่ีร้อย

ละ 1.97 (จาก 906.99 ลา้นเดทเวทตนั เป็น 924.87 ลา้นเดทเวทตนั) ภายในส้ินปี 2564 และร้อยละ 0.42 (จาก 924.87 ลา้น

เดทเวทตนั เป็น 928.76 ลา้นเดทเวทตนั) ภายในส้ินปี 2565 หากคาดว่ามีปริมาณการรีไซเคิล 16 ลา้นเดทเวทตนั และอตัรา

การส่งมอบล่าชา้ร้อยละ 20 ในปี 2564 และปี 2565 

• หากการคาดการณ์ของ Clarksons เก่ียวกบัการเติบโตของอุปสงคแ์ละภาคอุปทานเป็นไปตามคาดการณ์ ในปี 2564 และ ปี 

2565 ควรมีอตัราสูงข้ึนอย่างมีนยัส าคญัมากกว่าปี 2563 ซ่ึงเกิดการระบาดของโควิด-19 

• หากภาคอุปทานไดรั้บประโยชน์จากการรีไซเคิลเรือท่ีเก่ามาก เจา้ของเรือท่ีใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่ามีการแล่นเรือ

ดว้ยความเร็วท่ีลดลง และเจา้ของเรือท่ียงัคงใชง้านเรือท่ีมีอายุมากกว่า 20 ปีถูกบงัคบัให้ตอ้งใชเ้วลามากข้ึนในอู่แห้ง ตลาด

จะไดรั้บประโยชน์เพิ่มเติมจากปริมาณที่มีจ  ากดัของเรือท่ีมีอยู่ในภาคอุปทาน 

มุมมองอืน่ ๆ ต่อตลำด 
จีนซ่ึงเป็นผูซ้ื้อแร่เหล็กรายใหญ่ท่ีสุดของโลกโดยมีสัดส่วนการซ้ือประมาณร้อยละ 70 ของการขนส่งสินค้าทางทะเลทั่วโลก แต่

สัดส่วนอีกร้อยละ 30 นั้นก็มีความส าคญัและมีสัญญาณของการฟ้ืนตัวของอุปสงค์หลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาได้
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คล่ีคลายลง ปริมาณการขนส่งแร่เหล็กทางทะเลทัว่โลกทั้งหมดท่ีขนถ่าย ณ ท่าเรือต่างๆ ในเดือนมกราคมอยู่ท่ี 134 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน

จาก 122.82 ลา้นตนั ในเดือนธันวาคมและ 125.18 ลา้นตนัในเดือนพฤศจิกายน และสูงกว่าปริมาณในเดือนมกราคมของปี 2563 ร้อย

ละ 6.5 การน าเขา้แร่เหล็กของจีนในเดือนมกราคมอยู่ท่ี 98.79 ลา้นตนัซ่ึงหมายความว่าการน าเขา้แร่เหล็กของประเทศอ่ืนๆ ทัว่โลก

อยู่ท่ี 35.21 ลา้นตนั โดยในเดือนเดียวกนัของปี 2563 การน าเขา้แร่เหล็กของประเทศอ่ืนๆ ทัว่โลกอยู่ท่ี 34.07 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 

3.3 เมื่อเทียบเป็นรายปี (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2564) 

การซ้ือขา้วโพดในปริมาณมากเป็นสถิติของจีนส่งผลให้ราคาข้าวโพดพุ่งสูงข้ึน ในปี 2563 จีนน าเขา้ขา้วโพดรวม 11.3 ลา้นตนั ใน

เดือนมกราคมปีน้ีเพียงเดือนเดียวจีนซ้ือข้าวโพด 2.1 ลา้นตนัซ่ึงเป็นการซ้ือรายเดือนท่ีมากท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ การซ้ือขา้วโพดท่ี

มากข้ึนอย่างมีนยัส าคญัน้ีเกิดข้ึนจากการฟ้ืนตวัของฝูงสุกรในประเทศจีนหลงัจากการระบาดของโรคไข้หวดัหมูแอฟริกนัเมื่อไม่ก่ีปี

ท่ีผ่านมาไดส่้งผลกระทบต่อประชากรหมูในประเทศ อย่างไรก็ตาม การน าเขา้ขา้วโพดจ านวนมหาศาลไดส้ร้างความประหลาดใจ

ให้กับหลายคนเน่ืองจากจีนเคยพึ่งพาตนเองได้ ตอนน้ีผูซ้ื้อและผูข้ายในตลาดก าลังสงสัยว่าการเพิ่มข้ึนจะคงอยู่ได้นานแค่ไหน 

Rabobank เห็นว่ามีแนวโน้มท่ีดีข้ึนเน่ืองจากพวกเขาคาดการณ์ว่าความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนส าหรับธัญพืชอาหารสัตว์และถัว่เหลืองจะ

ด าเนินต่อไปจนถึงปี 2573 ตวัแทนจาก ADM บริษทัดา้นการเกษตรรายใหญ่ของสหรัฐคาดว่าจีนจะน าเขา้ขา้วโพดประมาณ 25 ลา้น

ตันในอนาคต ผูเ้ข้าร่วมในอุตสาหกรรมอื่น ๆ  มีมุมมองเชิงบวกลดลงเน่ืองจากพวกเขามองว่าการน าเข้าขา้วโพดของจีนพุ่งสูงข้ึน

เพียงชัว่คราว เมื่อจีนสต็อกสินคา้ขา้วโพดคงคลงัแลว้คาดว่าการซ้ือจะลดลง (ขอ้มูลจาก Maersk Brokers วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2564) 

คาดว่าจีนไม่มีท่าทีอ่อนลงต่อสินคา้ที่มาจากออสเตรเลียและความตอ้งการสินคา้โภคภณัฑ์ของจีนจะเป็นเร่ืองดีส าหรับผู ้ส่งออกจาก

ประเทศอื่น เราได้เห็นการเติบโตของการน าเข้าของจีนจากแหล่งอื่น ๆ แล้ว มีความกังวลเก่ียวกับการส่งออกแร่เหล็กของ

ออสเตรเลียไปยงัจีน แต่เราไม่คาดว่าส่ิงเหล่าน้ีจะได้รับผลกระทบในระยะสั้น ในระยะยาวจีนอาจเพิ่มการลงทุนในแอฟริกาซ่ึงมี

ศกัยภาพในการผลิตแร่เหล็กคุณภาพสูง หากเกิดข้ึนจริงก็อาจเป็นไปในลกัษณะเดียวกบับอกไซต์ของกินีท่ีมีการลงทุนจากจีนแบบ

ครบวงจรและลดการน าเขา้จากแหล่งอ่ืน ๆ ผูส่้งออกของออสเตรเลียจะสูญเสียมากข้ึนหากพวกเขาไม่สามารถหาผูซ้ื้อจากท่ีอ่ืนได้

ทัน ในแง่ของอุปสงค์ในการขนส่งสินค้าความเป็นไปได้ส่วนใหญ่ของสถานการณ์น้ีคือสินค้าโภคภัณฑ์จะต้องขนส่งเป็นระยะ

ทางไกลข้ึนและดว้ยเรือท่ีมีปริมาณความจุมากข้ึนและขนาดใหญ่ข้ึนกว่าเดิม (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564) 

การน าเขา้ถ่านหินคิดเป็นประมาณร้อยละ 25 ของการบริโภคถ่านหินของอินเดีย แต่ดว้ยการผลิตถ่านหินในประเทศส่วนใหญ่คงท่ี

ในปริมาณ 720 ล้านตันในช่วงสามปีท่ีผ่านมา การน าเข้าถ่านหินอาจจ าเป็นต้องเพิ่มข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการท่ีเพิ่ม ข้ึน

โดยเฉพาะอย่างย่ิงส าหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ท่ีมีก าลงัการผลิต 37 กิกะวตัต์ (ร้อยละ 16) ซ่ึงมีก าหนดจะเร่ิมการผลิตในอีกสองปี

ขา้งหน้า เน่ืองจากถ่านหินยงัคงมีสัดส่วนถึงร้อยละ 73 ของสัดส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้าของอินเดียในปัจจุบนัจึงมีมุมมองเชิงบวก

ต่อการน าเขา้ถ่านหินในอนาคตและโดยเฉพาะอย่างย่ิงในปี 2564 เน่ืองจาก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่าการ

เติบโตของ GDP ของอินเดียจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.5 ในปีน้ี (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2564)  

การขนส่งขา้วบาร์เลย์ของอาร์เจนตินาไปยงัประเทศจีนอาจสูงถึง 1 ลา้นตนัในปี 2564 เมื่อปีท่ีแลว้อาร์เจนตินาส่งข้าวบาร์เลย์ไปยงั

จีน 0.3 ลา้นตนั ซ่ึงสูงเป็นประวติัการณ์ ออสเตรเลียเคยเป็นผูผ้ลิตขา้วบาร์เลยท่ี์เป็นท่ีตอ้งการของจีน แต่ดว้ยความขดัแยง้ทางการทูต

ระหว่างทั้งสองประเทศ จีนจึงมองหาผูผ้ลิตจากประเทศอ่ืน ตวัเลขการส่งออกท่ีย่ืนต่อกระทรวงการเกษตรของอาร์เจนตินาแสดงให้
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เห็นว่ามีการขายขา้วบาร์เลยไ์ปแลว้ 1.1 ลา้นตนันบัจากตน้ปีจนถึงปัจจุบนั ส่วนใหญ่คาดว่าจะมุ่งหน้าไปยงัจีน นอกจากน้ีผูซ้ื้อชาว

จีนไดจ้องขา้วบาร์เลย ์ 3 ล็อต ล็อตละ 60,000 ตนัจากอาร์เจนตินาเพื่อส่งมอบในปี 2565 ซ่ึงเป็นสัญญาณท่ีชดัเจนว่าจีนมีแผนจะซ้ือ

ขา้วบาร์เลยข์องอาร์เจนตินาไปอีกระยะหน่ึง นกัวิเคราะห์คาดว่าอาร์เจนตินาจะผลิตขา้วบาร์เลยไ์ด้รวม 4.2 ลา้นตนั ในปี 2564 / ปี 

2565 เพิ่มข้ึนร้อยละ 11 จากปีก่อนหน้า ผลผลิตขา้วบาร์เลย์ของอาร์เจนตินาส่วนใหญ่ขนส่งไปยงัซาอุดีอาระเบีย แต่การส่งออกได้

เปล่ียนเส้นทางใหม่เมื่อซาอุดิอาระเบียเร่ิมน าเขา้ขา้วบาร์เลยข์องออสเตรเลีย (ขอ้มูลจาก Maersk Brokers วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2564) 

โควิด-19 ส่งผลให้ปัจจัยพื้นฐานในตลาดขนส่งสินค้าแห้งเทกองผิดเพี้ยนไป ท าให้ยากท่ีจะคาดว่าวฏัจักรค่าระวางล่าสุดท่ีแตะ

จุดสูงสุดในปี 2562 ผ่านจุดต ่าสุดไปแลว้หรือยงัคงมีแนวโน้มลดลง นโยบายเศรษฐกิจของจีนจะมีความส าคญัในการลดความเส่ียง

ในขณะน้ีท่ีการเติบโตทางเศรษฐกิจไดฟ้ื้นตวั เรามีมุมมองเชิงบวกต่อค่าระวางเรือในระยะยาวเน่ืองจากอุปทานท่ีจ ากัด และการฟ้ืน

ตวัของเศรษฐกิจโลก แมว้่าการเติบโตของจีนจะชะลอตวัก็ตาม (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 4 มีนาคม 2564) 

การส่งออกกากถั่วเหลืองของอาร์เจนตินาท่ีแข็งแกร่งในปีน้ีได้ช่วยสนบัสนุนการเร่ิมต้นท่ีแข็งแกร่งของเรือขนาดเล็กกว่าเรือเคป

ไซส์ในแถบมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต ้การขาดแคลนเรือระวางบรรทุกขนาดแฮนด้ีไซส์ในอาร์เจนตินาและบราซิลในไตรมาส

แรกส่งผลให้อตัราค่าระวางสูงข้ึนอย่างมาก เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ขนาดมาตรฐาน 30,000 - 35,000 เดทเวทตนั เมื่อเร็ว ๆ น้ีมีอตัราการ

เช่าเหมาล าเป็นเงิน 20,000 เหรียญสหรัฐส าหรับการขนส่งจากอพัริเวอร์อาร์เจนตินาไปยงัแถบเมดิเตอร์เรเนียน แรงจูงใจอีกประการ

ส าหรับปริมาณการส่งออกท่ีสูงข้ึนคือราคากากถัว่เหลืองท่ีสูงข้ึนอย่างมากเมื่อไม่นานมาน้ีซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก 335 เหรียญสหรัฐในเดือน

สิงหาคม 2563 เป็น 545 เหรียญสหรัฐในเดือนมกราคมเพื่อชดเชยให้แก่เกษตรกรส าหรับการจัดเก็บภาษีส่งออกอีกคร้ัง จีนไม่ได้

น าเข้ากากถั่วเหลืองจากอาร์เจนตินา แต่กลับเป็นเจ้าของถั่วเหลืองปริมาณ 5.5 ล้านตัน  จากปริมาณถั่วเหลือง 6 ล้านตันของ

อาร์เจนตินาในปี 2563 มีความคิดเห็นแตกต่างกันในแง่การคาดการณ์ส าหรับตัวเลขการเก็บเก่ียวถั่วเหลืองของอาร์เจนตินาในปี 

2564 ในขณะที่ USDA คาดว่าปริมาณการผลิตกากถัว่เหลืองท่ีสูงข้ึนเล็กน้อยและการส่งออกท่ีเพิ่มข้ึนสูงกว่าปี 2563 ท่ีมีปริมาณต ่า

เพียง 14 ลา้นตนั Buenos Aires Grains Exchange กล่าวว่าจะปรับลดประมาณการการเก็บเก่ียวถัว่เหลืองในปี 2564 ซ่ึงปัจจุบนัอยู่ท่ี 

46 ลา้นตนัเน่ืองจากอุณหภูมิท่ีสูงในปัจจุบนัและการขาดฝน แน่นอนว่าตวัเลขการส่งออกกากถัว่เหลืองรายปีของอาร์เจนตินาท่ี 29 

ลา้นตนัในปี 2559 ยงัคงไกลเกินเอ้ือม! (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research วนัท่ี 5 มีนาคม 2564) 

การคา้ถัว่เหลืองเป็นไปในเชิงบวกอย่างมากในปี 2563 แมว้่าเศรษฐกิจทัว่โลกจะไดรั้บผลกระทบจากโควิด-19 โดยไดแ้รงหนุนจาก

อุปสงคข์องจีนเป็นหลกัเน่ืองจากจีนก าลงัสร้างฝูงสุกรข้ึนใหม่หลงัจากการระบาดของโรคไขห้วดัหมูแอฟริกันท่ีรุนแรงในปีท่ีผ่าน

มา การส่งออกถัว่เหลืองทัว่โลกมีปริมาณถึง 150.8 ลา้นตนัในปี 2563 เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.9 จาก 134.8 ลา้นตนัในปี 2562 ตวัเลขของ

จีนในปี 2563 ค่อนขา้งโดดเด่น โดยมีการน าเขา้ถัว่เหลือง 94.9 ลา้นตนัเพิ่มข้ึนร้อยละ 17.5 จากปีก่อนหน้าซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 63 ของ

ปริมาณการค้าถั่วเหลืองทั่วโลก ในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 สหรัฐฯ ส่งออกถั่วเหลือง 12.8 ล้านตันเพิ่มข้ึนร้อยละ 

61.1 จากช่วงเดียวกันของปี 2563 ซ่ึงมีการส่งออกในปริมาณ 8.9 ล้านตันในเดือนมกราคมซ่ึงสูงท่ีสุดในรอบ 6 ปีท่ีผ่านมา เมื่อ

พิจารณาถึงฤดูกาลตามปกติในการซ้ือขายทางการเกษตร การส่งออกถั่วเหลืองของสหรัฐจะลดลงในอีกไม่ก่ีเดือนข้างหน้า เมื่อ

พิจารณาถึงปริมาณถัว่เหลืองคงคลงัของสหรัฐฯ ท่ีลดลง การส่งออกในปริมาณมากในปัจจุบนันั้นดูเหมือนจะไม่ยัง่ยืน การส่งออก

หลงัเดือนมีนาคม / เดือนเมษายนอาจลดลงสู่ระดบัต ่าสุดเป็นประวติัการณ์  (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 5 มีนาคม 2564) 
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ในขณะท่ีเมืองถังซานสั่งปิดเตาหลอมเหล็กบางส่วนในเดือนน้ีได้สร้างความกังวลให้กับตลาดแร่เหล็ก แต่ก็ไม่น่าเป็นไปได้ท่ี

มาตรการน้ีเพียงอย่างเดียวจะเพียงพอท่ีจะท าให้ความตอ้งการแร่เหล็กในจีนลดลงอย่างมากในปีน้ี มาตรการของเมืองถงัซานแสดง

ให้เห็นว่ามลพิษทางอากาศยงัคงเป็นปัญหาในประเทศจีนและอุตสาหกรรมเหล็กจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมส าหรับการปราบปรามท่ี

คล้ายคลึงกันในภูมิภาคการผลิตอ่ืน ๆ ในทางทฤษฎีโรงงานเหล็กต้องการเพิ่มการผลิตและลดการปล่อยมลพิษให้น้อยท่ีสุดซ่ึง

หมายถึงการเปล่ียนไปใชแ้ร่เหล็กท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนและเพิ่มการใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีได้รับประโยชน์เช่นเหล็กอัดเม็ด ส่ิงน้ีเป็นประโยชน์

ต่อผูผ้ลิตแต่มีแนวโน้มท่ีจะส่งผลลบต่อเหมืองแร่เหล็กคุณภาพต ่า เป็นท่ีน่าสังเกตว่าผลผลิตแร่เหล็กภายในประเทศของจีนจ านวน

มากมีคุณภาพต ่ากว่าผูผ้ลิตเกรดต ่าในออสเตรเลียเป็นอย่างมากซ่ึงหมายความว่าต้องใช้ถ่านหินโคก้มากข้ึนเพื่อเปล่ียนเป็นเหล็กดิบ

และเหล็กกล้าดิบ การลดการใชแ้ร่เหล็กในประเทศอาจช่วยผูผ้ลิตท่ีค้าเหล็กทางทะเลทุกเกรด แต่ส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กับว่าโรงงาน

เหล็กของจีนเปลี่ยนไปใชปั้จจยัการผลิตท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนหรือไม่ (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 11 มีนาคม 2564) 

จนถึงเดือนมีนาคม อัตราค่าระวางมาตราฐานของเรือขนาดซุปราแมกซ์เฉลี่ยอยู่ท่ี 21,300 เหรียญสหรัฐต่อวนั และเพิ่มข้ึนร้อยละ 

178 จากค่าเฉลี่ยท่ี 7,700 เหรียญสหรัฐต่อวนัในเดือนมีนาคม 2563 ซ่ึงเป็นเดือนมีนาคมท่ีแข็งแกร่งท่ีสุดนบัตั้งแต่เร่ิมใชด้ชันี BSI 58 

ในปี 2559 และอยู่ท่ีระดับอัตราค่าระวางในปี 2553 เรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองขนาดกลางโดยทั่วไปแลว้จะสามารถขนส่งสินค้าท่ี

หลากหลายกว่าเรือขนาดเคปไซส์ (เช่นสินค้าเกษตร สินค้าเทกองกลุ่มย่อย แร่เหล็ก และถ่านหิน) และเราเช่ือว่าการเปลี่ยนแปลง

ล่าสุดส าหรับเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาดกลางนั้นเป็นผลมาจากกลุ่มปัจจัยท่ีกวา้งข้ึน โดยส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจาก

เศรษฐกิจท่ีกลบัมาเปิดอีกคร้ัง การสต็อกสินคา้คงคลงัคร้ังใหม่ ความตอ้งการถ่านหินและสินคา้การเกษตร ตวัเลขล่าสุดของ USDA 

ช้ีให้เห็นว่าธัญพืช 2.8 ล้านตัน (ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วเหลือง และข้าวสาลี) ได้รับการตรวจสอบและ / หรือชั่งน ้ าหนักส าหรับการ

ส่งออกในสัปดาห์ส้ินสุดวนัท่ี 3 มีนาคม 2564 ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก 1.9 ล้านตันในสัปดาห์เดียวกันของปีก่อนหน้า ย่ิงไปกว่านั้นเมื่อจีน

น าเข้าถ่านหินเทอร์มอลจากออสเตรเลียได้ลดลงจนเป็นศูนย์ การขนส่งจากเส้นทางอื่น ๆ ก็เข้ามาแทนท่ีดังท่ีเห็นได้จากการท่ี

สหรัฐฯ เพิ่มการส่งออกถ่านหินในไตรมาสส่ีของปี 2563 ไปยงัจีนเป็น 17.4 ลา้นตนัเพิ่มข้ึนร้อยละ 748 จากไตรมาสก่อนหน้าและ

ร้อยละ 252 จากปีก่อนหน้า ความตอ้งการเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองขนาดกลางอาจเกิดข้ึนไดเ้น่ืองจากจีนเพิ่มการน าเขา้เศษโลหะ

หลังจากยกเลิกการห้ามน าเข้าเศษเหล็กเมื่อต้นปี 2564 แม้ว่าจะได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง แต่การผลักดันของจีนไปสู่

อนาคตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มและการพึ่งพาถ่านหินของออสเตรเลียน้อยลง อาจเป็นผลบวกส าหรับกลุ่มเรือขนส่งสินคา้แห้งเท

กองขนาดกลางและเป็นผลลบส าหรับกลุ่มเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองขนาดใหญ่ (ขอ้มูลจาก DNB Markets วนัท่ี 12 มีนาคม 2564) 

ฝนท่ีตกหนกัในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ท าให้การเก็บเก่ียวถัว่เหลืองของบราซิลล่าช้าและส่งผลให้ระบบขนส่ง

หยุดชะงกั ก่อให้เกิดความแออดัท่ีย  ่าแย่ท่ีสุดในท่าเรือขนส่งธัญพืชของบราซิลในรอบหลายปี แทบจะไม่มีการส่งออกถัว่เหลืองใน

เดือนมกราคมและมีการส่งออกเพียง 2.9 ลา้นตนัในเดือนกุมภาพนัธ์ (เทียบกบั 4.8 ลา้นตนัในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563) เรือมาถึงท่าเรือ

โดยท่ีไม่มีสินคา้ในไซโลดงันั้นการเข้าคิวเพื่อรอการขนส่งจึงเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยมีเรือขนาดปานาแมกซ์จ านวน 140 ล า และ

เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ / ซุปราแมกซ์ / อัลตราแมกซ์ จ านวน 41 ล า ปัจจุบันได้ทอดสมอรออยู่ ณ ท่าเรือหลักในการขนส่งธัญพืช 14 

แห่งของบราซิล เห็นไดช้ดัว่าผลกระทบอย่างชัดเจนจากระวางบรรทุกท่ีมีอยู่น้อยลงโดยเฉพาะอย่างย่ิงในแปซิฟิก (น้อยลงกว่าปกติ

ของไตรมาสแรก) คืออตัราค่าระวางท่ีสูงข้ึนและดว้ยปริมาณการส่งมอบเรือต่อใหม่ท่ีลดลง (เช่น มีเรือขนาดปานาแมกซ์เพียง 2 ล าท่ี

ส่งมอบจากอู่ต่อเรือในเดือนกุมภาพนัธ์) การขาดอุปทานเพิ่มเติมมีแนวโน้มท่ีจะมีท าให้ตลาดเรือขนาดเล็กกว่าเรือขนาดเคปไซส์จะ
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ยงัคงแข็งแกร่งต่อไป อย่างไรก็ตาม ปริมาณถั่วเหลืองจ านวนมากก าลังมาถึงท่าเรือดังนั้นเราจึงมีแนวโน้มท่ีจะเห็นการส่งออกราย

เดือนท่ีดีข้ึนซ่ึงปริมาณขนส่งอาจจะมากถึง 15 ลา้นตนัในเดือนมีนาคม ซ่ึงหากไดร้ับการยืนยนัจะเป็นสถิติรายเดือนสูงสุดตลอดกาล 

หากท่าเรือสามารถบรรลุปริมาณงานน้ีได้เราอาจเห็นความแออดัท่ีจุดสูงสุดในปัจจุบันแมว้่าการคาดการณ์การเก็บเก่ียวถั่วเหลือง

ของบราซิลจะสูงเป็นประวติัการณ์ท่ีปริมาณ 133 ลา้นตนั การขนส่งโดยรวมอาจเกินสถิติ 83 ลา้นตนัในปี 2561  (ขอ้มูลจาก Howe 

Robinson Research วนัท่ี 15 มีนาคม 2564)  

บริษทั Vale ประกาศเมื่อวนัท่ี 12 มีนาคมว่าบริษทัก าลงัด าเนินการผลิตแร่เหล็กเพิ่มเติมท่ีเหมือง Timbopeda แผนการเร่ิมตน้ใหม่

ของบริษทั Vale ซ่ึงระบุไวใ้นรายงานการผลิตและการขายในไตรมาสส่ีของพวกเขาคาดว่าก าลงัการผลิตจะขยายตวั 28 ลา้นตนัในปี 

2564 เช่นเดียวกบัเหมืองอื่น ๆ เช่น Vargem Grande Fabrica และ Brucutu ท่ีกลบัมาด าเนินการต่อ การผลิตท่ีเพิ่มข้ึนน้ีจะคิดเป็นร้อย

ละ 8 ของการขนส่งแร่เหล็กทั้งหมดของบราซิลในปี 2563 การขนส่งแร่เหล็กของบราซิลในเดือนกุมภาพนัธ์มียอดรวม 23.2 ลา้นตนั

เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า จากการจดัส่งในเดือนน้ี คาดว่าบราซิลจะส่งออกแร่เหล็ก 26.4 ลา้นตนัในเดือนมีนาคมซ่ึง

สูงกว่าเดือนก่อนหน้าร้อยละ 14  (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 15 มีนาคม 2564) 

ส าหรับเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 ตวัเลขอย่างเป็นทางการของจีนส าหรับการผลิตถ่านหินอยู่ท่ี 617.6 ลา้นตนัเพิ่มข้ึน

ร้อยละ 26.3 และร้อยละ 20.2 เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี 2563 และปี 2562 การผลิตถ่านหินท่ีเพิ่มข้ึนอาจเป็นผลมาจากปริมาณ

การใชไ้ฟฟ้าที่แข็งแกร่งของจีนซ่ึงในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 เพิ่มข้ึนร้อยละ 21.0 และร้อยละ 13.2 จากปี 2563 และ

ปี 2562 การเติบโตในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2564 เทียบกบัปี 2562 แสดงให้เห็นถึง CAGR ท่ีร้อยละ 6.4 ซ่ึงคิดเป็นเพียงแค่ CAGR  

ร้อยละ 8.4 ในการใชไ้ฟฟ้าในช่วงสิบปี ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปี 2562 น่ีเป็นขอ้บ่งช้ีอย่างมากถึงการฟ้ืนตวัในรูปตวัวีเน่ืองจากจีนสามารถ

ชดเชยการสูญเสียจากโควิด-19 ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าความร้อนเกือบจะรักษาส่วนแบ่งการตลาดโดยเพิ่มข้ึนร้อยละ 20.3 และร้อยละ 

11.4 จากปี 2563 และปี 2562 ส าหรับเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 รายงานการผลิตเหล็กของจีนอยู่ท่ี 175.0 ล้านตัน

เพิ่มข้ึนร้อยละ 13.1 จากเดือนเดียวกนัของปี 2563 และร้อยละ 17.0  จากเดือนเดียวกนัของปี 2562 การเพิ่มข้ึนน้ีส่วนใหญ่เป็นผลมา

จากโครงการกระตุน้เศรษฐกิจของจีน กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่งในจีนอยู่เบ้ืองหลงัความแข็งแกร่งล่าสุดในตลาดสินคา้แห้ง

เทกอง อตัราค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์อยู่ท่ี 16,800 เหรียญสหรัฐต่อวนั มากกว่าช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 3 เท่า และเป็น 2 เท่า

ของปริมาณในปี 2562 ย่ิงไปกว่านั้นขนาดของเรือท่ีเล็กกว่า ซ่ึงโดยปกติแลว้จะเห็นรายได้ท่ีผนัผวนต ่ากว่าอัตราของเรือขนาดเคป

ไซส์ ก าลังมองเห็นการสร้างรายไดท่ี้โดดเด่นเป็นตวัก าหนดความคาดหมายของ "super cycle" นับจากต้นปีจนถึงปัจจุบันอัตราค่า

ระวางเรือขนาดปานาแมกซ์อยู่ท่ี 15,600 เหรียญสหรัฐต่อวนั (สูงกว่าค่าเฉลี่ยส่ีปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 92 ส าหรับไตรมาสแรก) นับ

จากต้นปีจนถึงปัจจุบนัอัตราค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์อยู่ท่ี 15,300 เหรียญสหรัฐต่อวนั (สูงกว่าร้อยละ 85) และนับจากตน้ปี

จนถึงปัจจุบันอัตราค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์อยู่ท่ี 13,100 เหรียญสหรัฐต่อวนั (สูงกว่าร้อยละ 99) (ข้อมูลจาก DNB Markets 

วนัท่ี 16 มีนาคม 2564) 

จีนติดตั้งโรงงานพลงังานลมใหม่ 52 กิกะวตัต์ในปี 2563 เมื่อเทียบกบั 17 กิกะวตัต์ในสหรัฐฯ การลงทุนดา้นพลงังานลมของจีนตอก

ย ้าต าแหน่งผูน้ าระดับโลกเน่ืองจากเกือบร้อยละ 60 ของการติดตั้งพลังงานลมทั่วโลกมาจากจีนเมื่อปีท่ีแล้ว (ข้อมูลจาก Financial 

Times วนัท่ี 18 มีนาคม 2564)  
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การคา้ถัว่เหลืองจีนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61 ของการคา้ถัว่เหลืองทัว่โลกในช่วงปี 2562 ถึงปี 2564 โดยปกติแลว้อุปสงค์ของจีนจะ

มาจากอุปทานจากสหรัฐฯ ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม และจากบราซิลตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม  บราซิลตั้งเป้าท่ี

จะเก็บเก่ียวถัว่เหลือง 133 ลา้นตนัตามขอ้มูลจาก USDA เพิ่มเป็นสองเท่าจากช่วงกลางยุค 2000 (ช่วงปี 2548)และสูงกว่า 125.6 ลา้น

ตันในฤดูเก็บเก่ียวของปี 2562 / ปี 2563 แนวโน้มการเพิ่มข้ึนน้ีคาดว่าจะด าเนินต่อไปเน่ืองจากการอ่อนค่าของสกุลเงินเรอัลของ

บราซิลและราคาในอนาคตท่ีสูงข้ึนส าหรับถัว่เหลืองของสหรัฐฯ น่าจะเป็นข่าวดีส าหรับกลุ่มเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองขนาดกลาง

ซ่ึงมีอตัราค่าระวางสูงสุดอตัราใหม่เมื่อเร็ว ๆ น้ีและช่วยผลกัดนัให้เรือสินคา้แห้งเทกองกลุ่มอ่ืนมีอัตราค่าระวางปรับเพิ่มข้ึน (ขอ้มูล

จาก DNB Markets วนัท่ี 19 มีนาคม 2564) 

ฝนท่ีตกหนกัท าให้ทางรถไฟของ Hunter Valley ตอ้งหยุดชะงกั ซ่ึงส่วนใหญ่ใชใ้นการขนส่งถ่านหินไปยงัท่าเรือ Newcastle ในรัฐ 

New South Wales (NSW) พายุได้พดัถล่มเคร่ืองจักรโหลดสินค้าขนาดใหญ่สองตัวท่ีท่าเรือ โดยคาดว่าเคร่ืองจักรตัวแรกจะยงัไม่

สามารถกลับมาใช้งานได้จนถึงไตรมาสสามของปีน้ีหลังจากเกิดพายุในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ในขณะท่ียงัคงมีพายุอยู่ มี

แนวโน้มว่าการปฏิบติัการท่ีท่าเรือ Waratah จะได้รับผลกระทบเช่นกนั เรือจ านวน 65 ล าขนาดระวางรวม 7 ล้านเดทเวทตันต่อคิว

นอกชายฝั่งออสเตรเลียตะวนัออกโดยจ านวน 34 ล าเป็นเรือขนาดปานาแมกซ์ ซ่ึงเรือทั้งหมดน่าจะบรรทุกถ่านหิน การขนส่งถ่าน

หินจากภูมิภาคน้ีอยู่ท่ี 18 ล้านตันในเดือนน้ี ต ่ากว่าระดับต ่าสุดในรอบ 5 ปีท่ีปริมาณ 4 ล้านตันในปี 2560 ในเดือนเมษายน 2560 มี

ผลกระทบจากสภาพอากาศท่ีคล้ายคลึงกันและความเสียหายทางรถไฟในรัฐ New South Wales และ Queensland การขนส่งใน

ช่วงเวลาน้ีลดลงร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า หากลดลงระดับเดียวกันคาดว่าจะท าให้การขนสินค้าในเดือนมีนาคมอยู่ท่ี

ประมาณ 21.5 ลา้นตนั ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดนับตั้งแต่ระบบ AIS เร่ิมมีการใชง้าน นกัอุตุนิยมวิทยาตั้งขอ้สังเกตว่ายงัคงมีพายุอีกเป็น

เวลาหลายวนัและพายุจะเคลื่อนตัวไปทางใต้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการท่ีท่าเรือ Kembla ซ่ึงอยู่ห่างออกไปทางใตข้อง 

Newcastle ประมาณ 250 กิโลเมตร (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 19 มีนาคม 2564)  

การจดัส่งขา้วโพดของสหรัฐฯ ไปยงัจีนถูกจ ากดัในช่วงไม่ก่ีสัปดาห์ท่ีผ่านมา แมว้่าจะไม่ไดห้มายความว่าการขนส่งขา้วโพดทั้งหมด

ของสหรัฐฯ จะลดลง สหรัฐฯ ส่งออกข้าวโพด 2.2 ล้านตันในสัปดาห์ส้ินสุดวนัท่ี 11 มีนาคมซ่ึงเป็นสถิติสูงสุดเป็นอันดับสอง

ส าหรับสถิติรายสัปดาห์ การตรวจสอบข้าวโพดในสหรัฐอเมริการายสัปดาห์พบว่ามีปริมาณเกิน 2 ล้านตันเพียงส่ีคร้ังนบัตั้งแต่ปี 

2526 โดยมีสองคร้ังท่ีเกิดข้ึนในปีการตลาดปัจจุบนั ในปี 2560 สหรัฐฯ มีประสบการณ์กับเดือนมีนาคมท่ีดีท่ีสุดโดยมีการส่งออก

รวม 6.7 ล้านตัน คาดการณ์ว่าจะมีการส่งออกจนถึงวนัท่ี 11 ของเดือนน้ีสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อส่ีปีก่อนถึงร้อยละ 30 

ปัจจุบัน USDA คาดว่าการส่งออกข้าวโพดของสหรัฐจะแตะ 66 ล้านตันในปีน้ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.6 การเก็บเก่ียวคร้ังท่ีสองท่ีล่าชา้

ในช่วงปลายปีของบราซิลอาจกระตุน้ยอดขายของสหรัฐฯ ให้ดีย่ิงข้ึนไปอีก โดยปกติญ่ีปุ่นและเม็กซิโกเป็นตวัแทนของการส่งออก

ประมาณคร่ึงหน่ึงของสหรัฐฯ แต่ในขณะน้ี ทั้งสองประเทศน าเขา้เป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 35 ของยอดขายในปัจจุบนั เน่ืองจากการ

ซ้ือข้าวโพดของจีนจนถึงขณะน้ีในปริมาณ 18.7 ล้านตัน ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดของผูน้ าเข้ารายอื่นลดลง ในช่วงต้นเดือน

ข้าวโพดของสหรัฐฯ มียอดส่งออกถึงร้อยละ 90 ของเป้าหมายการส่งออกของ USDA ส าหรับปีการตลาด ปี 2563 / ปี 2564 แต่

อุปทานส าหรับการส่งออกดูเหมือนจะไม่ใช่ปัญหาและสหรัฐฯ ได้ส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 40 ของปริมาณทั้งหมดจนถึงขณะน้ี 

(ขอ้มูลจาก Maersk Brokers วนัท่ี 19 มีนาคม 2564)  
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การจดัหาถ่านหินทางบกในจีนได้รับผลกระทบจากการควบคุมโควิด-19 ท่ีชายแดนของมองโกเลียท่ีเขม้งวดข้ึน ซ่ึงเร่ิมด าเนินการ

เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม เส้นทางดงักล่าวเป็นเส้นทางหลกัส าหรับรถบรรทุกท่ีขนส่งถ่านหินของมองโกเลียเขา้สู่จีนและขณะน้ีขอ้จ ากัด

ไดท้ าให้การขนส่งโดยรถบรรทุกจ ากดัท่ีเพียง 50 คนัต่อวนั เมื่อเปรียบเทียบกบัปริมาณตามปกติท่ีมีจ านวนรถบรรทุก 200 คนัต่อวนั

และรายงานบางฉบบัช้ีว่าอาจมีการเขม้งวดมากข้ึน ผลท่ีตามมาคือเงื่อนไขดา้นราคาส าหรับการน าเขา้ถ่านหินทางทะเลปรับตวัดีข้ึน 

การเก็งก าไรการน าเข้าถ่านหินทางทะเลลดลงจากระดบัสูงท่ี 50 เหรียญสหรัฐต่อตนัในเดือนมกราคมเป็นเกือบ 1 เหรียญสหรัฐต่อ

ตนัในเดือนท่ีแลว้ เน่ืองจากการผ่อนคลายขอ้จ ากดัการน าเขา้ท าให้ราคาถ่านหินในประเทศท่ีสูงมากลดลง ตั้งแต่นั้นมาการเก็งก าไรก็

พุ่งข้ึนสูงกว่า 11 เหรียญสหรัฐต่อตันซ่ึงได้รับแรงหนุนจากการหยุดชะงักในมองโกเลีย เหมืองในประเทศทางภาคเหนือได้รับ

ผลกระทบจากพายุทรายเช่นกัน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความสามารถของรถบรรทุกในการขนส่งถ่านหินไปยังผู ้ใช้ปลายทาง 

ผลกระทบดา้นราคาเหล่าน้ีจะท าให้การน าเข้าถ่านหินทางทะเลเพิ่มข้ึนในอีกไม่ก่ีสัปดาห์ข้างหน้า (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 

22 มีนาคม 2564) 

ถ่านหินคิดเป็นร้อยละ 57 ของการใช้พลังงานของจีนในปี 2563 ตามรายงานของส านักงานสถิติแห่งชาติของจีน Global Energy 

Monitor ซ่ึงตั้งอยู่ในซานฟรานซิสโกประเมินว่าจีนไดว้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ 73 กิกะวตัต์ซ่ึงมากกว่าห้าเท่าของปริมาณ

โรงไฟฟ้าถ่านหินจากแหล่งอ่ืนทัว่โลกรวมกนั (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 23 มีนาคม 2564) 

เน่ืองจากสภาพการเจริญเติบโตและการเก็บเก่ียวท่ีเอ้ืออ านวย การผลิตข้าวสาลีของออสเตรเลียส าหรับปีเพาะปลูกในช่วงเดือน

กรกฎาคม 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 คาดว่าจะสูงเป็นประวติัการณ์ที่ 33 ลา้นตนัมากกว่าสองเท่าของปริมาณ 15.2 ลา้นตนั ในปี

การเพาะปลูกก่อนหน้า อตัราผลตอบแทนสูงเป็นพิเศษโดยคาดว่าการส่งออกในปีการตลาดน้ี (เดือนตุลาคม ถึง เดือนกนัยายน) จะ

มากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าถึง 21 ล้านตัน การส่งออกเร่ิมฟ้ืนตัวตั้งแต่ต้นปีโดยมีการส่งออกข้าวสาลี 5.1 ล้านตัน ใน

เดือนมกราคม / เดือนกุมภาพนัธ์ ซ่ึงเป็นสถิติประจ าปีในช่วงสองเดือนน้ี การขนส่งไปยงัเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้ีความแข็งแกร่ง

เป็นพิเศษ นอกเหนือจากอุปทานท่ีมากแลว้ค่าเงินเหรียญออสเตรเลียยงัมีอัตราท่ีสามารถแข่งขนัไดเ้มื่อเทียบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐ 

ตลอดจนอตัราค่าระวางท่ีสูงข้ึนมากจากผูผ้ลิตรายอ่ืนในไตรมาสแรกเช่นอาร์เจนตินา และรัสเซีย / ยูเครนในทะเลด าก็มีส่วนร่วม จีน

เคยเป็นตลาดอนัดับ 1 ของออสเตรเลียในปี 2563 โดยมีการส่งออกรวม 2 ลา้นตนั แมว้่าในปัจจุบนัการจัดส่งจะท าได้เพียงเล็กน้อย

โดยมีรายงานว่ามีเรือเพียง 4 ล าท่ีมีการขนส่งขา้วสาลีไปยงัจีน อย่างไรก็ตาม ในขณะน้ีมีข่าวลือมากมายว่าจีนจะซ้ือสินค้าจ านวน

มากในไตรมาสสอง บางทีปัจจยัท่ีท าให้จีนหันมาสนใจออสเตรเลียก็คือการตัดสินใจของรัสเซียท่ีจะเรียกเก็บภาษีส่งออกข้าวสาลี 

25 ยูโรต่อตนั เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาอาหารท่ีสูงข้ึนในประเทศ ภาษีส่งออกน้ีเพิ่มข้ึนเป็น 50 ยู

โรต่อตนั ในวนัท่ี 1 มีนาคม และจะคงมีการจดัเก็บอย่างน้อยจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน การส่งออกขา้วสาลีจากออสเตรเลียท่ีเพิ่มข้ึนน้ี

ส่งผลให้ตลาดเรือขนาดเล็กกว่าเรือขนาดเคปไซส์ในมหาสมุทรแปซิฟิกไดร้ับการกระตุน้อย่างมีนยัส าคญัในช่วงไตรมาสแรก และ

ด้วยการส่งออกท่ีคาดว่าจะเพิ่มข้ึนอีกในไตรมาสสอง ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะเป็นปัจจยัสนบัสนุนส าหรับอัตราค่าระวางรายเท่ียว

ส าหรับการเดินเรือทัว่ทั้งแปซิฟิกทั้งในเรือขนาดปานาแมกซ์และเรือขนาดซุปราแมกซ์ซ่ึงในขณะน้ีสูงเกินกว่าอัตราเช่าเหมาล าเป็น

ระยะเวลาในเส้นทางทรานส์แอตแลนติก (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research วนัท่ี 1 เมษายน 2564)  
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ปี 2563 เป็นปีท่ีเลวร้ายอย่างแทจ้ริงส าหรับการซ้ือขายถ่านหินทางทะเลโดยลดลงร้อยละ 12.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเป็น 1,130 

ลา้นตนั การน าเขา้ถ่านหินในเวียดนามเพิ่มข้ึนร้อยละ 124.6 จากปีก่อนหน้าเป็น 37.4 ลา้นตนัในปี 2563 จาก 16.7 ลา้นตนัในปี 2562 

เวียดนามน าเขา้ถ่านหินเพียง 4.3 ลา้นตนัในปี 2561 และ 2.6 ลา้นตนัในปี 2560 จนกระทัง่ไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาเวียดนามเป็นผูส่้งออกสุทธิ

ในปริมาณมหาศาลไปยงัจีน การน าเขา้ในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ของปี 2564 ไม่ไดอ้ยู่ในระดบัท่ีโดดเด่นดงัเช่นในปี 2563 

แต่ก็ยงัคงแข็งแกร่งมาก ในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ของปี 2564 เวียดนามน าเขา้ถ่านหิน 4.5 ลา้นตนัลดลงร้อยละ 8.1 เมื่อ

เทียบกับปีก่อนหน้าในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ของปี 2563 แต่เพิ่มข้ึนร้อยละ 229 จากเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์

ของปี 2562 (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 2 เมษายน 2564)  

จากราคาเหล็กท่ีมัน่คงของจีนจะได้เห็นว่าผูผ้ลิตเหล็กในประเทศท่ีนิยมแร่เหล็กท่ีมีปริมาณธาตุเหล็ก (Fe) สูงกว่าเพื่อเพิ่มผลผลิต 

กิจกรรมการซ้ือขายส าหรับแร่เหล็กเกรดสูงนั้นค่อนขา้งคึกคกับ่งบอกว่าแร่เหล็กท่ีมีปริมาณธาตุเหล็ก (Fe) สูงกว่าร้อยละ 60 ก าลงั

ได้รับส่วนแบ่งการตลาด ข่าวน้ีน่าจะเป็นผลเชิงบวกเน่ืองจากอุปทานแร่เหล็กในประเทศของจีนมีคุณภาพต ่ากว่าผูผ้ลิตท่ีอยู่ห่าง

ออกไปเช่นบราซิล หน่วยงานวางแผนเศรษฐกิจหลกัของจีน (NDRC) ไดจ้ดัการประชุมอีกคร้ังเพื่อหารือเก่ียวกบัมาตรการเพื่อท าให้

แน่ใจว่าอุปทานถ่านหินของประเทศมีความพร้อมส าหรับช่วงสูงสุดในฤดูร้อน ทางการจีนมีความกระตือรือร้นท่ีจะหลีกเลี่ยง

ช่วงเวลาท่ีราคาถ่านหินในประเทศเพิ่มสูงข้ึนอีกและได้รับการกระตุ้นจากบริษทัสาธารณูปโภคท้องถ่ินให้จดัหาระบบโควตาการ

น าเขา้ท่ีสามารถคาดการณ์ไดม้ากข้ึน ในทางกลบักนั NDRC อา้งว่าตอ้งการให้ผูผ้ลิตถ่านหินในท้องถ่ินเพิ่มก าลงัการผลิตและเพื่อ

การผลิตไฟฟ้ามากข้ึนจากแหล่งพลงังานท่ีไม่ใช่ถ่านหิน ดูเหมือนว่าจีนจะไม่ตอ้งการถ่านหินของออสเตรเลียดงันั้นจึงต้องเพิ่มการ

น าเขา้จากสหรัฐฯ แอฟริกาใต ้และโคลอมเบีย โดยในอดีตเคยส่งออกถ่านหินโคก้ไปยงัจีนเกือบ 0.3 ลา้นตนัในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 

2564 การน าเขา้ส่วนเพิ่มของจีนมีท่ีมาจากท่ีท่ีห่างไกลออกไป ดว้ยเหตุน้ีส่งผลให้มีการเพิ่มข้ึนของระยะทางในแง่ตนัไมล์และอาจ

ให้ผลประโยชน์เล็กน้อยกบัเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองขนาดกลางเน่ืองจากรูปแบบการซ้ือขายท่ีเปล่ียนไปอาจเป็นประโยชน์ต่อเรือ

เหล่าน้ี (ขอ้มูลจาก DNB Markets วนัท่ี 8 เมษายน 2564)   

ในไตรมาสแรกของปี 2564 ดชันี Baltic ส าหรับอตัราค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์เฉลี่ยอยู่ท่ี 17,088 เหรียญสหรัฐต่อวนั (เพิ่มข้ึนร้อย

ละ 272.4 จากปีก่อนหน้า) เรือขนาดปานาแมกซ์ (ขนาดระวาง 82,000 เดทเวทตนั) 18,309 เหรียญสหรัฐต่อวนั (เพิ่มข้ึนร้อยละ 157.8 

จากปีก่อนหน้า) เรือขนาดซุปราแมกซ์ 16,491 เหรียญสหรัฐต่อวนั (เพิ่มข้ึนร้อยละ 151.3 จากปีก่อนหน้า) เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ 

(ขนาดระวาง 38,000 เดทเวทตัน) 16,508 เหรียญสหรัฐต่อวนั (เพิ่มข้ึนร้อยละ 153.1 จากปีก่อนหน้า) การส่งมอบเรือขนส่งสินคา้

แห้งเทกองในปี 2564 คาดว่าจะลดลงเป็น 31.7 ล้านเดทเวทตัน จาก 47.6 ล้านเดทเวทตันในปี 2563 ในไตรมาสแรกของปี 2564 มี

ปริมาณการส่งมอบรวม 10.86 ลา้นเดทเวทตนั ลดลงร้อยละ 17 จากปีก่อนหน้าในไตรมาสแรกของปี 2563 ในแง่ปริมาณเดทเวทตัน 

การปลดระวางเรือในปี 2564 คาดว่าจะเพิ่มข้ึนเป็นประมาณ 14.1 ลา้นเดทเวทตนัเพิ่มข้ึนจาก 12.9 ลา้นเดทเวทตนัในปี 2563 ในไตร

มาสแรกปี 2564 มีการปลดระวางเรือ 4.69 ล้านเดทเวทตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้าในแง่ปริมาณเดทเวทตัน  การเติบโต

สุทธิของกองเรือส าหรับเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาดระวางมากกว่า 20,000 เดทเวทตันทุกขนาดคาดว่าจะชะลอตัวลงเป็น

เพิ่มข้ึนร้อยละ 2 ในปี 2564 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 1 ในปี 2565 กองเรือขยายตัวสุทธิร้อยละ 4 ในปี 

2563 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในไตรมาสแรกของปี 2564 ปริมาณการขนส่งแร่เหล็กเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.8 จากปีก่อนหน้าเป็น 368.2 

ลา้นตนั ปริมาณแร่เหล็กจากออสเตรเลียเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้าและปริมาณจากบราซิลเพิ่มข้ึนร้อยละ 19.9 เมื่อ
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เทียบกับปีก่อนหน้า ในไตรมาสแรกของปี 2564 ปริมาณการขนส่งถ่านหินลดลงร้อยละ 8.3 จากปีก่อนหน้าเป็น 279.6 ล้านตัน 

ปริมาณถ่านหินจากออสเตรเลียลดลงร้อยละ 5.2 จากปีก่อนหน้า จากอินโดนีเซียลดลงร้อยละ 14.3 จากปีก่อนหน้าแต่จากรัสเซีย

เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.4 จากปีก่อนหน้า (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 9 เมษายน 2564)    

การน าเขา้ขา้วสาลีของจีนพร้อมกบัอาหารและธัญพืชอื่น ๆ ยงัคงแข็งแกร่งในปี 2564 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์การ

น าเขา้ขา้วสาลีของจีนเพิ่มข้ึนร้อยละ 265.1 จากปีก่อนหน้าที่เป็น 2.48 ลา้นตนั ขณะท่ีการซ้ือขา้วโพดเพิ่มข้ึนร้อยละ 414.4 เมื่อเทียบ

กับปีท่ีแล้วเป็น 4.8 ล้านตัน ในท านองเดียวกันการน าเข้าข้าวบาร์เลย์เพิ่มข้ึนร้อยละ 79.4 ในปีน้ีเป็น 1.32 ล้านตัน การซ้ือธัญพืช

ล่าสุดของจีนเกิดข้ึนจากการน าเขา้เป็นปริมาณมากในปี 2563 ประเทศจีนน าเขา้ขา้วโพด 11.3 ลา้นตนัในปี 2563 เพิ่มข้ึนร้อยละ 136 

เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ในขณะท่ีการส่งออกขา้วสาลีเพิ่มข้ึนร้อยละ 140 เป็น 8.38 ลา้นตนั และการน าเขา้ขา้วบาร์เลยเ์พิ่มข้ึนร้อยละ 

36 ท่ี 8.08 ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก Platts วนัท่ี 8 เมษายน 2564)    

ผูซ้ื้อและผูข้ายในตลาดต่างรอคอยการเพิ่มข้ึนของการส่งออกขา้วโพดของสหรัฐฯ อย่างอดทนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายรายปีท่ีตั้ง

ไว ้ แต่การรอคอยได้ส้ินสุดลงอย่างเป็นทางการเน่ืองจากการขนส่งล่าสุดได้ทะลุเป้า การส่งออกข้าวโพดของสหรัฐฯ ในเดือน

กุมภาพนัธ์แตะ 6.3 ลา้นตนัตามขอ้มูลอย่างเป็นทางการท่ีเผยแพร่เมื่อวนัพุธ ซ่ึงสูงสุดกว่าสถิติเป็นประวติัการณ์ในปี 2551 ในเดือน

น้ีถึงร้อยละ 17 และเป็นปริมาณรายเดือนท่ีมากท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 ขอ้มูลการส่งออกรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าการ

จดัส่งในเดือนมีนาคมมีปริมาณมากกว่าสถิติรายเดือนสูงสุดตลอดกาล ซ่ึงน่าจะสูงถึง 9 ลา้นตนั ปริมาณสูงสุดเท่าที่เคยมีมาคือ 7.75 

ลา้นตนั ในเดือนพฤษภาคม 2561 และปริมาณสูงสุดในเดือนมีนาคมคือ 6.7 ลา้นตนัจากปี 2560 (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 8 เมษายน 

2564)     

เน่ืองจากการผลิตเหล็กในบางภูมิภาคยงัคงไม่ถึงระดบัก่อนเกิดการระบาด การฟ้ืนตวัของกิจกรรมการผลิตจึงน าไปสู่การขาดแคลน 

ความต้องการสะสมเหล่าน้ีได้หันไปหาตลาดการค้าทางทะเลเพื่อทดแทนปริมาณท่ีขาดแคลน ซ่ึงช่วยเพิ่มอุปสงค์ของเรือขนส่ง

สินคา้แห้งเทกอง เดือนมีนาคมเป็นเดือนท่ีแข็งแกร่งส าหรับการซ้ือขายสินคา้แห้งเทกองส่วนใหญ่ แต่ผลิตภณัฑ์เหล็กนั้นแข็งแกร่ง

เป็นพิเศษโดยช่วยผลักดันอัตราค่าระวางสู่ระดับสูงสุดในรอบ 10 ปี โดยมีปริมาณการขนส่งรวมในไตรมาสแรกท่ี 38.5 ล้านตัน 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 25 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า และท าสถิติเป็นปริมาณรายไตรมาสสูงสุด กลุ่มเรือขนาดซุปราแมกซ์เป็นกลุ่มเรือท่ีได้รับ

ประโยชน์หลักจากการเพิ่มข้ึนน้ี การขนส่งโดยเรือกลุ่มดังกล่าวน้ีเพิ่มข้ึนเกือบร้อยละ 60 จากปีก่อนหน้าในเดือนมีนาคมเป็น 9.3 

ลา้นตนั ก่อนเกิดการระบาดการซ้ือขายเหล่าน้ีคิดเป็นร้อยละ 7.2 ของเรือขนาดซุปราแมกซ์โดยเฉล่ีย แต่การเพิ่มข้ึนของการค้าเมื่อ

เร็ว ๆ น้ีท าให้ตัวเลขน้ีเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 10.7 ท าให้เหล็กเป็นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีส าคญัท่ีสุดอันดับสามส าหรับเรือกลุ่มน้ีเมื่อ

เดือนท่ีแล้วรองจากธัญพืชและถ่านหิน ดัชนี PMI ภาคการผลิตในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเพิ่มข้ึน 2.0 จุดและ 7.3 จุด 

ตามล าดบัตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ดชันีทั้งสองอยู่เหนือ 50 จุดอย่างมัน่คงซ่ึงบ่งบอกถึงสภาวะการขยายตวั การฟ้ืนตวัเหล่าน้ีบวก

กบัแรงกระตุน้จากจีนเมื่อปีท่ีแลว้ไดช้่วยหนุนอุปสงค์เหล็กทัว่โลก ก าลงัการผลิตเหล็กทั่วโลกถูกลดลงในช่วงแรกของการระบาด

เน่ืองจากค าสั่งซ้ือลดลง แต่ในขณะน้ีแมค้วามต้องการจะฟ้ืนตัว แต่โรงงานในบางประเทศก็ยงัคงหยุดผลิตและก าลงัการผลิตยงัคง

ต ่ากว่าระดับในปี 2562 ด้วยอุปทานในประเทศท่ีถูกจ ากัดในสหรัฐฯ ราคาเหล็กในประเทศจึงพุ่งสูงข้ึนโดยได้รับแรงหนุนจาก

แผนการกระตุ้นโครงสร้างพื้นฐานมากมายส่งผลให้เกิดโอกาสในการเก็งก าไรส าหรับผูส่้งออก ซ่ึงในเดือนมีนาคมได้ส่งออก
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เหล็กในปริมาณมากท่ีสุดโดยเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองจ านวนมากไปยงัสหรัฐฯ นบัตั้งแต่ปี 2558 การน าเขา้เหล็กของสหรัฐฯ ใน

ไตรมาสแรกของปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 38 จากปีก่อนหน้า โดยการขนส่งด้วยเรือขนาดซุปราแมกซ์จากประเทศที่ไม่ได้ลดก าลงั

การผลิตลงอย่างมากในช่วงการระบาด เช่น เกาหลีใต้ และยูเครน ในยุโรปเราเห็นรูปแบบท่ีคล้ายกัน แม้ว่าการขนส่งจะลดลงบา้ง

จากข้อจ ากัดในการน าเข้า การฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็วในกิจกรรมทางอุตสาหกรรมได้จุดชนวนให้ผูผ้ลิตขาดแคลนวตัถุดิบและท าให้

ราคาพุ่งสูงข้ึน การน าเขา้เดือนท่ีแลว้เพิ่มข้ึนร้อยละ 13 จากปีก่อนหน้า ท่ีเกือบ 2 ลา้นตนั อีกคร้ังท่ีไดเ้ห็นความต้องการท่ีเพิ่มข้ึนใน

เรือขนาดซุปราแมกซ์ แต่เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ก็ไดรั้บประโยชน์จากการคา้ท่ีเพิ่มข้ึนเช่นกนั การขนส่งเหล็กไปยงัยุโรปดว้ยเรือขนาด

ซุปราแมกซ์และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์เพิ่มข้ึนร้อยละ 34 และร้อยละ 18 จากปีก่อนหน้า ตามล าดบัในเดือนมีนาคม ตุรกี รัสเซีย และ

ยูเครนเป็นผูผ้ลิตอนัดับต้น ๆ ส าหรับตลาดน้ี แต่เราก็เห็นการเพิ่มข้ึนของการขนส่งระยะไกลจากจีน เวียดนาม และแอฟริกาใต้ซ่ึง

ส่วนใหญ่ขนส่งด้วยเรือขนาดซุปราแมกซ์ กิจกรรมทางอุตสาหกรรมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และอนุทวีปอินเดียได้รับความ

ยืดหยุ่นจากการแพร่ระบาด โดยกระตุน้การน าเขา้เหล็กจากประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชีย ความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วในเวียดนาม 

ไทย อินโดนีเซีย และบงักลาเทศช่วยผลกัดนัการส่งออกของจีนให้อยู่ในระดบัสูงสุดนบัตั้งแต่ปี 2559 การซ้ือจากประเทศเหล่าน้ียงั

ช่วยเพิ่มปริมาณการส่งออกของเกาหลีใต้ให้อยู่ในระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ซ่ึงท าให้อุปทานในตลาดแปซิฟิกลดลงซ่ึงส่งผลให้

อตัราค่าระวางของเรือขนาดซุปราแมกซ์ในตอนน้ีเพิ่มข้ึนเป็นสองเท่าจากอตัราค่าระวางเมื่อตน้ปี การคา้เหล็กจะยงัคงอยู่ในระดบัสูง

หากบางภูมิภาคยงัตอ้งต่อสู้เพื่อทดแทนผลผลิตท่ีหายไป กระบวนการน้ีน่าจะใชเ้วลาไม่ก่ีเดือนหากอุปสงค์ภาคอุตสาหกรรมยงัคง

แข็งแกร่ง ขณะน้ี GDP ของสหรัฐฯ คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 6.4 ในปี 2564 ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกบัแนวโน้มของ IMF ซ่ึง

คาดการณ์เมื่อเดือนตุลาคม 2563 ส่ิงน้ีสนบัสนุนการฟ้ืนตวัของปริมาณการใช้เหล็กในวงกวา้ง แต่ในขณะเดียวกันการคาดการณ์ปี 

2564 ของแถบสหภาพยุโรปไดล้ดระดับลงร้อยละ 0.8 เหลือร้อยละ 4.4 เน่ืองจากการต่ออายุขอ้จ ากัดเพื่อยบัยั้งการแพร่ระบาดของ

ไวรัส (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 9 เมษายน 2564)      

ถ่านหินคงคลังในจีนคงเหลืออยู่ในระดับต ่าในช่วงเวลาน้ีของปี ส่งผลให้เกิดความกังวลว่าอุปสงค์ในช่วงฤดูร้อนน้ีจะมีมากกว่า

อุปทาน ราคาถ่านหินแตะระดับ 112 เหรียญสหรัฐต่อตันในวนัท่ี 1 เมษายนเพิ่มข้ึน 7 เหรียญสหรัฐและสูงกว่าขีดจ ากัดสูงสุดท่ี

รัฐบาลก าหนดไวท่ี้ 91.7 เหรียญสหรัฐต่อตัน หน่ึงในวิธีแก้ปัญหาคือการสร้างระบบโควต้าการน าเข้าถ่านหินท่ีคาดการณ์ได้ โดย

อา้งถึงปัญหาท่ีพบว่าราคาในประเทศส าหรับไตรมาสแรกสูงเกินไป ส่ิงน้ีเกิดข้ึนในเวลาเดียวกนักบัท่ีศุลกากรใน Huangpu ไดจ้ ากดั

ปริมาณการน าเข้าถ่านหินเพื่อชดเชยปริมาณน าเข้าท่ีสูงในช่วงปลายปี 2563 ในเดือนธันวาคม 2563 จีนน าเข้าถ่านหิน 39 ล้านตนั

ในช่วงฤดูหนาวท่ีมีความขาดแคลน แต่การน าเข้าในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ลดลงร้อยละ 40 จากปีก่อนหน้า เป็นผลให้

ถ่านหินคงคลงัมีไม่เพียงพอซ่ึงท าให้ NDRC เรียกร้องให้มีการเพิ่มผลผลิตในประเทศ การผลิตถ่านหินในประเทศเผชิญความทา้ทาย

โดยการซ่อมบ ารุงท่ีทางรถไฟ Daqin ซ่ึงคาดว่าจะด าเนินไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม ย่ิงไปกว่านั้นเน่ืองจากความล้มเหลวในการ

ผลิตอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในช่วงการระบาดของโควิด ผูผ้ลิตถ่านหินของจีนจะมีช่วงเวลาท่ีง่ายข้ึนในการรายงานการเพิ่มข้ึน

ส าหรับตวัเลขการผลิตเน่ืองจากเปรียบเทียบกบัตวัเลขการผลิตท่ีต ่า ซ่ึงอาจปกปิดความคืบหน้าท่ีแท้จริงในการแก้ไขปัญหา ดงันั้น 

จึงไม่แน่ใจว่าจีนมีแผนจะแก้ปัญหาการขาดแคลนอย่างไร แต่ปฏิกิริยาของตลาดส่งผลให้สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าถ่านหินของจีน

ลดลงร้อยละ 6.2 เป็น 105 เหรียญสหรัฐต่อตนัในเดือนพฤษภาคมเน่ืองจากความคาดหวงัของผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน (ขอ้มูลจาก Maersk 

Broker วนัท่ี 9 เมษายน 2564)      
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การส่งออกแร่เหล็กทางทะเลของอินเดียเพิ่มข้ึนร้อยละ 47 ในเดือนมีนาคมเป็น 6.6 ล้านตัน ซ่ึงเป็นยอดรวมรายเดือนสูงสุดเป็น

ประวติัการณ์ สินคา้ส่วนใหญ่มุ่งหน้าไปยงัจีนโดยมีการน าเขา้แร่เหล็กจากอินเดีย 5.1 ลา้นตนัท่ีท่าเรือต่างๆ ของจีนซ่ึงเป็นยอดรวม

ต่อเดือนสูงสุดเป็นประวติัการณ์ เรือขนาดซุปราแมกซ์ขนส่งแร่เหล็กปริมาณ 4 ล้านตัน ในเดือนมีนาคม โดยเรือขนาดเคปไซส์

ขนส่งในปริมาณ 1.4 ลา้นตนั Braemar ประเมินอตัราค่าระวางการขนส่งโดยเรือขนาดซุปราแมกซ์ในเส้นทาง BS13 จาก WCI ไปยงั 

Far East จะเพิ่มข้ึนสามเท่าจากปีก่อนหน้าเป็น 29,000 เหรียญสหรัฐต่อวนั (ขอ้มูลจาก Braemar ACMวนัท่ี 12 เมษายน 2564)      

การขนส่งด้วยเรือขนาดเคปไซส์ท่ีเพิ่มข้ึนอย่างมากในเดือนมีนาคมได้ช่วยพยุงอัตราค่าระวางในช่วงสองสามสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

อินเดีย จีน และรัสเซีย มียอดส่งออกรายเดือนสูงสุดเป็นประวติัการณ์ในเดือนมีนาคมโดยบรรทุกสินคา้แห้งเทกอง 1.9 ลา้นตนั 1.4 

ล้านตันและ 3.2 ล้านตันตามล าดับด้วยเรือขนาดเคปไซส์ ในขณะเดียวกันสินค้าท่ีบรรทุกด้วยเรือขนาดเคปไซส์ในแคนาดาและ

อินโดนีเซียเพิ่มข้ึนร้อยละ 55 และร้อยละ 127 จากเดือนก่อนหน้าในเดือนมีนาคมตามล าดบั คิดเป็น 5.6 ลา้นตนัและ 6.3 ลา้นตนัซ่ึง

นับเป็นเดือนท่ีแข็งแกร่งท่ีสุดเป็นอันดับสองของอินโดนีเซีย ปริมาณการขนส่งด้วยเรือขนาดเคปไซส์ในแอฟริกาใต้และ

สหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึนร้อยละ 18 และร้อยละ 30 จากเดือนก่อนหน้าตามล าดับในเดือนมีนาคมซ่ึงส่งผลให้อุปสงคข์องเรือขนาดเคป

ไซส์แข็งแกร่งข้ึน การขนส่งแร่เหล็กด้วยเรือขนาดเคปไซส์เพิ่มข้ึนเป็นพิเศษท่ีร้อยละ 18 จากเดือนก่อนหน้า ในขณะท่ีการขนส่ง

ถ่านหินเพิ่มข้ึนร้อยละ 26 จากเดือนก่อนหน้าในเดือนมีนาคม ดา้นการน าเขา้อินเดียยงัพบว่ามีการน าเขา้ดว้ยเรือขนาดเคปไซส์สูงสุด

เป็นสถิติรายเดือนในเดือนมีนาคม ท่ีปริมาณรวม 11 ลา้นตนัเพิ่มข้ึนร้อยละ 82 จากเดือนก่อนหน้า การเพิ่มข้ึนน้ีไดรั้บแรงหนุนจาก

อุปสงค์ของถ่านหินเป็นหลัก เน่ืองจากอุตสาหกรรมของประเทศยงัคงฟ้ืนตัวจากการหยุดชะงกัจากโรคระบาดในปีท่ีแล้ว ขณะน้ี

ดชันีค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์ (Baltic Capesize Index) เพิ่มข้ึนร้อยละ 55 จากเดือนก่อนหน้า เพิ่มข้ึนเป็น 25,976 เหรียญสหรัฐต่อ

วนัในขณะท่ีเขียนรายงานน้ี อาจมีโอกาสเพิ่มสูงข้ึนอีกส าหรับดัชนีดังกล่าวโดยสัญญา FFA เดือนเมษายนทะลุจุดสูงสุดในเดือน

มีนาคมและเพิ่มข้ึนสูงถึง 27,875 เหรียญสหรัฐต่อวนัในวนัน้ี (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 12 เมษายน 2564)      

ขอ้มูลศุลกากรของจีนส าหรับตวัเลขการน าเข้าถ่านหินและแร่เหล็กในเดือนมีนาคมระบุว่ามีการน าเขา้ 27.3 ลา้นตนั (เพิ่มข้ึนร้อยละ 

32 จากเดือนก่อนหน้าและลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้า) และ 102.1 ลา้นตนั (เพิ่มข้ึนร้อยละ 13 จากเดือนก่อนหน้าและเพิ่มข้ึนร้อย

ละ 19 จากปีก่อนหน้า) ตามล าดบั จนถึงขณะน้ีการน าเขา้ถ่านหินของจีนในปี 2564 มีจ านวน 95.76 ลา้นตนั (ไม่เปล่ียนแปลงจากปี

ก่อนหน้า) และเท่าๆ กับปริมาณการน าเข้าท่ีเพิ่มข้ึนในไตรมาสแรกของปี 2563 ซ่ึงดูเหมือนว่าจะรวมปริมาณการน าเข้าเพื่อช่วย

ชดเชยปริมาณการน าเข้าส าหรับช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ ซ่ึงมีอัตราท่ีต ่าอย่างน่าประหลาดใจในเดือนก่อนหน้า และ

สอดคลอ้งกบัความแข็งแกร่งท่ีสังเกตไดใ้นตลาดการขนส่งสินคา้แห้งเทกองในช่วงไตรมาสแรก ส าหรับแร่เหล็ก ตวัเลขสะสมจาก

หน่วยงานศุลกากรของจีนแสดงให้เห็นว่าการน าเขา้แร่เหล็กนบัจากตน้ปีจนถึงปัจจุบนัมีปริมาณอยู่ท่ี 262.4 ลา้นตนั ซ่ึงลดลงร้อยละ 

0.1 จากปี 2563 เราเช่ือว่าราคาเหล็กของจีนท่ีมั่นคงและระดับสินค้าถ่านหินคงคลังท่ีต ่าก่อนถึงจุดสูงสุดในช่วงฤดูร้อนน่าจะเป็น

ประโยชน์ส าหรับเจา้ของเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองในระยะเวลาอนัใกล ้ แร่เหล็กจะเป็นประโยชน์ในด้านการเพิ่มข้ึนของปริมาณ

ในแง่ตันไมล์ เน่ืองจากแร่เหล็กคุณภาพสูงจะขนส่งมาจากประเทศท่ีไกลออกไป (เช่น บราซิล) ในขณะท่ีถ่านหินน่าจะเป็น

ประโยชน์ในเชิงปริมาณโดยตรงเน่ืองจากทางการจีนมีปัญหาการขาดแคลนในช่วงฤดูหนาว (ข้อมูลจาก DNB Markets วนัท่ี 13 

เมษายน 2564)   
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สองวนัท่ีผ่านมาตลาด ตลาดการซ้ือขายล่วงหน้า (FFA) ส าหรับเรือขนาดเคปไซส์และเรือขนาดปานาแมกซ์มีการลดลงอย่างมาก แต่

หลงัจากนั้นก็ฟ้ืนตวัข้ึน โดยเดือนถดัมา FFA เสนอราคาอยู่ท่ี 29,800 เหรียญสหรัฐต่อวนัและ 20,900 เหรียญสหรัฐต่อวนั ตามล าดบั 

เทียบกบัอตัราในปัจจุบันท่ี 28,100 เหรียญสหรัฐต่อวนัส าหรับเรือขนาดเคปไซส์ และ 18,800 เหรียญสหรัฐต่อวนัส าหรับเรือขนาด

ปานาแมกซ์ (BPI 74) อัตราค่าระวางในปัจจุบันของเรือขนาดเคปไซส์เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.4 ในวนัน้ีโดยมีแนวโน้มเชิงบวกอย่าง

ต่อเน่ืองในขณะท่ีอัตราค่าระวางในปัจจุบันของเรือขนาดปานาแมกซ์เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.6 ในวนัน้ีและร้อยละ 7.8 เมื่อวานน้ีซ่ึง

ท าลายแนวโน้มท่ีลดลงอย่างต่อเน่ืองจากจุดสูงสุดท่ี 26,200 เหรียญสหรัฐต่อวนัในช่วงกลางเดือนมีนาคม การเพิ่มข้ึนล่าสุดช่วยเพิ่ม

ความแข็งแกร่งให้กบัตลาดขนส่งสินคา้แห้งเทกองในเชิงบวกเน่ืองจากจะยงัคงมีแนวโน้มขาข้ึนต่อไปในไตรมาสสองหลงัจากไตร

มาสแรกท่ีแข็งแกร่งอย่างน่าตกใจซ่ึงตามปกติแลว้เป็นช่วงฤดูกาลท่ีต ่าของตลาด (ขอ้มูลจาก DNB Markets วนัท่ี 15 เมษายน 2564)   

ปี 2563 เป็นปีท่ีดีพอประมาณส าหรับการคา้แร่เหล็ก เน่ืองจากอุปสงคจ์ากจีนยงัคงแข็งแกร่งและขอ้จ ากดัหลกัคือก าลงัการผลิตของ

ผูส่้งออกมีไม่เพียงพอ ยอดขนส่งแร่เหล็กทั้งหมดในปี 2563 เพิ่มข้ึนร้อยละ  1.4 จากปีก่อนหน้าเป็น 1,547.0 ล้านตัน จีนมีสัดส่วน

การน าเขา้แร่เหล็กท่ีร้อยละ 73 เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.9 จากปีก่อนหน้าเป็น 1,107.5 ลา้นตนั ในปี 2563 การขนส่งจากออสเตรเลียไปยงัจีน

ยงัคงเพิ่มข้ึนแต่เพิ่มข้ึนเล็กน้อยเพียงร้อยละ 1.2 จากปีก่อนหน้าเป็น 167.4 ลา้นตนัในไตรมาสแรกของปี 2564 อย่างไรก็ตาม ตวัเลข

ยงัมากกว่าประเทศอื่นๆ ของโลก (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 16 เมษายน 2564)   

ราคาเหล็กเพิ่มข้ึนสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วิกฤตการเงินในปี 2551 เน่ืองจากการขาดแคลนขดลวดอย่างเฉียบพลันในยุโรปและ

สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้โอกาสในการส่งออกท่ีเพิ่มข้ึนจะเกิดข้ึนในไตรมาสสอง ซ่ึงดึงดูดความสนใจของโรงงานผูผ้ลิตหลายรายใน

เอเชีย การเพิ่มข้ึนของราคาเหล็กในสหรัฐฯ นั้นเกิดจากปัญหาด้านอุปทานในขณะท่ีในยุโรปเกิดจากสาเหตุท่ีอุปสงค์สะสมท่ี

แข็งแกร่งและการขาดแคลนดา้นอุปทาน ตั้งแต่ตน้ปี ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนในสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มข้ึนร้อยละ 33 และราคาในยุโรป

เพิ่มข้ึนร้อยละ 37 การงดเวน้ภาษีน าเขา้ของสหรัฐฯ ส าหรับสินคา้จากเกาหลีก าลงัส่งผลให้มีการส่งออกเหล็กไปยงัสหรัฐฯเพิ่มข้ึน 

ในขณะเดียวกนั ญ่ีปุ่นคาดการณ์ว่าการส่งออกจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 21 ส าหรับไตรมาสสองของปีน้ี ส าหรับเหล็กจากยุโรป ดว้ยปัจจัย

จากอินเดีย จะเติบโตข้ึนแมว้่าจะเกินโควต้าของสหภาพยุโรปไปแลว้ แต่คาดว่าจะอนุญาตให้น าเขา้เหล็กไดม้ากข้ึน นอกจากน้ี จีน

ยงัต้องการเป็นผูส่้งออกเหล็กเพื่อเติมเต็มช่องว่างทางการตลาดในตลาดการค้าเหล็กของโลก แต่ไม่น่าจะเป็นไปได้เน่ืองจากราคา

เหล็กในประเทศจะมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึนจากการท่ีผลผลิตในประเทศท่ีลดลง การผลิตเหล็กฟ้ืนตวัชา้ๆ หลงัจากการปิดเมืองและ

ด้วยชิ้นส่วนท่ีต้องมีการขนส่งมากข้ึน ดังนั้นโอกาสในการส่งออกคาดว่าจะยงัอยู่ในเกณฑ์ดีในไตรมาสสอง (ข้อมูลจาก Maersk 

Broker วนัท่ี 16 เมษายน 2564)      

ในกลุ่มเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง การท าก าไรใชเ้วลานานกว่าจะเกิดข้ึน แต่ก็เป็นท่ีน่าสังเกตเน่ืองจากรายได ้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน

กลุ่มเรือขนส่งสินคา้เทกองขนาดกลาง ปรับตวัดีข้ึนในปีน้ี ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ปี 2563 ดชันีราคาเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองมือสอง

เพิ่มข้ึนร้อยละ 31 ราคาของเรือขนาดเคปไซส์อายุ 10 ปีเพิ่มข้ึนร้อยละ 40 (7.75 ลา้นเหรียญสหรัฐ) เป็น 27.25 ลา้นเหรียญสหรัฐและ

ราคาของเรือขนาดซุปราแมกซ์อายุ 10 ปีเพิ่มข้ึนร้อยละ 35 (3.75 ลา้นเหรียญสหรัฐ) เป็น 14.5 ลา้นเหรียญสหรัฐในช่วงเวลาดงักล่าว 

(ขอ้มูลจาก Clarksons วนัท่ี 16 เมษายน 2564)  
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การผลิตเหล็กดิบของจีนอยู่ท่ี 94 ลา้นตนัในเดือนมีนาคมเพิ่มข้ึนร้อยละ 19 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้าและเป็นยอดรวมรายเดือนสูงสุด

เป็นประวติัการณ์เป็นล าดบัท่ีสอง ท าให้ปริมาณผลิตในไตรมาสแรกสูงถึง 269 ลา้นตนัเพิ่มข้ึนร้อยละ 15 จากปีก่อนหน้า แมว้่าส่วน

หน่ึงจะสะทอ้นให้เห็นถึงผลผลิตท่ีลดลงในช่วงท่ีมีการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศ กิจกรรมทางเศรษฐกิจนับตั้งแต่ฟ้ืนตัว

และยงัคงขบัเคล่ือนการเติบโตของผลผลิตเหล็ก การส่งออกเหล็กของจีนมียอดรวมสูงสุดต่อเดือนนบัตั้งแต่ปี 2559 ท่ีปริมาณ 4.3 

ลา้นตนัส าหรับผูซ้ื้อต่างชาติ  เรือขนาดซุปราแมกซ์เป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์หลกัจากแนวโน้มการส่งออกท่ีเพิ่มข้ึนน้ี การส่งออกเหล็ก

โดยเรือขนาดซุปราแมกซ์คิดเป็นร้อยละ 70 ของการส่งออกเหล็กทั้งหมดในเดือนมีนาคมเพิ่มข้ึนร้อยละ 92 จากปีก่อนหน้าเป็น 3.1 

ล้านตัน เราคาดว่าผลผลิตเหล็กของจีนจะยงัคงแข็งแกร่งในช่วงไตรมาสสอง แต่จะได้รับแรงกดดันจากหน่วยงานท่ีก ากับดูแล

ในช่วงปลายปีน้ี ปัจจัยท่ีผลักดันให้มีการผลิตเหล็กเพิ่มข้ึนอย่างหน่ึงคือภาคการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ของจีน ซ่ึงเห็นว่า

กิจกรรมเติบโตอย่างต่อเน่ืองในเดือนมีนาคม การลงทุนในสินทรัพยถ์าวรในโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มข้ึนร้อยละ 31 จากปีก่อนหน้าใน

เดือนมีนาคมเป็นเดือนท่ีสองติดต่อกนัเน่ืองจากการกระตุน้เศรษฐกิจยงัคงด าเนินต่อไป เน้ือท่ีของบา้นท่ีสร้างใหม่เพิ่มข้ึนร้อยละ 30 

จากปีก่อนหน้าในเดือนมีนาคมเพิ่มข้ึนเป็น 271 ตารางเมตรโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีเพิ่มข้ึน

ร้อยละ 26 จากปีก่อนหน้า แมจ้ะมีรายงานท่ีบ่งช้ีว่า ธนาคารกลางของจีนจะเขม้งวดเร่ืองการปล่อยสินเช่ือในเร็ว ๆ น้ี แต่สินเช่ือใหม่

ในเดือนมีนาคมมีมูลค่ารวม 2.7 ลา้นลา้นหยวน อยู่ในระดบัทรงตวัเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ท าให้สินเช่ือใหม่ทั้งหมดของไตรมาส

แรกอยู่ท่ี 7.7 ล้านล้านหยวนเพิ่มข้ึนร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้า แม้ว่าเราจะคาดว่าเงื่อนไขจะเข้มงวดข้ึนในช่วงปลายปี (ข้อมูลจาก 

Braemar ACM วนัท่ี 19 เมษายน 2564)   

จีนดูเหมือนจะขาดแคลนถ่านหิน ซ่ึงการทดแทนส่วนท่ีขาดน้ีก็โดยการน าเขา้ถ่านหินจากอินโดนีเซียและแม้กระทั่งการขยายการ

น าเข้าจากโคลอมเบียและแทบไม่ได้น าเข้าจากแอฟริกาใต้ เน่ืองจากฤดูการใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุดใกล้เข้ามาและอุปทานถ่านหิน

ขนส่งทางบกถูกกีดขวาง ความตอ้งการถ่านหินทางทะเลจึงมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึนและอาจเป็นมา้มืดของตลาดสินค้าแห้งเทกองใน

ปี 2564 (ขอ้มูลจาก Arrow วนัท่ี 20 เมษายน 2564) 

การขนส่งธัญพืชจากชายฝั่งตะวนัออกของอเมริกาใต้ (ECSA) ได้รับการตอบรับในท่ีสุด เมื่อฤดูกาลส่งออกถั่วเหลืองเร่ิมข้ึน การ

ส่งออกสินค้าเกษตรจ านวนมากของบราซิลในกลุ่มเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองมีปริมาณรวมเกือบ 18.5 ล้านตันในเดือนมีนาคม

เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้า แม้ว่ากิจกรรมการซ้ือขายท่ีอ่อนตัวในช่วงหลายเดือนก่อนหน้านั้นหมายความว่าการส่งออกใน

ไตรมาสแรกจะสูงข้ึนเพียงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า การเพิ่มข้ึนของเมล็ดพืชในอาร์เจนตินาก็แข็งแกร่งข้ึนในเดือนมีนาคม

โดยเพิ่มข้ึนร้อยละ 23 จากปีก่อนหน้าเป็น 7.7 ล้านตันแต่ปริมาณรวมในไตรมาสแรกยงัคงลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้า  การ

ส่งออกจากสองประเทศน้ีท าให้มีการจดัส่งจากชายฝั่งตะวนัออกของอเมริกาใต้ทั้งหมดในเดือนมีนาคมใกล้เคียงกับสถิติในเดือน

พฤษภาคมปี 2563 ท่ีปริมาณ 26.2 ลา้นตนั จากการจดัส่งในเดือนน้ี การจดัส่งในเดือนเมษายนอยู่ระหว่างท าสถิติสูงสุดตลอดกาลท่ี 

27.8 ลา้นตนัซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 14 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 22 เมษายน 2564)  

ผูซ้ื้อชาวจีนคาดว่าจะจองข้าวสาลีจากฝร่ังเศสอย่างน้อยคร่ึงลา้นตันในฤดูการเก็บเก่ียวคร้ังถัดไป ส าหรับการจัดส่งระหว่างเดือน

กรกฎาคมถึงเดือนกนัยายน เน่ืองจากจีนมองว่าปริมาณดงักล่าวจะครอบคลุมความตอ้งการการน าเขา้ธัญพืชท่ีเพิ่มสูงข้ึนจากการขาด

แคลนขา้วโพดในประเทศ (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 22 เมษายน 2564)   
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กระทรวงการเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) ไดค้าดว่าจีนจะน าเขา้ขา้วโพดสูงเป็นประวติัการณ์ท่ีปริมาณ 28 ลา้นตนัในปีการตลาด ปี 

2563 / ปี 2564 ซ่ึงเกือบจะเป็นสามเท่าของตัวเลขตามปีปฏิทินปี 2563 ท่ี 11.3 ล้านตัน การน าเข้าท่ีเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่เกิดจากความ

ตอ้งการอาหารสัตวท่ี์เพิ่มข้ึนเน่ืองจากการฟ้ืนตวัจากไขห้วดัหมูแอฟริกนัท่ีระบาดในปศุสัตว์ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2563 ซ่ึงเกิดข้ึนใน

ช่วงเวลาท่ีราคาขา้วโพดในประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 50 โดยรัฐบาล โรงสี และนกัเก็งก าไร ก าลงัพยายามจะสต็อกสินคา้คงคลงัอีกคร้ัง

เน่ืองจากความกงัวลเก่ียวกบัการหยุดชะงกัของห่วงโซ่อุปทานและปัญหาดา้นสภาพอากาศ แมว้่าปีการตลาดจีนจะแสดงถึงนโยบาย

การสร้างสินคา้คงคลงั แต่ก็ไม่คาดว่าจะเป็นเช่นนั้นในปีการตลาดใหม่ในปี 2564 / ปี 2565 ซ่ึงคาดว่าการน าเข้าจะอยู่ท่ี 15 ลา้นตัน 

ท่ามกลางราคาในประเทศท่ีปรับตวัดีข้ึนและพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีมากข้ึน ผลผลิตขา้วโพดในท้องถ่ินคาดว่าจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.8 ในปี 

2564 / ปี 2565 เป็น 268 ลา้นตนั ในทางกลบักนั การน าเขา้ขา้วสาลีคาดว่าจะลดลงร้อยละ 47 เป็น 5 ลา้นตนั ในปีการตลาดปี 2564 / 

ปี 2565 เน่ืองจากขา้วสาลีคงคลงักลบัสู่ระดับปกติและถือว่ามีปริมาณเพียงพอ ขอ้มูลการขายสุทธิของ USDA แสดงให้เห็นว่าจีนได้

ซ้ือขา้วโพดประมาณ 26 ลา้นตนั จากสหรัฐฯ คาดว่ายูเครนจะเป็นเจา้ของอุปทานขา้วโพดอีก 5 ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก Maersk Brokers 

วนัท่ี 23 เมษายน 2564)   

จีนคาดว่าจะน าเขา้ขา้วสาลี 10 ลา้นตนั ในปี 2563 ถึงปี 2564 ตามขอ้มูลจากกระทรวงการเกษตรของสหรัฐฯ หากเป็นจริง การน าเขา้

ของจีนในปี 2563 ถึงปี 2564 (เดือนกรกฎาคมถึงเดือนมิถุนายน) จะสูงสุดในรอบ 25 ปี (ขอ้มูลจาก Platts วนัท่ี 26 เมษายน 2564)   

ราคามาตรฐานส าหรับแร่เหล็กท่ีมีปริมาณเหล็ก (Fe) ร้อยละ 62 อยู่ท่ี 190.5 เหรียญสหรัฐต่อตนัในวนัน้ีซ่ึงสูงท่ีสุดนับตั้งแต่ปี 2554 

ท่ามกลางการรายงานว่านักวางแผนเศรษฐกิจในจีนก าลังด าเนินการควบคุมการผลิตเหล็ก ราคาเหล็กเพิ่มสูงข้ึน และอัตราก าไรก็

เพิ่มข้ึน ราคาในประเทศจีนได้รับการสนับสนุนจากอุปสงค์จากต่างประเทศโดยการฟ้ืนตัวของการผลิตเหล็กทั่วโลกยงัคงล่าชา้

ส่งผลให้มีการเพิ่มราคาส าหรับแร่ท่ีมีปริมาณเหล็กสูงข้ึน ความแตกต่างระหว่างราคาของแร่เหล็กท่ีมีปริมาณเหล็กร้อยละ 65 และ

ร้อยละ 62 ปัจจุบันอยู่ท่ี 33.5 เหรียญสหรัฐต่อตันสูงข้ึนร้อยละ 130 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและสูงสุดเป็นประวติัการณ์ การผลิต

เหล็กทัว่โลกเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.4 จากเดือนก่อนหน้าแตะท่ี 169.2 ลา้นตนัในเดือนมีนาคม การฟ้ืนตวัของเหล็กท่ีแข็งแกร่งส่งผลให้

ความตอ้งการเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองแข็งแกร่งในช่วงไม่ก่ีเดือนท่ีผ่านมาเน่ืองจากการขนส่งถ่านหินและแร่เหล็กเติบโตข้ึนใน

ไตรมาสสอง วนัน้ีตลาดการซ้ือขายล่วงหน้าเหล็กเส้นแตะระดับสูงสุดนบัตั้งแต่ปี 2554 ในขณะท่ีราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนข้ึนสู่ระดับ

สูงสุดเป็นประวติัการณ์โดยราคาเพิ่มข้ึนร้อยละ 51 และร้อยละ 72 จากปีก่อนหน้าในตลาดซ้ือขายล่วงหน้าเซ่ียงไฮ ้ขณะน้ีสมาคม

เหล็กโลกคาดการณ์อุปสงค์เหล็กจะเติบโตร้อยละ 5.8 ในปี 2564 เพิ่มข้ึนจากการคาดการณ์ในเดือนตุลาคมท่ีร้อยละ 4.1 (ขอ้มูลจาก 

Braemar ACM วนัท่ี 26 เมษายน 2564)   

อ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวในอุตสาหกรรม คณะกรรมการพฒันาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนรายงานว่าได้เร่ิมสั่งการให้หน่วยงาน

ศุลกากรปล่อยโควตา้การน าเขา้ถ่านหินมากข้ึน ภายหลงัจากมีข่าวการขาดแคลนท่ีอาจเกิดข้ึนก่อนช่วงฤดูร้อนท่ีวุ่นวายเมื่อมีการใช้

เคร่ืองปรับอากาศมากข้ึนอันส่งผลให้ความต้องการถ่านหินเพิ่มข้ึน เห็นได้ชัดว่าเร่ืองดังกล่าวนั้นส่งผลเชิงบวก เน่ืองจากการ

เปลี่ยนแปลงในระบบควบคุมโควตา้การน าเขา้ที่เขม้งวดของจีน และน่าจะสนบัสนุนอตัราค่าระวางของการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง

ในระยะสั้น (ขอ้มูลจาก DNB Market วนัท่ี 27 เมษายน 2564)   
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Randy Giveans นกัวิเคราะห์ของ Jefferies กล่าวว่าดชันี BDI ท่ีเพิ่มข้ึนช่วยหุ้นของบริษทัเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองอย่างชดัเจนละ

คาดว่าดชันี BDI จะไปถึง 3,300 จุด ภายในเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายน เขากล่าวกบั TradeWinds ว่า “เรายงัคงมีแนวโน้มท่ีดี

ในกลุ่มธุรกิจน้ีและเมื่อเร็ว ๆ น้ีได้เพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นของกลุ่มเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองทั่วทั้งกระดาน” และกล่าวต่อไปว่า

ปัจจยัท่ีเหมาะสมทั้งหมดส่งผลให้ดชันี BDI ทะลุ 3,000 จุด “มนัมาจากปัจจยัรวมกนัระหว่างอุปสงค์ของจีนส าหรับแร่เหล็ก ความ

ตอ้งการถ่านหินทัว่โลกท่ีมีเสถียรภาพ การคา้ธัญพืช / ถัว่เหลืองท่ีแข็งแกร่ง และสินคา้แห้งเทกองกลุ่มย่อยท่ีช่วยเพิ่ม GDP ซ่ึงหาก

รวมความแข็งแกร่งของอุปสงคน้ี์เขา้กบัการเติบโตของอุปทานท่ีน้อยท่ีสุด และอตัราค่าระวางจะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง เราไดก้ล่าวว่า

เหตุการณ์ดงักล่าวจะเกิดข้ึนในอีกไม่ก่ีเดือนขา้งหน้า โดยคิดว่าน่าจะเป็นช่วงฤดูร้อนน้ี”  (ขอ้มูลจาก TradeWinds วนัท่ี 29 เมษายน 

2564)   

อุปทานถ่านหินท่ีตึงตวัมีแนวโน้มท่ีจะท าให้การน าเขา้ของจีนแข็งแกร่งในอีกไม่ก่ีเดือนข้างหน้า และในทางกลบักนั ก็ยงัคงให้การ

สนบัสนุนตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง แมว้่าอุปทานของออสเตรเลียจะไม่มีก็ตาม นอกจากน้ี เราคาดว่านโยบายคุม้ครองการค้า

จะยอ้นกลบัมากดดนัการน าเขา้ แมว้่าคาดว่าความตอ้งการไฟฟ้าจะแข็งแกร่งข้ึนในช่วงท่ีเหลือของปี แต่หน่วยงานวางแผนเศรษฐกิจ

หลกัของจีนไดเ้รียกร้องให้เหมืองในประเทศเพิ่มการผลิตและมีรายงานว่าไดพ้ิจารณาความช่วยเหลือทางการเงินส าหรับเหมือง ใน

ขณะเดียวกนัหน่วยงานได้เรียกร้องให้มีการหันไปใชแ้หล่งพลงังานหมุนเวียนมากข้ึนในการก าหนดสัดส่วนพลงังานซ่ึงมีแนวโน้ม

ท่ีจะเติบโตในปีน้ี  ในตลาดเหล็ก การต่อต้านมลพิษท่ีเข้มงวดข้ึนในช่วงปลายปีน้ียงัมีแนวโน้มท่ีจะลดการบริโภคถ่านหินโคก้ซ่ึง

ประมาณร้อยละ 90  ไดร้ับการจดัหาจากตลาดในประเทศแลว้ ในมุมมองของเราปัจจัยเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อการน าเข้าในช่วง

คร่ึงหลังของปี แม้ว่าการขาดแคลนอย่างต่อเน่ืองในช่วงฤดูร้อนจะท าให้การคาดการณ์น้ีคลาดเคล่ือน ความต้องการถ่านหินของ

อินเดียท่ีฟ้ืนตวัเมื่อเร็ว ๆ น้ีสนบัสนุนค่าระวางดว้ยเช่นกนั แต่แนวโน้มระยะกลางก็ไม่ได้รับการสนับสนุนมากนัก ประเทศอินเดีย

ก าลงัน าเขา้ถ่านหินของออสเตรเลียมากเป็นประวติัการณ์ แต่การน าเขา้จากอินโดนีเซียและแอฟริกาใตย้งัคงอ่อนตวั การน าเขา้ของ

อินเดียมีปริมาณรวม 17.8 ลา้นตนั ในเดือนมีนาคมเพิ่มข้ึนร้อยละ 14 จากเดือนก่อนหน้า แต่ลดลงร้อยละ 16 จากปีก่อนหน้า แมว้่า

การขนส่งจากชายฝั่งตะวนัออกของออสเตรเลียซ่ึงมีระยะทางไกลค่อนข้างจะลดอุปสงคข์องเรือลง ความตอ้งการน าเขา้ถ่านหินของ

อินเดียฟ้ืนตวัจากผลกระทบจากการระบาด แต่การเพิ่มข้ึนอย่างมากของผูติ้ดเช้ือในหลายสัปดาห์ท่ีผ่านมาท าให้เกิดการชะลอตวัของ

อุตสาหกรรมอีกคร้ังซ่ึงอาจท าให้อุปสงคจ์ากโรงไฟฟ้าและโรงงานเหล็กลดลง เกาหลีใตไ้ดจ้ ากดัการใช้ถ่านหินท่ีโรงไฟฟ้าของรัฐ

เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน การลดการปล่อยก๊าซเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อการใชถ่้านหินแลว้ในปีน้ี ดงันั้นจึงพอมีโอกาสส าหรับ

การผลิตไฟฟ้าเพิ่มข้ึนเล็กน้อยในปีน้ีและยงัคงเป็นไปตามเป้าหมาย แต่การผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ก็คาดว่าจะแข็งแกร่ง ซ่ึงอาจลด

ความจ าเป็นในการเพิ่มการน าเขา้ถ่านหินอย่างมีนยัส าคญั การน าเขา้ถ่านหินของเกาหลีใตย้งัคงทรงตวัอยู่ท่ีประมาณ 9.5 ลา้นตนัต่อ

เดือนจนถึงปีน้ีซ่ึงต ่ากว่าค่าเฉล่ียของปี 2563 ถึงร้อยละ 1 ในช่วงเวลาน้ีและลดลงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปี 2562 ขณะท่ีการน าเขา้

ถ่านหินของญ่ีปุ่นกลบัมาสู่ระดบัก่อนการระบาดโดยแตะท่ี 15.6 ลา้นตนัในเดือนมีนาคมทรงตวัจากอตัราในปีก่อนหน้า แต่ก่อนเกิด

เหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 การบริโภคถ่านหินของญ่ีปุ่นก็มีแนวโน้มลดลงเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างใน

อุตสาหกรรมของประเทศและเราคาดว่าแนวโน้มน้ีจะกลับมาด าเนินการต่อในอีกไม่ก่ีเดือนข้างหน้า (ข้อมูลจาก Braemar ACM 

วนัท่ี 29 เมษายน 2564) 
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จีนตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมในปี 2564 ไวท่ี้ “มากกว่าร้อยละ 6” และการผลิตภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสแรก 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 35 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัในปี 2563 การบริโภคซีเมนต์มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างชดัเจนและไดรั้บการหนุนโดย

ไตรมาสแรกท่ีเพิ่มข้ึน ทั้งจากการผลิตในประเทศและการน าเข้าเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2563 เราเห็นการผลิตในประเทศ

เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้ามากถึง 141 ลา้นตนัในไตรมาสแรกของปี 2564 (กลบัสู่ระดบัการผลิตก่อนปี 2561 เมื่อการน าเขา้ได้เร่ิมข้ึน) 

และในช่วงเวลาเดียวกันน้ีการน าเข้าก็เติบโตข้ึนเช่นกัน (เพิ่มข้ึนร้อยละ 27 ในไตรมาสแรกของปี 2563) จีนเปล่ียนจากการเป็นผู ้

ส่งออกเป็นผูน้ าเขา้ในปี 2561 และอัตราการเติบโตได้ท าให้จีนเป็นผูน้ าเข้าซีเมนต์รายใหญ่ท่ีสุดของโลก (แต่การน าเข้ายงัคงน้อย

กว่าร้อยละ 2 ของการบริโภคของจีน) แหล่งท่ีมาของการน าเข้าในไตรมาสแรกของจีนแสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่มาจากเวียดนาม  

และร้อยละ 98 มาจากท่าเรือระหว่างอินโดนีเซียและญ่ีปุ่น  ดังนั้นจึงเป็นการขนส่งระยะใกลก้ารน าเข้าของจีนเกือบทั้งหมดอยู่ใน

รูปแบบปูนเม็ด เน่ืองจากมีความสามารถในการบดได้ดี ในขณะท่ีฮ่องกงน าเขา้ซีเมนต์ผง ปูนเม็ดเวียดนามน้ีถูกส่งออกไปประเทศ

ใดก่อนหน้าท่ีจีนจะมีความต้องการสินคา้น้ี? ผูสู้ญเสียหลกัคือบังกลาเทศ ซ่ึงมีเวียดนามและจีนเป็นผูจ้ัดหาอุปทานส่วนส าคญัของ

การน าเข้า การจัดหาอุปทานถูกแทนท่ี ส่วนใหญ่มาจากเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และผูผ้ลิตรายอื่น ๆ ในมหาสมุทรอินเดีย เช่น 

อิหร่าน ปากีสถาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน ซาอุดีอารเบีย  และแม้แต่จากอินเดีย ในขณะท่ีเส้นทางเหล่าน้ีเป็นเส้นทางการ

ขนส่งระยะใกล้สายหลัก ซ่ึงช่วยให้อุปสงค์ของระวางบรรทุกขนาดซุปราแมกซ์เพิ่มข้ึนอย่างมากในภาคตะวนัตกของมหาสมุทร

อินเดีย นอกจากน้ียงัช่วยลดปริมาณการขนส่งสินคา้จากจีน / เวียดนามไปยงัมหาสมุทรอินเดีย ปัจจยัทั้งสองน้ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีอยู่

เบ้ืองหลงัการเพิ่มข้ึนอย่างมากในตลาดการขนส่งสินคา้ทางทะเลจากมหาสมุทรอินเดียในไตรมาสแรกของปีน้ี ปัจจยัท่ีแทจ้ริงของ

ตลาดในมหาสมุทรอินเดียไม่สามารถวดัค่าไดโ้ดยดชันี BDI เน่ืองจากไม่ใช่หน่ึงในเส้นทางช้ีวดัของดชันี BSI หรือดชันี BPI ท่ีมีตน้

ก าเนิดในมหาสมุทรอินเดีย ในเส้นทางของเรือขนาดแฮนด้ีไซส์กลับไม่พบการเพิ่มข้ึนอย่างมากเน่ืองจากดัชนี BDI ไม่รวมดชันี 

BHSI อีกต่อไป ประเทศอ่ืน ๆ ท่ีลดการน าเข้าซีเมนต์จากจีนลงอย่างมากตั้งแต่ปี 2561 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ออสเตรเลีย 

เคนยา และแอฟริกาตะวนัตก ได้ค้นพบการน าเข้าจากแหล่งใหม่และเรายงัคงเฝ้าระวงัการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางทางการค้า 

(ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research วนัท่ี 30 เมษายน 2564)  

ปัจจยัพื้นฐานทางตลาดของเรือขนาดซุปราแมกซ์ยงัคงแข็งแกร่งมาก โดยอตัราการแล่นเรือเปล่าลดลงอยู่ในระดบัต ่าสุดในช่วงสอง

ปีท่ีผ่านมา ปัจจยัน้ีควบคู่ไปกบัความแข็งแกร่งในตลาดเรือขนาดปานาแมกซ์นั้นหมายความว่าต่อจากน้ีไปตลาดจะแข็งแกร่งมากข้ึน 

แม้ว่าจะไม่เห็นว่ารายได้จะเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญั ปริมาณการจัดส่งรวมรายเดือนส าหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์นับจากปัจจุบนั

จนถึงส้ินปีไม่เปล่ียนแปลงมากนกั ซ่ึงประกอบกบัปัจจยัสนับสนุนท่ีแข็งแกร่งในระดับมหภาค หมายความว่าเป็นการยากท่ีจะเห็น

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเชิงรูปธรรมซ่ึงอาจท าให้รายได้เฉลี่ยต ่ากว่า 20,000 เหรียญสหรัฐต่อวนัอย่างมัน่คงในช่วงท่ีเหลือของไตร

มาสสองหรือไตรมาสสาม  (ขอ้มูลจาก Fearnleys วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564)    

กำรเปลี่ยนแปลงหลักของภำคอปุทำน 
เร่ิมตน้ปีอุปทานเรืออยู่ท่ี 906.99 ลา้นเดทเวทตนั และเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.83 เป็น 914.52 ลา้นเดทเวทตนั ณ ส้ินไตรมาสแรกปี 2564 มี

ก าหนดการส่งมอบเรืออีกร้อยละ 2.99 (27.09 ล้านเดทเวทตัน) ภายในระยะเวลาท่ีเหลือของปี 2564 หากค านวณอัตราการส่งมอบ

เรือล่าช้าในไตรมาสแรกของปี 2564 ท่ีร้อยละ 20 (อัตราการส่งมอบล่าช้าในไตรมาสแรกของปี 2564 อยู่ท่ีร้อยละ 38.4) ของ
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ก าหนดการส่งมอบเรือขา้งตน้และคาดว่าจะมีการรีไซเคิลเรือในปริมาณ 16 ลา้นเดทเวทตนั (ปริมาณการรีไซเคิลเรือในไตรมาสแรก

ของปี 2564 อยู่ท่ี 3.81 ล้านเดทเวทตัน) อัตราการขยายตัวของกองเรือสุทธิต่อปีจะอยู่ท่ีร้อยละ 1.97 (ขยายตัวจากปริมาณกองเรือ 

906.99 ลา้นเดทเวทตนั เป็นปริมาณกองเรือ 924.87 ลา้นเดทเวทตนั) ภายในส้ินปี 2564 และร้อยละ 0.42 ภายในส้ินปี 2565 (ขยายตวั

จากปริมาณกองเรือ 924.87 ลา้นเดทเวทตนั เป็นปริมาณกองเรือ 928.76 ลา้นเดทเวทตนั) โดยใชอ้ตัราการส่งมอบเรือล่าชา้และอัตรา

การรีไซเคิลเรือในปริมาณเทียบเท่ากบัปี 2564 

การรีไซเคิลเรือในอนุทวีปอินเดียไดร้ับผลกระทบจากสามปัจจยั กล่าวคือ การส้ินสุดของเดือนรอมฎอนและเทศกาลวนัอีด-ฮารีรา

ยอจะเร่ิมข้ึนในวนัท่ี 13 พฤษภาคม มรสุมในตน้เดือนมิถุนายน และการเพิ่มข้ึนของผูติ้ดเช้ือ Covid-19 ในอินเดีย เหตุการณ์ทั้งหมด

ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาเดียวกนัน้ีจะลดการรีไซเคิลเรือในช่วงไตรมาสสองถึงไตรมาสสามของปี 2564 

มุมมองอืน่ ๆ ต่อกำรเปลี่ยนแปลงหลักของภำคอปุทำน 

การปลดระวางเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองเพิ่มข้ึนติดต่อกันเป็นไตรมาสท่ีสาม โดยมีเรือจ านวนทั้งส้ิน 43 ล าท่ีปลดระวางในไตร

มาสแรก ซ่ึงเป็นยอดรวมรายไตรมาสสูงสุดนบัตั้งแต่ไตรมาสสามของปี 2560 แมจ้ะเป็นเดือนท่ีมีอตัราการเช่าเหมาล าเป็นระยะเวลา

ท่ีดีมากแต่ร้อยละ 40 ของเรือท่ีปลดระวางในไตรมาสแรกถูกปลดระวางในเดือนมีนาคม ราคาเศษเหล็กปรับตวัสูงข้ึนตามราคาเหล็ก

ท่ีแข็งแกร่งซ่ึงไดร้ับแรงหนุนจากการลดก าลงัการผลิตเหล็กในบางภูมิภาคกระตุน้ให้เจ้าของเรือบางรายปลดระวางเรือท่ีมีอายุมาก 

จนถึงขณะน้ีมีเรือขนาดเคปไซส์ถูกปลดระวางทั้งส้ิน 16 ล าในไตรมาสแรกของปี 2564 ซ่ึงตรงกบัยอดรวมรายไตรมาสสูงสุดในช่วง 

5 ปีท่ีผ่านมาโดย 11 ล าจาก 16 ล าเป็นเรือขนส่งแร่ขนาดใหญ่ อายุเฉลี่ยของเรือขนาดซุปราแมกซ์ท่ีปลดระวางไดล้ดลง 5 ปีเหลือ 26 

ปีนับตั้งแต่ต้นปี 2561 โดยเรือประเภทน้ีคิดเป็นร้อยละ 28 ของการปลดระวางเรือขนส่งสินค้าแห้งทั้งหมดในช่วงเวลาน้ี ใน

ขณะเดียวกันอายุเฉล่ียของเรือขนาดปานาแมกซ์ท่ีก าลังจะถูกปลดระวางเพิ่มข้ึน 5 ปีตั้งแต่ปี 2560 ซ่ึงเพิ่มข้ึนเป็น 28 ปี (ข้อมูลจาก 

Braemar ACM วนัท่ี 29 มีนาคม 2564)   

การสั่งต่อเรือใหม่จนถึงส้ินไตรมาสแรกอยู่ท่ี 331 ล้านเหรียญสหรัฐซ่ึงเป็นจ านวนท่ีต ่าท่ีสุด การซ้ือเรือมือสองอยู่ท่ี 3.87 พนัล้าน

เหรียญสหรัฐซ่ึงเป็นจ านวนสูงสุด ยอดขายเรือส าหรับรีไซเคิลอยู่ท่ี 259 ลา้นเหรียญสหรัฐเป็นอัตราสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกบัเรือบรรทุก

น ้ามนั เรือขนส่งคอนเทนเนอร์ เรือขนก๊าซ เรือบริการแท่นขุดเจาะ และเรือขนส่งรถยนต์ (ขอ้มูลจาก VesselsValue  มีนาคม 2564)    

รายงานจาก Clarksons ระบุว่ากองเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองมีปริมาณเพิ่มข้ึน 2.8 ลา้นเดทเวทตนัในเดือนมีนาคม (เรือขนาดเคป

ไซส์ 1.5 ลา้นเดทเวทตนั เรือขนาดปานาแมกซ์ 0.7 ลา้นเดทเวทตนั เรือขนาดซุปราแมกซ์ 0.5 ลา้นเดทเวทตนั และ เรือขนาดแฮนด้ี

ไซส์ 0.2 ลา้นเดทเวทตนั) ในขณะที่ปริมาณ 0.5 ลา้นเดทเวทตนัถูกปลดระวาง (เรือขนาดเคปไซส์ 0.3 ลา้นเดทเวทตนั เรือขนาดปา

นาแมกซ์ 0.1 ล้านเดทเวทตัน เรือขนาดซุปราแมกซ์  0.1 ล้านเดทเวทตัน และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ 0.1 ล้านเดทเวทตัน) ตัวเลข

ดงักล่าวน้ีแสดงถึงการเติบโตของกองเรือสุทธิในเดือนมีนาคมท่ี 2.3 ลา้นเดทเวทตนัหรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี ดว้ยอตัราเฉลี่ยของ

ความเร็วในการลดลงของกองเรือ การลดลงของอุปทานนั้นไดล้ดลงในปริมาณ 4.7 ลา้นเดทเวทตนั ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ี

ลดลงสุทธิ 2.4 ล้านเดทเวทตัน หรือลดลงร้อยละ 3.2 ต่อปี  นับจากต้นปีจนถึงปัจจุบนั กองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองได้มีการส่ง
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มอบท่ีปริมาณ 10.4 ล้านเดทเวทตัน ปลดระวาง 3.4 ล้านเดทเวทตันและปริมาณกองเรือ ณ ส้ินเดือนมีนาคมคือ 919.1 ล้านเดทเวท

ตนั (ขอ้มูลจาก DNB Markets วนัท่ี 6 เมษายน 2564)    

มีการส่งมอบเรือใหม่จ านวน 101 ล าในไตรมาสแรก ซ่ึงประกอบดว้ยเรือขนแร่ขนาดใหญ่จ านวน 5 ล า เรือขนาดเคปไซส์จ านวน  21 

ล า เรือขนาดโพสปานาแมกซ์จ านวน 13 ล า เรือขนาดปานาแมกซ์จ านวน 21 ล า เรือขนาดอลัตราแมกซ์/เรือขนาดซุปราแมกซ์จ านวน 

24 ล า และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์จ านวน 17 ล า การปลดระวางเรือจนถึงปัจจุบนัมีจ านวนทั้งส้ิน 43 ล า โดยเป็นเรือขนแร่ขนาดใหญ่

จ านวน 10 ล า เรือขนาดเคปไซส์จ านวน 5 ล า เรือขนาดปานาแมกซ์จ านวน 7 ล า เรือขนาดซุปราแมกซ์จ านวน 2 ล า และเรือขนาด

แฮนด้ีไซส์จ านวน 19 ล า เรืออลัตราแมกซ์ (กลุ่มเรือขนาดระวาง 60,000 - 66,000 เดทเวทตัน ท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือ) ใน

กลุ่มเรือขนาดซุปราแมกซ์ แม้ว่าเราคาดการณ์ว่าจะมีการส่งมอบน้อยกว่า 138 ล าจากอู่ต่อเรือในปี 2563 ด้วยตลาดขนส่งสินคา้ที่

แข็งแกร่งในปัจจุบันและอายุเฉลี่ยท่ีค่อนขา้งน้อยจึงไม่น่าจะเป็นไปไดว้่าเรือจ านวน 3,400 ล าในกลุ่มเรือน้ีจะถูกปลดระวางในปีน้ี 

การปลดระวางเรือยงัคงมีจ านวนมากกว่าการส่งมอบในกลุ่มเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ ดงันั้นแมว้่าจะมีเรือ 86 ล าท่ีเหลืออยู่ในค าสั่งต่อ

เรือใหม่ส าหรับปี 2564 ผลกระทบต่อกองเรือโดยรวมอาจจะมีอย่างจ ากดั เราคาดว่าจะมีการส่งมอบปริมาณมากในไตรมาสสอง แต่

คาดว่าจะเห็นปริมาณค าสั่งต่อเรือใหม่ท่ีเร่ิมลดลงในช่วงคร่ึงหลงัของปี ดงันั้นจึงคาดว่าปริมาณการเพิ่มข้ึนของกองเรือโดยรวมในปี 

2564 จะอยู่ท่ีประมาณ 35 ล้านเดทเวทตัน  การปลดระวางในช่วงต้นปีเร่ิมต้นด้วยปริมาณท่ีสูง เรือขนแร่ขนาดใหญ่หลายล าไดถู้ก

ปลดระวาง แต่ดว้ยตลาดขนส่งสินคา้ที่แข็งแกร่งในปัจจุบนัคาดว่าการปลดระวางจะชะลอตวัลงจนเหลือปริมาณการปลดระวางเพียง 

11 ล้านเดทเวทตันภายในส้ินปีน้ี ยอดค าสั่งต่อเรือใหม่ท่ีลดลงอย่างมากจะหมายถึงการเติบโตของกองเรือสุทธิท่ีร้อยละ 2.8 ซ่ึงต ่า

กว่าร้อยละ 3.9 ในปี 2562 และร้อยละ 3.6 ในปี 2563 (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research วนัท่ี 9 เมษายน 2564)    

ยอดขายเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองสูงเป็นประวติัการณ์ท่ี 19 ลา้นเดทเวทตนัในไตรมาสแรก ดว้ยความเช่ือมัน่ในเชิงบวก (เรือหลาย

ล ามีการตรวจสอบหลายคร้ัง) และผูข้ายใชป้ระโยชน์จากมูลค่าเรือท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว (ผูข้ายชาวญ่ีปุ่นขายเรือคิดเป็นร้อยละ 24 

ของระวางบรรทุกในปริมาณเดทเวทตันท่ีได้มีการขาย โดยผูซ้ื้อชาวกรีกและชาวจีนบางส่วนเป็นผูซ้ื้อรายใหญ่ท่ีสุด) (ข้อมูลจาก 

Clarksons วนัท่ี 23 เมษายน 2564)  

กิจกรรมการรีไซเคิลเรือในเมือง Alang ในรัฐ Gujarat ของอินเดียหยุดชะงักเน่ืองจากขาดแคลนออกซิเจนเกรดอุตสาหกรรมใน

ประเทศท่ีใช้ในการตัดเหล็กและเหล็กกล้า รัฐบาลก าลังพยายามหาถังออกซิเจนให้โรงพยาบาลท่ีมีผูป่้วยโคโรนาไวรัสซ่ึงก าลงั

เสียชีวิตเน่ืองจากผูป่้วยในประเทศเพิ่มข้ึน ปัจจยัน้ีท าให้ทางการตอ้งเปล่ียนเส้นทางออกซิเจนระดับอุตสาหกรรมทั้งหมดเพื่อใช้ทาง

การแพทยใ์นการต่อสู้กบัไวรัส (ขอ้มูลจาก Lloyd’s List วนัท่ี 28 เมษายน 2564)  

ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัคาร์กิลล์ บริษทัธุรกิจการเกษตรยกัษใ์หญ่ของสหรัฐฯ กล่าวว่า การขาดค าสั่งต่อเรือใหม่ก าลงัสนบัสนุน

ตลาดการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง ดชันีการขนส่งทางทะเลหลกัของ Baltic Exchange ไดแ้สดงว่าตน้ทุนของสินคา้ เช่น เมล็ดพืช แร่

เหล็ก ซีเมนต์ ถ่านหิน และปุ๋ยไดเ้พิ่มข้ึนใกลเ้คียงกบัระดบัสูงสุดในรอบ 11 ปีในสัปดาห์น้ี ซ่ึงไดท้ าให้อตัราค่าระวางเพิ่มข้ึนส าหรับ

เรือขนาดเคปไซส์ท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน เจ้าหน้าท่ีสายการเดินเรือกล่าวว่าปริมาณค าสั่งต่อเรือใหม่ท่ีชะลอตัวส่วนหน่ึงเป็นผลมาจาก

ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัเทคโนโลยีท่ีจะลงทุน ในขณะที่อุตสาหกรรมถูกกดดนัให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอีกไม่ก่ีทศวรรษ

ขา้งหน้า (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 30 เมษายน 2564)   
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แนวโน้มระยะยาวของความเร็วในการแล่นเรือโดยเฉลี่ย (ดชันี 2008 = 100) เมื่อเทียบอตัราในตน้ปี 2564  ถึงปัจจุบนักบัอตัราในปี 

2551 คาดว่าจะลดลงมากกว่าร้อยละ 15 ในกลุ่มเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง เมื่อเทียบกับผลประกอบการของกลุ่มเรือขนส่งสินคา้

แห้งเทกองท่ีอยู่ในจุดสูงสุดในรอบ 10 ปี ความเร็วในการแล่นเรือของกลุ่มเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองโดยเฉล่ียเพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 

3.5 ในช่วง 14 เดือนท่ีผ่านมาหลงัจากท่ีลดลงร้อยละ 17 ในช่วง 13 ปีท่ีผ่านมา ความเร็วในการแล่นเรือของกลุ่มเรือขนส่งสินคา้แห้ง

เทกองเฉล่ียในเดือนเมษายนปี 2564 เท่ากบั 11.4 นอต เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกบัเดือนกุมภาพนัธ์ของปี 2563 แต่ลดลงร้อยละ 

16 เมื่อเทียบกบัปี 2551 (ขอ้มูลจาก Clarksons วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564)   

กำรเปลี่ยนแปลงหลักด้ำนกฎเกณฑ์ 
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กลายเป็นเร่ืองส าคญัมาก ตวัเลขระหว่าง 1.5 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ (ธนาคาร

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด) ถึง 3.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (มาร์ติน สต็อปฟอร์ด จาก Clarksons) เป็นตัวเลขท่ีคาดว่าจะต้องใชส้ าหรับ

การด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว 

ข่าวล่าสุดท่ีแพร่ออกมาคือการเก็บภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอตัรา 100 เหรียญสหรัฐต่อตนัเพื่อผลกัดัน

การใชเ้รือท่ีปล่อยค่ามลพิษเป็นศูนย ์

ค าถามท่ียงัไม่มีค าตอบยงัคงอยู่ ก็คือ “การลดการปล่อยมลพิษจะสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการท่ีหน่วยงานก ากบัดูแล (องคก์ารทางทะเล

ระหว่างประเทศ) บงัคบัให้เรือต่อใหม่ทั้งหมดเป็นเรือท่ีปล่อยมลพิษเป็นศูนยเ์ท่านั้นโดยเร่ิมตั้งแต่วนัน้ีไดห้รือไม่?” 

บริษทั MAN ซ่ึงเป็นบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองยนต์หลักรายใหญ่ของยุโรประบุในบทความว่า “การห้ามใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลโดยส้ินเชิง

ในช่วงคร่ึงหลงัของทศวรรษน้ีสามารถส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้อย่างมีนยัส าคญั” ในที่สุดคนอื่นก็เขา้ใจในส่ิงท่ีผม

ตอ้งการจะส่ือ! 

เจา้ของเรือยงัไม่สามารถเอาชนะความสนใจอนัไร้ประโยชน์ท่ีมีต่อเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัไดแ้มว้่าจะมีหลายประเทศที่ห้ามใช้เคร่ือง

ดักจับเขม่าควนัแบบเปิดในน่านน ้าของประเทศก็ตาม โดยตุรกีเป็นประเทศล่าสุดท่ีมีการสั่งห้าม ส่วนต่างของราคาระหว่างน ้ามนั

เช้ือเพลิงค่าก ามะถันต ่าและน ้ ามันเช้ือเพลิงค่าก ามะถันสูงอยู่ท่ี 100 เหรียญสหรัฐ ถึง 150 เหรียญสหรัฐคือต้นเหตุของการ

เปล่ียนแปลงน้ี เมื่อไม่นานมาน้ี MPA สิงคโปร์ไดเ้รียกน ้าเสียจากเคร่ืองดักจับเขม่าควนัว่า “ขยะพิษ” และยืนยนัว่าขยะพิษดงักล่าว

จะตอ้งถูกรวบรวมและก าจดัโดยหน่วยงานท าความสะอาดขยะพิษ 

มุมมองอืน่ ๆ ต่อกำรเปลี่ยนแปลงหลักด้ำนกฎเกณฑ์ 
เรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 160 ล้านตันในปีท่ีแล้ว คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดทัว่โลก ในขณะท่ีเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองคิดเป็นร้อยละ 20 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ของอุตสาหกรรมการเดินเรือ เรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองท าการขนส่งประมาณร้อยละ 50 ของการคา้ทัว่โลกในแง่ตนัไมล์ในปีก่อน
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หน้าและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่ากองเรือบรรทุกคอนเทนเนอร์ (166 ลา้นตนั) ในขณะที่มีปริมาณการขนส่งมากกว่า

สามเท่าในปริมาณสินคา้ในหน่วยตนั ส่วนหน่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงขนาดของการขนส่งดว้ยเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองในปริมาณมาก 

แต่ยงัมีความคืบหน้าในการควบคุมการปล่อยมลพิษของเรือกลุ่มน้ีในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ

กองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองในปี 2563 ต ่ากว่าระดบัในปี 2553 เล็กน้อย แมว้่าความตอ้งการเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองในแง่ตัน

ไมล์จะเพิ่มข้ึนร้อยละ 40 เรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองลดความเร็วในการแล่นเรือลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 18 นบัตั้งแต่ปี 2551 ในขณะท่ี

ร้อยละ 29 ของเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองเป็นเรือท่ี “เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม” (เช่นเดียวกบัเรือขนส่งคอนเทนเนอร์ และเรือขนส่ง

น ้ ามัน) การขนส่งทางทะเลยงัคงเป็นภาคการขนส่งท่ีมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกซ์อย่างมีประสิทธิภาพ และเรือขนส่งสินคา้

แห้งเทกองเป็นหน่ึงในกลุ่มเรือท่ีมีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันไมล์ในระดับต ่าท่ีสุดจากค่าเฉลี่ยของภาคการ

ขนส่งสินคา้ทางทะเล นอกจากน้ียงัไดเ้ห็นการน าเทคโนโลยีประหยดัพลงังาน (ESTs) มาใชบ้นเรือสินคา้แห้งเทกอง โดยร้อยละ 7 

ของกองเรือได้มีการติดตั้งเทคโนโลยีการประหยดัพลังงานหน่ึงชนิดหรือมากกว่า (เรือขนส่งคอนเทนเนอร์มีการติดตั้งร้อยละ 11 

เรือขนส่งน ้ ามันมีการติดตั้งร้อยละ 9 ) ด้วยข้อก าหนดของ EEXI ท่ีจะมีข้ึนในปี 2566 ตัวเลือกเหล่าน้ีบางส่วนอาจพิสูจน์ได้ว่า

น่าสนใจโดยร้อยละ 71 ของกองเรือยงัคงเป็นเรือท่ี “ไม่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม” และมีศกัยภาพในการลดความเร็วในการแล่นเรือ

ลงต ่ากว่าในภาคเรือขนส่งคอนเทนเนอร์ เรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองเป็นกลุ่มเรือท่ี “เดินทางได้ดี” ท่ีสุดในกองเรือ จึงจ าเป็นตอ้งมี

การลงทุนบนฝั่งคร้ังใหญ่ ในขณะน้ีท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 77 แห่งจาก 1,800 แห่งมีการให้บริการเติมเช้ือเพลิงก๊าซ

ธรรมชาติเหลว (LNG) (ขอ้มูลจาก Clarksons วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2564)   

ความพยายามในการลดการปล่อยมลพิษจากการขนส่งทางทะเล (มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ  810 ลา้นตนัในปี 

2563 ร้อยละ 2.4 ของปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกซ์ทั่วโลก) ยงัคงเป็นปัญหาหลักส าหรับผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียในการ

เดินเรือ กรอบการก ากับดูแลและกฎเกณฑ์ก าลังมีเพิ่มมากข้ึน โดยมีการประกาศรวมถึงมาตรการระยะสั้นขององค์การทางทะเล

ระหว่างประเทศ (การเปิดตัว EEXI ในปี 2566 และตัวบ่งช้ีความเข้มคาร์บอนใหม่) การเสนอขอสหภาพยุโรป ท่ีเสนอให้รวมการ

ขนส่งทางทะเลในโครงการซ้ือขายสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 2565 และข้อริเร่ิมกฎบัตรการขนส่ง

สินคา้ทางทะเล (Sea Cargo Charter initiative) (ขอ้มูลจาก Clarksons วนัท่ี 19 มีนาคม 2564)   

ตุรกีไดเ้ขา้ร่วมในรายช่ือประเทศท่ีเพิ่มจ านวนข้ึนเร่ือย ๆ ท่ีต่อตา้นเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัแบบเปิด รวมถึงจีน ซาอุดีอาระเบียสิงคโปร์ 

และท่าเรือหลายแห่งในยุโรปและภูมิภาค ผลท่ีตามมาคือเรือท่ีใช้งานเคร่ืองดักจับเขม่าควนัแบบเปิดจะต้องเปลี่ยนไปใช้น ้ ามัน

เช้ือเพลิงท่ีไดม้าตรฐานเมื่อเขา้สู่น่านน ้าตุรกี ในปีก่อนหน้าคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มของรัฐสภายุโรปได้ให้ค าแนะน าว่ายุโรปควร

ยกเลิกการใชเ้คร่ืองดกัจบัเขม่าแบบเปิดและจ ากดัการปล่อยน ้าเสียจากเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัโดยเร็วท่ีสุด (ขอ้มูลจาก Splash วนัท่ี 12 

เมษายน 2564)   

รายงานจาก Cambridge Sustainability Commission on Scaling Behavior Change ซ่ึงตั้งอยู่ในสหราชอาณาจกัรระบุว่าร้อยละ 1 ของ

ผูท่ี้ร ่ ารวยท่ีสุดในโลกสร้างการปล่อยคาร์บอนรวมกนัเป็นสองเท่าของคนท่ียากจนท่ีสุดถึงร้อยละ 50% โดยร้อยละ 5 ของผูท่ี้ร ่ ารวย

ท่ีสุดเพียงกลุ่มเดียวหรือท่ีเรียกว่า “ผูก่้อมลพิษ” มีส่วนเพิ่มการปล่อยมลพิษร้อยละ 37 ระหว่างปี 2533 ถึงปี 2558 รายงานล่าสุดของ

สมัชชาภูมิอากาศแห่งสหราชอาณาจักรได้เสนอชุดมาตรการท่ีก าหนดเป้าหมายพฤติกรรมท่ีใช้คาร์บอนสูง  เช่น การละเวน้จาก
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เน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑ์นม งดเวน้การใชร้ถ SUV ท่ีก่อมลพิษมากท่ีสุด และการเรียกเก็บเงินจากการออกใบปลิวบ่อย ๆ  (ขอ้มูลจาก 

BBC วนัท่ี 13 เมษายน 2564)   

บริษทั MAN ผูผ้ลิตยกัษใ์หญ่ในยุโรปผูรั้บผิดชอบการผลิตเคร่ืองยนต์เกือบหน่ึงในทุก ๆ สองเคร่ืองยนต์ในกองเรือขนส่งสินค้าทั่ว

โลกกล่าวว่า “กรอบการก ากบัดูแลท่ีไดร้ับการสนบัสนุนจากฉันทามติทางสังคมไม่เพียงสามารถกระตุน้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีดังกล่าวได้ ด้วยเหตุน้ีการห้ามใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลโดยส้ินเชิงในช่วงคร่ึงหลังของทศวรรษอาจส่งเสริมการพัฒนา

ดงักล่าวไดอ้ย่างมีนยัส าคญั” (ขอ้มูลจาก Splash วนัท่ี 22 เมษายน 2564)  

ขณะน้ีอินเดียก าลงัเผชิญกับการติดเช้ือโควิดระลอกท่ีสองเน่ืองจากผูป่้วยรายใหม่ในประเทศเพิ่มข้ึนเป็นสูงกว่า 300,000 คนต่อวนั 

การเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อเวชภัณฑ์และรองหัวหน้ารัฐมนตรีของนิวเดลีรายงานเมื่อเร็ว ๆ น้ีว่าโรงพยาบาลบางแห่ง

ในเมืองไม่มีออกซิเจนเหลืออยู่แลว้ เน่ืองจากการขาดแคลนออกซิเจนท่ีมีอยู่ทั้งหมดจึงถูกน าไปยงัโรงพยาบาลก่อนการใชง้านอ่ืน ๆ 

เช่น เช้ือเพลิงส าหรับหัวพ่นไฟท่ีใชใ้นการรีไซเคิลเรือ อุตสาหกรรมรีไซเคิลเรือของอินเดียซ่ึงในปี 2563 มียอดการรีไซเคิลถึงร้อย

ละ 24 ของปริมาณการปลดระวางเรือทั่วโลกพบว่ามีการหยุดชะงกัเน่ืองจากการขาดแคลนออกซิเจนซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อขีด

ความสามารถในการปลดระวางเรือ หากเปรียบเทียบในช่วงปี 2563 การปลดระวางเรือในบงักลาเทศและปากีสถานคิดเป็นร้อยละ 

46 และร้อยละ 19 ของการปลดระวางทัว่โลกตามล าดบั (ขอ้มูลจาก DNB Markets วนัท่ี 22 เมษายน 2564) 

การขนส่งทางทะเลปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณร้อยละ 2 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัว่โลก แต่คิดเป็นการขนส่งถึงร้อยละ 

90 ของการค้าโลก การขนส่งทางทะเลมีการปล่อยคาร์บอนอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการขนส่งโดยรถบรรทุกหกเท่าและมี

ประสิทธิภาพมากกว่าการขนส่งทางอากาศ 150 เท่า และในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาอุตสาหกรรมได้ลดการปล่อยลงร้อยละ 10 ในขณะที่

อ านวยความสะดวกให้กบัการคา้ทัว่โลกเพิ่มข้ึนร้อยละ 30 (ขอ้มูลจาก Lloyd’s List วนัท่ี 26 เมษายน 2564)  

สภาระหว่างประเทศว่าดว้ยการขนส่งท่ีสะอาด (ICCT) ท่ีมีส านกังานใหญ่ ณ กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. ไดอ้อกรายงาน 28 หน้าแรกพร้อม

กบัแผนเชิงตอบโต ้ โดยพิจารณาถึงการกระจายของมลพิษในโลกซ่ึงเกิดจากการท่ีเรือใชร้ะบบบ าบดัก๊าซไอเสีย “เคร่ืองดกัจบัเขม่า

ควนัท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดคือเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัแบบเปิด จะปล่อยน ้าเสียจ านวนมากท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรด และประกอบดว้ย โพ

ลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ไนเตรต ไนไตรต์ และโลหะหนัก รวมทั้ง นิกเกิล ตะกัว่ ทองแดง และ

ปรอท ซ่ึงทั้งหมดน้ีถูกปล่อยท้ิงสู่สภาวะแวดลอ้มทางน ้า ซ่ึงสามารถท าลายระบบนิเวศทางทะเลและสัตวท์ะเล และท าให้คุณภาพน ้า

แย่ลง” การศึกษาของ ICCT ระบุ บางอย่างถูกปฏิเสธอย่างชัดเจนโดยผูส้นับสนุนการใช้เทคโนโลยีเคร่ืองดักจับเขม่าควนั จาก

การศึกษาพบว่าเรือประมาณ 3,600 ล าท่ีติดตั้งเคร่ืองดักจับเขม่าควนัจะปล่อยน ้ าเสียอย่างน้อย 10 พนัล้านตันในแต่ละปีไปอีกซัก

ระยะ ร้อยละ 80 ของน ้าเสียท่ีถูกปลอยเหล่าน้ีถูกปล่อยห่างจากชายฝั่ง 200 ไมล์ทะเล (ขอ้มูลจาก Splash วนัท่ี 29 เมษายน 2564) 

กลุ่ม Asiatic / Atlantic Lloyd ไดใ้ชจ้่ายมูลค่า 380 ลา้นเหรียญสหรัฐในการสั่งต่อเรือใหม่ ซ่ึงเป็นเรือขนส่งคอนเทนเนอร์จ านวน 4 

ล าที่พร้อมส าหรับใชพ้ลงังานแอมโมเนีย (ขอ้มูลจาก TradeWinds วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2564)  
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การเล่น เ รือด้วยความเร็ว ท่ีลดลง และการเปิดตัว เ รือใหม่ ท่ี “ เป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม” ท าให้ เห็นว่ าการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์โดยประมาณของกองเรือโลกลดลงประมาณร้อยละ 21 จากปี 2551 เป็นปริมาณ 810 ล้านตันในปี 2563 (คิด

เป็นร้อยละ 2.4 ของปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทัว่โลก) (ขอ้มูลจาก Clarksons วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564)   

มุมมองของบริษัทฯ ต่อ “เช้ือไวรัสโคโรนำ หรือ โควิด-19” 

รัฐบาลทัว่โลกท่ีไดรั้บผลกระทบจาก โควิด-19 ไดป้ระกาศมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจราว 19.78 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐหรือประมาณ

ร้อยละ 23.6 ของ GDP โลกในปี 2563 ท่ี 83.85 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ! และมีการพูดคุยถึงแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมและเพิ่ม

มูลค่าของการกระตุน้เศรษฐกิจมูลค่ามหาศาลน้ีให้สูงย่ิงข้ึน 

การเปิดตวัวคัซีน การเพิ่มข้ึนของไวรัสสายพนัธ์ุท่ีกลายพนัธ์ุ การจดัการการระบาดของโรคโดยรัฐบาล อตัราการติดเช้ือ อตัราการ

เสียชีวิต ความสามารถของบริการด้านสุขภาพในการรับมือ การปิดเมือง และอ่ืน ๆ เหตุการณ์ท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีจะร่วมกนัท าให้

เกิด “ไม่มีใครปลอดภยัจนกว่าทุกคนจะปลอดภยั” ส าหรับการใชชี้วิตของผูค้นในทศวรรษน้ี 

ในจดหมายข่าวก่อนหน้าน้ี บริษทัฯ ไดก้ล่าวพาดพิงว่าไวรัสตวัน้ีไร้ซ่ึงศีลธรรม ในประเทศไทยเรามีการระบาดระลอก 3 ซ่ึงส่งผล

ให้ระบบสาธารณสุขใกล้ถึงจุดแตกหัก สาเหตุของการระบาดระรอกสามน้ีมาจากแหล่งอบายมุขของคนรวยอย่างไนต์คลับต่าง ๆ  

และคนยากจนจะตายเพราะระบบสาธารณสุขท่ีลม้เหลว 

มุมมองอืน่ ๆ ของบริษัทฯ ต่อ “เช้ือไวรัสโคโรนำ หรือ โควิด-19” 

การแพร่กระจายของรูปแบบท่ีหลากหลาย หมายความว่า โควิด-19 มีแนวโน้มท่ีจะอยู่ตลอดไป ผูค้นอาจต้องการการฉีดวคัซีนเป็น

ประจ าเพื่อต่อสู้กบัไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ แต่ผูเ้ช่ียวชาญกล่าวว่าเป็นไปไม่ไดท่ี้จะฉีดวคัซีนให้ทุกคนทุกปี ดงันั้นการระบาดของไวรัส

จะยงัคงหมุนเวียนต่อไป (ขอ้มูลจาก Business Insider วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2564) 

การศึกษาจากสกอตแลนด์ท่ีเผยแพร่เมื่อวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ ซ่ึงไดติ้ดตามสุขภาพของผูท่ี้ไดร้ับวคัซีนจ านวน 1.1 ลา้นคนระหว่าง

วนัท่ี 8 ธันวาคมถึงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ พบว่าวคัซีน Pfizer-BioNTech ช่วยลดอตัราการเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลส าหรับผู ้

ไดร้ับวคัซีนชาวสก๊อตแลนด์ไดร้้อยละ 85 ในส่ีสัปดาห์หลงัจากไดรั้บวคัซีนคร้ังแรก วคัซีน AstraZeneca-Oxford ช่วยลดการรักษา

ในโรงพยาบาลไดร้้อยละ 94 (ขอ้มูลจาก The Economist วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564) 

วคัซีน Pfizer-BioNTech ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากจนผู ้เช่ียวชาญด้านสาธารณสุขคิดว่าการฉีดวคัซีนดังกล่าว

สามารถยุติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาทั่วโลกได้ จากการศึกษาของคนจ านวน 1.2 ล้านคนในอิสราเอลพบว่าการฉีดวคัซีน

ดังกล่าวน้ีมีประสิทธิภาพร้อยละ 92 ในการป้องกนัโรคโควิดสูงหลังจากได้รับการฉีดวคัซีน 2 โดสและมีประสิทธิภาพร้อยละ 62 

หลงัจากไดร้ับการฉีดวคัซีน 1 โดส นอกจากน้ียงัลดการแพร่เช้ือไดร้้อยละ 89 และประสิทธิภาพในการป้องกนัการเสียชีวิตประมาณ

ร้อยละ 72 ภายในสามสัปดาห์หลังจากการได้รับวคัซีนคร้ังแรก การศึกษาดังกล่าวน้ีเป็นการศึกษาท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีท าการทดสอบ
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ประสิทธิภาพของวคัซีนในสภาพแวดลอ้มจริง นอกขอบเขตของการทดลองทางคลินิก (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 

2564)  

บริษทัในแมร่ีแลนด์รายงานเมื่อวานน้ีว่า วคัซีนโควิด-19 ของ Novavax มีประสิทธิภาพมากกว่าร้อยละ 96 ในการตา้นเช้ือโคโรนา

ไวรัสสายพนัธ์ุแรก โดยอา้งอิงจากการทดลองในสหราชอาณาจกัร จนกว่าการทดลองในสหรัฐอเมริกาจะเสร็จสมบูรณ์ Novavax ไม่

สามารถย่ืนขอการอนุญาตฉุกเฉินในสหรัฐอเมริกาได้ แต่สหภาพยุโรปได้ท าการตรวจสอบวคัซีนดังกล่าวแล้ว ส าหรับโคโรนา

ไวรัสสายพนัธ์ุในสหราชอาณาจกัรท่ีติดต่อไดง้่ายกว่า (สายพนัธ์ุ B.1.1.7) การไดร้ับวคัซีน Novavax มีประสิทธิภาพร้อยละ 86 แมว้่า

วคัซีนดงักล่าวจะมีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์ในการป้องกนัการติดเช้ืออย่างรุนแรงท่ีเกิดจากเช้ือโคโรนาไวรัสสายพนัธ์ุอ่ืน (ขอ้มูล

จาก NBC News วนัท่ี 12 มีนาคม 2564)   

ผูป่้วยโรคโควิด-19 “ท่ีป่วยเป็นระยะเวลานาน” ไดรั้บรายงานว่าอาการของพวกเขาบรรเทาข้ึนเมื่อได้รับการฉีดวคัซีน แพทยย์งัคง

ไม่เข้าใจ แต่มันจะไม่เป็นการดีหรอกหรือ หากส่ิงน้ีเป็นผลพลอยได้จากการได้รับวัคซีน (ข้อมูลจาก Washington Post วนัท่ี 17 

มีนาคม 2564)   

นักวิทยาศาสตร์ชั้นน าของ WHO กล่าวว่าวคัซีนโควิด-19 ชนิดใหม่และได้รับการพฒันาแล้ว รวมถึงวคัซีนท่ีไม่ต้องใช้เข็มและ

สามารถเก็บไวท่ี้อุณหภูมิห้อง อาจพร้อมส าหรับใช้งานในเร็ว ๆ  น้ีภายในปีน้ี ในการพฒันาคือการได้รับวคัซีนโดยสามารถไดรั้บ

โดยการพ่นเข้าจมูกหรือรับประทาน โดยวคัซีน 10 ชนิดทั่วโลกได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลนบัตั้งแต่เร่ิมการแพร่ระบาด (ข้อมูล

จาก Bloomberg วนัท่ี 18 มีนาคม 2564) 

ไฟเซอร์ก าลังเร่ิมการทดสอบความปลอดภัยในมนุษย์ส าหรับยาชนิดเม็ดท่ีใช้ในการรักษาโคโรนาไวรัส ยาชนิดน้ีได้รับการ

ออกแบบมาเพื่อใชใ้นระยะแรกของการเจ็บป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้ผูป่้วยป่วยมาก การทดสอบสามารถสร้างผลลัพธ์ได้ภายในไม่ก่ี

สัปดาห์ บริษทักล่าว (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 23 มีนาคม 2564) 

แมว้่าวคัซีนจะเปิดตวัทัว่โลก แต่ไวรัสโคโรนาและการกลายพนัธ์ุยงัคงเป็นภยัคุกคามต่อสุขภาพท่ีส าคญั ยาตา้นไวรัส Molnupiravir 

ซ่ึงยงัอยู่ในระยะทดลองทางคลินิก จะท าให้แพทยม์ีอาวุธใหม่ท่ีส าคญัในการต่อตา้นไวรัสโคโรนาและการระบาดในอนาคต (ขอ้มูล

จาก Bloomberg วนัท่ี 27 มีนาคม 2564) 

การศึกษาในสหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบท่ีส าคญัของระบบภูมิคุ้มกันท่ีเรียกว่า ที เซลล์ (T cells) ซ่ึงตอบสนองต่อ

การต่อสู้กบัการติดเช้ือจากไวรัสในสายพนัธ์ุดั้งเดิมดูเหมือนว่าจะสามารถป้องกนัไวรัสสายพนัธ์ุใหม่สามชนิดได้ดีท่ีสุด (ขอ้มูลจาก 

Reuters วนัท่ี 30 มีนาคม 2564) 

ไฟเซอร์ประกาศเมื่อวนัพุธว่าวคัซีนโควิด-19 มีความปลอดภัยและป้องกนัไดอ้ย่างดีเย่ียมในเด็กท่ีมีอายุตั้งแต่ 12 ปีซ่ึง นับเป็นกา้ว

ส าคญัท่ีอาจน าไปสู่การฉีดวคัซีนให้แก่เด็กท่ีมีอายุอยู่ในช่วงวยัดงักล่าว วคัซีนโควิด-19 ส่วนใหญ่ท่ีเปิดตวัทัว่โลกเป็นวคัซีนส าหรับ

ผูใ้หญ่ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความเส่ียงสูงกว่า วคัซีนของไฟเซอร์ไดร้ับอนุญาตให้ใชส้ าหรับคนอายุ 16 ปีข้ึนไป แต่การฉีดวคัซีนเด็กทุกวยัจะ
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มีความส าคญัต่อการหยุดยั้งการแพร่ระบาด และช่วยให้โรงเรียนเร่ิมกลับมาเปิดเรียนตามปกติ (ข้อมูลจาก Boston Globe วนัท่ี 31 

มีนาคม 2564) 

หน่ึงในสามของผูร้อดชีวิตจากโรคโควิด-19 จากการศึกษาผูป่้วยชาวอเมริกนัมากกว่า 230,000 คนส่วนใหญ่ไดร้ับการวินิจฉัยว่าเป็น

โรคสมองหรือจิตเวชภายในหกเดือนโดยบ่งช้ีว่าการระบาดของโรคน้ีอาจน าไปสู่ปัญหาทางจิตและระบบประสาท (ข้อมูลจาก 

Reuters วนัท่ี 7 เมษายน 2564) 

คิวบาอาจกลายเป็นประเทศที่เล็กท่ีสุดในการผลิตวคัซีนโควิด-19 โดยประเทศน้ีมีประชากรเพียง 11 ล้านคนและขาดแคลนสินคา้

พื้นฐานเช่น ข้าว และพาราเซตามอล แต่ประวติัศาสตร์อันยาวนานของการวิจัยทางการแพทย์อยู่ในเกณฑ์ดี ในช่วงท่ีมีการระบาด 

ขณะน้ีประเทศก าลงัพฒันาวคัซีนโควิด-19 ท่ีมีศกัยภาพจ านวน 5 ชนิด (ขอ้มูลจาก Economist วนัท่ี 10 เมษายน 2564) 

มีหลักฐานท่ีชัดเจนในการพิสูจน์ว่าไวรัส SARS-CoV-2 ซ่ึงอยู่เบ้ืองหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่แพร่กระจายทาง

อากาศอา้งอิงจากการประเมินใหม่ท่ีเผยแพร่เมื่อวนัท่ี 15 เมษายนในวารสาร The Lancet การประเมินดงักล่าวไดท้ าการวิเคราะห์โดย

ผูเ้ช่ียวชาญ 6 คนจากสหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา และแคนาดา โดยพวกเขากล่าวว่ามาตรการดา้นสาธารณสุขท่ีลม้เหลวในการ

รักษาไวรัสเป็นผลมาจากเช้ือไวรัสส่วนใหญ่แพร่กระจายทางอากาศท าให้ผูค้นไม่ได้รับการป้องกนัและปล่อยให้ไวรัสแพร่กระจาย 

(ขอ้มูลจาก First Post วนัท่ี 17 เมษายน 2564) 

การศึกษาใหม่พบว่า หากคุณเคยติดเช้ือโควิด-19 คุณอาจต้องใช้วคัซีนเพียงหน่ึงในสองของปริมาณท่ีแนะน าโดย Pfizer และ 

Moderna นบัเป็นการคน้พบท่ีโดดเด่นในช่วงเวลาท่ีอุปทานทัว่โลกตกอยู่ในภาวะตึงเครียด (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 19 เมษายน 

2564)  

เช้ือไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุท่ีแพร่กระจายเร็วข้ึนก าลงัส่งเด็กและคนหนุ่มสาวไปโรงพยาบาลมากข้ึน ผูเ้สียชีวิตยงัคงอยู่ในระดับต ่า 

แต่แพทย์กล่าวว่าขณะน้ีไวรัสก าลังท าให้เด็ก ๆ ป่วย บางรายมีอาการร้ายแรง และเหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวน้ีก าลังเพิ่มทวีคูณ 

(ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 20 เมษายน 2564)  

Ozlem Tureci ผูร่้วมก่อตั้งและหัวหน้าเจา้หน้าท่ีการแพทยข์อง BioNTech ไดใ้ห้การสนบัสนุน Albert Bourla ซีอีโอของ Pfizer โดย

กล่าวว่าผูค้นอาจต้องฉีดวคัซีนของบริษทัเข็มท่ีสามเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน นอกจากน้ีเธอยงัคาดว่าผูค้นจะต้องได้รับการฉีดวคัซีน

ประจ าปีเช่นเดียวกบัไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาล (ขอ้มูลจาก CNBC วนัท่ี 22 เมษายน 2564) 

รายงานสองฉบบัเก่ียวกบัการติดเช้ือไวรัสโคโรนาท่ีแพร่กระจาย ซ่ึงผูท่ี้ไดรั้บวคัซีนอย่างครบถว้นยงัสามารถติดเช้ือได ้ ช้ีให้เห็นว่า 

วคัซีนยงัคงให้การป้องกันท่ีดีต่ออาการท่ีรุนแรงของการติดเช้ือแมจ้ะเผชิญกับเช้ือไวรัสหลายสายพนัธ์ุ (ข้อมูลจาก NBC วนัท่ี 22 

เมษายน 2564) 
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การควบคุมการส่งออกของอเมริกาอนัเก่ียวกับวตัถุดิบและอุปกรณ์ เป็นภยัคุกคามท่ีจะขดัขวางการผลิตวคัซีนทัว่โลก สายการผลิต

ในอินเดียท่ีมีการผลิตวคัซีนโควิดอย่างน้อย 160 ลา้นโดสต่อเดือน จะหยุดชะงกัในไม่ช้า เวน้แต่อเมริกาจะส่งออกอุปทานท่ีส าคญั 

37 รายการ (ขอ้มูลจาก The Economist วนัท่ี 24 เมษายน 2564) 

โควิด-19 กระตุน้ความเส่ียงการป่วยโรคเบาหวานเพิ่มข้ึนร้อยละ 39 (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564)  

ข่าวดีก็คือวคัซีนสามารถป้องกันไวรัสสายพนัธ์ุท่ีแพร่ระบาดในอินเดียซ่ึงแพร่กระจายไปยงัประเทศอื่น ๆ  ข่าวร้ายก็คือไวรัสสาย

พนัธ์ุท่ีแพร่ระบาดในอินเดียจะไม่ใช่เช้ือไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ของโควิด-19 เพียงสายพนัธ์ุเดียวท่ีจะเกิดข้ึนจากการแพร่ระบาดใน

ระดับน้ี ซ่ึงเป็นการเน้นย  ้าถึงความเร่งด่วนในการคาดการณ์ถึงไวรัสสายพนัธ์ุอ่ืน ๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึน ท่ีไม่แน่ว่าในขณะน้ีอาจจะก าลงั

แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในประชากรชาวอินเดีย 1.4 พนัลา้นราย วคัซีนโควิด-19 ของ Moderna ให้ผลลพัธ์ในเชิงบวกต่อสายพนัธ์ุท่ี

เกิดในแอฟริกาใต้และบราซิลตามผลการทดลองในเบ้ืองต้นจากการทดลองขั้นกลาง และสหรัฐฯ จะสนับสนุนข้อเสนอในการ

ยกเวน้การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาส าหรับวคัซีนของ WTO ผูป่้วยในประเทศอาจลดลงอย่างรวดเร็วภายในเดือนกรกฎาคมหาก

ความพยายามในการฉีดวัคซีนยังคงประสบความส าเร็จ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคกล่าว (ข้อมูลจาก  Bloomberg วันท่ี 5 

พฤษภาคม 2564) 

กำรเปลี่ยนแปลงหลักในภำคอุปสงค์ 

จีน 

จีนจะขบัเคล่ือนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในอีกไม่ก่ีปีขา้งหน้าเน่ืองจากรอบโลกไดฟ้ื้นตวัจากการระบาดของเช้ือไวรัสท่ีคร่าชีวิต
ผูค้นไปแล้ว 2.9 ล้านคน โดย IMF คาดการณ์ว่าจีนจะมีส่วนช่วยให้ GDP ของโลกเพิ่มข้ึนมากกว่าหน่ึงในห้าของตัวเลข GDP 
ในช่วง 5 ปีข้างหน้าจนถึงปี 2569 ตามการค านวณของ Bloomberg อ้างอิงจากการคาดการณ์ของ IMF คาดว่า GDP ของโลกจะ
เพิ่มข้ึนมากกว่า 28 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐเป็น 122 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐในช่วงเวลาดงักล่าว หลงัจากท่ีลดลง 2.8 ลา้นลา้นเหรียญ
สหรัฐในปีท่ีแล้วจากเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบคร้ังใหญ่ท่ีสุดนับตั้งแต่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต ่าคร้ังใหญ่ (ข้อมูลจาก Bloomberg 
วนัท่ี 6 เมษายน 2564) 
GDP ของจีนคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 8.4 โดย IMF ได้คาดการณ์ไวใ้นรายงานท่ีเผยแพร่เมื่อวนัอังคาร ตัวเลขดังกล่าวอยู่เหนือการ

คาดการณ์การเติบโตของ GDP ของสหรัฐอเมริกาซ่ึง IMF ไดค้าดว่าจะเติบโตร้อยละ 6.4 แต่ต ่ากว่าการคาดการณ์ GDP ของอินเดียท่ี

คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 12.5 นอกจากน้ี IMF ยงักล่าวดว้ยว่า จีนจะผลกัดนัการฟ้ืนตวัของ GDP ทัว่โลกหลงัจากการระบาดของโรค

และจะมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 20.4 ของการเติบโตของ GDP โลกนับตั้งแต่ปี 2564 ถึง 2569 เทียบกับสัดส่วนร้อยละ 14.8 จาก

สหรัฐฯ และร้อยละ 8.4 จากอินเดีย (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 8 เมษายน 2564)  

การส ารวจของ Reuters แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจของจีนมีแนวโน้มเติบโตเป็นประวติัการณ์ท่ีร้อยละ 19 ในไตรมาสแรก โดยฟ้ืนตวั

จากการระบาดของโรคเมื่อตน้ปีท่ีแลว้ เน่ืองจากอุปสงคท่ี์ฟ้ืนตวัทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจากการสนบัสนุนดา้นนโยบาย

ส าหรับบริษทัขนาดเล็กท่ีไดร้ับผลกระทบจากการแพร่ระบาดยงัคงมีอย่างต่อเน่ือง (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 16 เมษายน 2564) 
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ส านักงานสถิติแห่งชาติของจีนเปิดเผยตัวเลขการผลิตประจ าเดือนในเดือนมีนาคม  ตามสถิติการผลิตพวกเขาแสดงให้เห็นถึง

แนวโน้มท่ีแข็งแกร่งส าหรับการเติบโตของ GDP จากการบริโภคถ่านหินและการผลิตเหล็ก ในเดือนมีนาคมพบว่าการผลิตไฟฟ้า

ของจีนเป็นไปตามแนวโน้มตามฤดูกาลปกติโดยผลิตได้ 662.3 พนัล้านกิโลวตัต์ต่อชัว่โมง ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 19.2 จากปีก่อนหน้า

และร้อยละ 12.3 จากเดือนก่อนหน้า นบัจากตน้ปีจนถึงปัจจุบนัการผลิตไฟฟ้าได้เพิ่มข้ึนร้อยละ 20.4 จากปีก่อนหน้า ในภาคส่วนท่ี

เก่ียวข้องกับสินค้าแห้งเทกอง การผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนของจีนในช่วงเดือนมีนาคมมีปริมาณการผลิต 498.9 พนัล้าน

กิโลวตัต์ต่อชัว่โมง ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 26.6 จากปีก่อนหน้าและร้อยละ 12.0 จากเดือนก่อนหน้า นบัจากตน้ปีจนถึงปัจจุบันการผลิต

ไฟฟ้าพลงังานความร้อนของจีนเพิ่มข้ึนร้อยละ 22.4 และนบัจากตน้ปีจนถึงปัจจุบนัคิดเป็นร้อยละ 76 ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดเมื่อ

เทียบกบัสัดส่วนการผลิตในปี 2561 ถึง 2563 ท่ีร้อยละ 73 ร้อยละ 72 และร้อยละ 71 ตามล าดบั การผลิตถ่านหินในประเทศของจีน 

ซ่ึงมีข่าวลือว่าไดรั้บผลกระทบอย่างมากจากการตรวจสอบท่ีเขม้งวดหลงัจากเกิดอุบติัเหตุหลายคร้ัง โดยมีการผลิตเพิ่มข้ึนเพียงร้อย

ละ 3.5 จากปีก่อนหน้าในขณะท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 จากเดือนก่อนหน้า นบัจากตน้ปีจนถึงปัจจุบนัการผลิตถ่านหินของจีนเพิ่มข้ึนร้อย

ละ 16.9 จากปีก่อนหน้า และส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าพลงังานความร้อนของประเทศแซงหน้าอย่างมาก ในมุมมองของเรานบัเป็น

ข่าวดีส าหรับเจ้าของเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง เน่ืองจากจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงกดดันต่อปริมาณถ่านหินคงเหลือของจีน

ก่อนท่ีจะถึงจุดสูงสุดในช่วงฤดูร้อน ในช่วงเดือนมีนาคมการผลิตเหล็กของจีนเพิ่มข้ึนร้อยละ 20.4 จากปีก่อนหน้าและร้อยละ 15.7 

จากเดือนก่อนหน้า นบัจากตน้ปีจนถึงปัจจุบนัการผลิตเหล็กของจีนเป็นไปตามรูปแบบตามฤดูกาลตามปกติ แมว้่าจะอยู่ในระดับท่ี

สูงข้ึน และขณะน้ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.6 จากปีก่อนหน้า การผลิตเหล็กดิบ (วตัถุดิบในการท าเหล็กกลา้) เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็น

ผลดีอย่างมากส าหรับอุปสงค์ในอนาคต เน่ืองจากตัวเลขการผลิตในเดือนมีนาคมเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.1 จากปีก่อนหน้าและร้อยละ 

11.0 จากเดือนก่อนหน้า นับจากต้นปีจนถึงปัจจุบันการผลิตเหล็กดิบของจีนเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.6 จากปีก่อนหน้า (ข้อมูลจาก DNB 

Markets วนัท่ี 16 เมษายน 2564)  

เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างต่อเน่ืองในเดือนเมษายนจากการเติบโตสูงสุดเป็นประวติัการณ์ในไตรมาสแรก โดยการส่งออกท่ีแข็งแกร่ง

และความเช่ือมัน่ทางธุรกิจท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงสนบัสนุนการฟ้ืนตวั ส่ิงเหล่าน้ีคือแนวโน้มของดชันีรวม ท่ีรวมตวัช้ีวดัก่อนหน้า 8 รายการท่ี

ติดตามโดย Bloomberg ซ่ึงยงัคงไม่เปล่ียนแปลงจากเดือนมีนาคมในพื้นท่ีขยายตัวท่ีแข็งแกร่ง (ข้อมูลจาก Bloomberg วนัท่ี 26 

เมษายน 2564) 

ส านักข่าวซินหัวคาดการณ์จ านวนชาวจีนท่ีเดินทางท่องเท่ียวในประเทศในสัปดาห์หน้าว่าจะสูงถึง  250 ล้านคน เพิ่มข้ึนจาก 195 

ลา้นคนในช่วงวนัหยุดวนัแรงงานของปี 2562 ก่อนเกิดการระบาด Bloomberg รายงานว่ายอดจองเท่ียวบินภายในประเทศ โรงแรม 

และรถเช่า ส าหรับวนัหยุดสัปดาห์หน้าพุ่งข้ึนร้อยละ 23 ร้อยละ 43 และร้อยละ 126 ตามล าดบัเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกนัของปี 

2562 ตั๋วส าหรับเข้าชมพระราชวงัต้องห้ามในปักก่ิงได้ขายหมดแล้ว ในขณะท่ีบัตรเข้าดิสนีย์แลนด์ท่ีเซ่ียงไฮ้ก็ก าลังหมดลงอย่าง

รวดเร็ว สตาร์บคัส์รายงานยอดขายหน้าร้านในจีนเติบโตร้อยละ 91 ในไตรมาสเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม จีนเป็นตลาดท่ีใหญ่

เป็นอนัดบัสองของสตาร์บัคส์ บริษทั Apple รายงานการเติบโตอย่างรวดเร็วจากยอดขายในจีนท่ีเฟ่ืองฟูในไตรมาสแรกของปี 2564 

รายได้จากภูมิภาค “จีนแผ่นดินใหญ่” เพิ่มข้ึนร้อยละ 87 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ยอดขายในจีนคิดเป็นร้อยละ 41 ของ

ยอดขายทั่วโลกของ Tesla ในปี 2563 โดย Elon Musk คาดว่าในไม่ช้าจีนจะแซงหน้าสหรัฐฯ เพื่อเป็นตลาดอันดับ 1 ของบริษทั 

รายไดข้อง LVMH ส าหรับไตรมาสแรกของปี 2564 เพิ่มข้ึนร้อยละ 30 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้าโดยได้รับแรงหนุน
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จากการเติบโตท่ีแข็งแกร่งในจีนและสหรัฐอเมริกา แบรนด์ Bulgari ให้เครดิตผูบ้ริโภคในแผ่นดินใหญ่ส าหรับความยืดหยุ่นในการ

ขายท่ีร้านอญัมณีในอิตาลีในช่วงปีท่ีผ่านมา (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 29 เมษายน 2564)  

สหรัฐอเมริกำ 

ขณะน้ีแผนช่วยเหลือชาวอเมริกันมูลค่า 1.856 ล้านล้านเหรียญสหรัฐได้ผ่านการอนุมติัจากรัฐสภาแล้ว นักเศรษฐศาสตร์และนกั

คาดการณ์ของวอลล์สตรีทก าลงัยุ่งอยู่กบัการติดตามตวัเลขในแพค็เกจความช่วยเหลือของรัฐบาลกลางท่ีใหญ่ท่ีสุดส าหรับครอบครัว

ชาวอเมริกันนบัตั้งแต่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต ่าคร้ังใหญ่ พวกเขาคาดว่าเงินท่ีธนาคารกลางจ่ายโดยตรงให้กับประชาชนทั้งหมดน้ี

สามารถเพิ่ม GDP ของสหรัฐไดร้้อยละ 5 ร้อยละ 6 หรืออาจถึงร้อยละ 7 ในปีน้ีและจะช่วยยกระดบัเศรษฐกิจโลกดว้ยเช่นกนั (ขอ้มูล

จาก Fortune วนัท่ี 11 มีนาคม 2564) 

รายได้ครัวเรือนสุทธิของสหรัฐ ณ ส้ินไตรมาสส่ีของปี 2563 แตะระดับสูงสุดตลอดกาลท่ี 130.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ธนาคาร

กลางฯ รายงานเมื่อวานน้ี เงินส ารองส าหรับอนาคตมีตัวเลขสูงข้ึนอย่างน่าประหลาดใจท่ีร้อยละ 10.1 สูงข้ึนจากไตรมาสส่ีของปี 

2562 ถึงร้อยละ 10.1 ดงัท่ี Mickey Levy นกัเศรษฐศาสตร์ของ Berenberg อธิบายไวว้่า รายไดค้รัวเรือนสุทธิเป็น “การวดัมูลค่าของ

สินทรัพยท์างการเงิน (หุ้นและพนัธบัตร และอื่น ๆ) และทรัพยสิ์นท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน (อสังหาริมทรัพย ์และอื่น ๆ) ท่ีถือ

ครองโดยครัวเรือนและองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร นบัเป็นการเพิ่มข้ึนท่ีแข็งแกร่งหลงัการหดตวัอย่างมากของเศรษฐกิจในไตรมาส

อื่น ๆ ของปี 2563”  ส าหรับชาวอเมริกนับางคน การระบาดใหญ่ไดส้ร้างความมหัศจรรยใ์ห้กบัอนัดบัเครดิตของพวกเขา (ขอ้มูลจาก 

Fortune วนัท่ี 12 มีนาคม 2564) 

ประธานธนาคารกลางสหรัฐ  Jerome Powell ได้ยืนยันค ากล่าวของเขาอย่างชัดเจนว่า เขาจะไม่ปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียหาก

ผลตอบแทนพนัธบัตรเพิ่มข้ึน เขาจะไม่ปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียหากอัตราเงินเฟ้ออยู่ท่ีร้อยละ 2 (จากกราฟดูเหมือนว่าธนาคารกลางฯ 

จะไม่ปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียดว้ยซ ้าถึงแมว้่าอตัราเงินเฟ้อจะอยู่ท่ี 2.5!) เขาจะไม่ปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียหากการจา้งงานลดลงเหลือร้อย

ละ 3.5 และเขาจะไม่ปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียหากเศรษฐกิจเติบโตร้อยละ 6.5 ในปีน้ี (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 18 มีนาคม 2564) 

ประธานาธิบดีโจไบเดนเปิดตวั FDR’s New Deal ซ่ึงเป็นแพค็เกจโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 2.25 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงไดม้ีการ

เปิดตัวเมื่อวนัพุธท่ีผ่านมา โดย “American Job Plan” ถูกเรียกว่าเป็นการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ท่ีสุดในการลงทุนทางเศรษฐกิจ

นับตั้งแต่การลงทุนในโครงการอวกาศโครงการแรกของสหรัฐฯ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรองรับโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีเงินทุนไม่

เพียงพอ การลงทุนในคร้ังน้ีมีเป้าหมายเพื่อประคับประคองเงินทุนท่ีตกต ่าเป็นคร้ังประวัติศาสตร์ของประเทศ และช่วยเหลือ

โครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ท่ีพงัทลาย (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 31 มีนาคม 2564) 

เมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม ประธานาธิบดีไบเดนไดพู้ดคุยกบัผูส่ื้อข่าวหลายราย โดยกล่าวว่าอเมริกาอยู่ในอนัดบัท่ีสิบสามของโลกในด้าน

คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ญ่ีปุ่นอยู่ในอนัดบัท่ีห้า จีนอยู่ในอนัดบัท่ีสาม และแน่นอนว่าสิงคโปร์อยู่ในอนัดบัท่ีหน่ึง (ขอ้มูลจาก 

Mothership.sg วนัท่ี 1 เมษายน 2564) 
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Jamie Dimon ซีอีโอของบริษทั JPMorgan กล่าวเมื่อวนัพุธในจดหมายประจ าปีของเขาถึงผู ้ถือหุ้นว่า เขามองโลกในแง่ดีว่าการ

ระบาดจะจบลงดว้ยการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐซ่ึงอาจกินเวลาอย่างน้อยสองปี “ผมสงสัยเล็กน้อยว่าการประหยดัส่วนเกิน การ

กระตุ้นเศรษฐกิจแบบใหม่ การใช้จ่ายท่ีขาดดุลจ านวนมาก มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ท่ีมากข้ึน การเรียกเก็บเงิน

โครงสร้างพื้นฐานใหม่ท่ีมีศกัยภาพ วคัซีนท่ีประสิทธิภาพ และการยินดีในช่วงส้ินสุดการระบาด จะช่วยท าให้เศรษฐกิจของสหรัฐฯ 

มีแนวโน้มท่ีจะเฟ่ืองฟู” และ “การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจดังกล่าวจะยงัคงยาวนานไปจนถึงปี 2566” นอกจากน้ีเขายงัช้ีให้เห็นถึง

ผูบ้ริโภคในสหรัฐฯ ซ่ึงใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อลดหน้ีให้อยู่ในระดับต ่าสุดในรอบ 40 ปีและเก็บเงินออมไว ้(ข้อมูลจาก 

Bloomberg วนัท่ี 7 เมษายน 2564) 

ในช่วงสิบสองเดือนท่ีผ่านมา สภาคองเกรสได้ออกกฎหมาย 6 ฉบับท่ีประสบความส าเร็จในการทุ่มเงินจากธนาคารกลางเพื่อจ่าย

ให้กบัประชาชนโดยตรงมูลค่ากว่า 5 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐส าหรับเศรษฐกิจของอเมริกา เงินจ านวนดงักล่าวเทียบเท่ากับประมาณ

ร้อยละ 25 ของ GDP ของสหรัฐฯ เงินของผู ้เสียภาษีทั้งหมดจะเป็นแรงกระตุ้นส าหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐใน

ประวติัศาสตร์ในปีน้ี และส่วนหน่ึงของปีหน้า (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 9 เมษายน 2564) 

เศรษฐกิจสหรัฐขยายตวัในไตรมาสแรกจนมีขนาดเล็กกว่าขนาดของเศรษฐกิจก่อนการระบาดเพียงเล็กน้อย กล่าวอีกนยัหน่ึงเราอาจ

ก าลังมองหาการฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็วและขบัเคล่ือนโดยผูบ้ริโภค Gregory Daco หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Oxford Economics 

กล่าวว่า “ทุกอย่างท่ีเก่ียวกบัวิกฤตคร้ังน้ีนั้นมีลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงความรวดเร็วและขนาดของการหดตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู่

ในระดับท่ีไม่เคยมีมาก่อน แต่จ านวนการสนบัสนุนด้านนโยบายนั้นเกิดข้ึนรวดเร็วมาก” (ข้อมูลจาก Wall Street Journal วนัท่ี 29 

เมษายน 2564) 

รายได้ส่วนบุคคลของสหรัฐฯ เพิ่มสูงข้ึนในเดือนมีนาคม โดยสูงสุดเป็นประวติัการณ์ยอ้นกลับไปจนถึงปี 2489 โดยได้รับการ

สนบัสนุนจากเงินบรรเทาทุกขจ์ากการระบาดรอบท่ีสาม ซ่ึงกระตุน้ให้เกิดการใชจ้่ายท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว (ขอ้มูลจาก Bloomberg 

วนัท่ี 30 เมษายน 2564) 

นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีท่ีมาจากการเลือกตั้งช่วยชะลอการเพิ่มข้ึนอย่างไม่หยุดยั้งของความมัง่คัง่ในหมู่มหาเศรษฐีชาวอเมริกา 

ในช่วง 100 วนัแรกของการด ารงต าแหน่ง ท่ามกลางการเรียกร้องให้คนรวยจ่ายภาษีมากข้ึนหลงัจากลดภาษีมาหลายสิบปี เศรษฐีชาว

อเมริกันท่ีร ่ ารวยท่ีสุด 100 รายอาจต้องจ่ายภาษีเพิ่มเป็นเงินรวมจ านวนเงินถึง 1.95 แสนล้านเหรียญสหรัฐ (ข้อมูลจาก Bloomberg 

วนัท่ี 30 เมษายน 2564) 

ปัจจยัช้ีขาดคือโครงการกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐฯ ซ่ึงสามารถลดช่องว่างระหว่างผลจาก Great Depression ในพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคกบัสถานการณ์แบบ Roaring Twenties รายไดส่้วนบุคคลเพิ่มข้ึนร้อยละ 21.1 ในเดือนมีนาคมซ่ึงเป็นการเพิ่มข้ึนรายเดือนท่ี

สูงท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ ในขณะท่ีการใชจ้่ายเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.2 แมใ้นขณะท่ีอตัราการออมส่วนบุคคลเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 27.6 จาก

ร้อยละ 13.9 ในเดือนก่อนหน้า กล่าวโดยง่ายก็คือ ผูค้นมีเงินมากข้ึนในตอนน้ี และมีการออมเพิ่มข้ึนและการใชจ้่ายมากข้ึนจึงไม่ใช่

สถานการณ์ท่ีพิเศษอีกต่อไป (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2564) 



ค ำอธิบำยและบทวิเครำะห์ของผู้บริหำรต่อผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสแรก ปี 2564 
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เอเชีย 

การระบาดระลอกใหม่ของ Covid-19 ในอินเดียท าให้เกิดการปิดเมืองคร้ังใหม่ในหลายรัฐ ในขณะที่ท่าเรือ โรงงานผลิตเหล็ก และ
โรงกลัน่ ถือเป็นธุรกิจที่จ  าเป็นและยงัคงด าเนินกิจการต่อไป แต่ก็น่าจะเกิดการหยุดชะงกั ผูผ้ลิตเหล็กก าลงัเปลี่ยนอุปทานออกซิเจน
จ านวนมากเพื่อน าไปใชใ้นทางการแพทย์ จนถึงขณะน้ีผลกระทบต่อผลผลิตเหล็กมีเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ผูผ้ลิตรถยนต์ราย
ใหญ่ต่างพากนัปิดโรงงานหรือด าเนินการซ่อมบ ารุง ซ่ึงเป็นสัญญาณแรกของอุปสงคภ์ายในประเทศที่ลดลง ส่งผลให้โรงงานเหล็กมี
แนวโน้มท่ีจะมุ่งเน้นไปท่ีตลาดต่างประเทศดงัเช่นในไตรมาสสองของปี 2563 ท่ีการส่งออกมีปริมาณเพิ่มข้ึน 1.7 ลา้นตนัหรือร้อย
ละ 216 หลงัจากการปิดเมืองคร้ังแรก ราคาส่งออกผลิตภณัฑ์เหล็กท่ีสูงเป็นประวติัการณ์ช่วยกระตุน้การขนส่ง การขนส่งถ่านหินไป
ยังอินเดียยังไม่ได้รับผลกระทบและอยู่ในระดับก่อนการระบาด ในปีก่อนหน้า การน าเข้าลดลงไม่นานหลังจากการระบาด 
ผลกระทบในรอบน้ีน่าจะรุนแรงน้อยกว่าเน่ืองจากปริมาณถ่านหินเทอร์มอลคงคลงัของอินเดียเหลือเทียบเท่ากบัการบริโภคเพียง 12 
วนั ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดของฤดูกาลนบัตั้งแต่ปี 2561 ซ่ึงเปรียบเทียบกบั 25 วนั ส าหรับการปิดเมืองคร้ังแรกในเดือนมีนาคม 2563 ดว้ย
ฤดูมรสุมท่ีก าลังจะมาถึง ช่องทางส าหรับสต็อกสินค้าคงคลังย่ิงลดลงน้อย ดังนั้นอุปสงค์ของการน าเข้าถ่านหินจึงไม่ควรได้รับ
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคญั แม้ว่าการระบาดของโรคโควิดล่าสุดจะส่งผลกระทบต่อการค้าทางทะเลของอินเดียเพียงจ ากัดจนถึง
ขณะน้ี แต่ก็มีแนวโน้มท่ีจะเกิดการหยุดชะงักในระยะเวลาอนัใกล้ ซ่ึงน่าจะรุนแรงน้อยกว่าปีท่ีแลว้โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากหลีกเล่ียง
การปิดเมืองทัว่ประเทศ มีการกล่าวว่าขนาดของการหยุดชะงกัทา้ยท่ีสุดแลว้จะข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพของข้อจ ากัดและความเร็วใน
การใชว้คัซีน (ขอ้มูลจาก Arrow วนัท่ี 29 เมษายน 2564)  
 

ส่วนอื่นของโลก 

ครัวเรือนทัว่โลกออมเงินรวมทั้งส้ิน 2.9 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ คุณอ่านไม่ผิดหน่วยเป็นจ านวนลา้นลา้น จากการออมท่ีมีจ านวนมาก
เกิน ส่งผลให้มีเงินสดส ารองมากเพียงพอท่ีจะกระตุน้การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจได ้(ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 4 มีนาคม 2564) 
 
IMF กล่าวว่า ขณะน้ีคิดว่า GDP โลกหดตัวร้อยละ 3.3 ในปีก่อนหน้า ซ่ึงน้อยกว่าท่ีเคยกังวล ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากมาตรการ

กระตุน้เศรษฐกิจจ านวนมากท่ีกระตุ้นเศรษฐกิจในหลาย ๆ ดา้นและถา้ไม่มีมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจเหล่าน้ีการหดตัวอาจสูง

กว่าน้ีถึงสามเท่า (ขอ้มูลจาก The Economist วนัท่ี 8 เมษายน 2564)  

รอบการคาดการณ์ก้าวไปอีกขั้นในทิศทางท่ีถูกตอ้ง โดย IMF เพิ่มการคาดการณ์ปี 2564 และปี 2565 ข้ึนร้อยละ 0.5 และร้อยละ 0.4 

ตามล าดับ คิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.0 และเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.4 โดยอ้างถึงการมองโลกในแง่ดีเก่ียวกับวคัซีนและการสนับสนุนทาง

นโยบายท่ีประสบความส าเร็จอย่างต่อเน่ือง แมว้่าความทา้ทายมากมายจะยงัคงมีอยู่ การคาดการณ์ยงัคงสูงข้ึนส าหรับเศรษฐกิจหลัก

ทั้งหมด น าโดยอินเดียผูบ้ริโภคน ้ามนัรายใหญ่ซ่ึงคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 12.5 ท่ีส าคญัการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.4 ส าหรับ

ปี 2565 ก็อยู่เหนือแนวโน้มเช่นกนั การคา้และการขนส่งทางทะเลควรได้รับประโยชน์จากการเติบโตของ GDP ท่ีแข็งแกร่งข้ึน ดว้ย

เหตุน้ีเราจึงมองว่าน่ีเป็นข่าวดีส าหรับกลุ่มการขนส่งทางทะเลกลุ่มต่าง ๆ ทั้งหมด  (ข้อมูลจาก Arctic Shipping วนัท่ี 9 เมษายน 

2564)  
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