
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำอธิบำยและบทวิเครำะห์ของผู้บริหำรต่อผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำสสองปี 2564 

 

Eight lessons from the Covid pandemic:  

1. Workers are always essential; 2. Healthcare is a basic right;  

3. Conspiracy theories can be deadly; 4. The stock market isn’t the 

economy; 5. Wages are too low to get by on; 6. Remote work is 

now baked into the economy; 7. Billionaires are not the answer; 

and 8. Governments can be the solution. 

 Robert Reich 
The Guardian, 23 May 2021 
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ผลประกอบกำรรวมของบริษัทฯ ส ำหรับไตรมำสสอง ปี 2564 (สกุลเงินเหรียญดอลลำร์สหรัฐฯ) 

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

(มหาชน) และบริษทัย่อย ("บริษทัฯ") คร้ังล่าสุด ส าหรับไตรมาสสอง ปี 2564 บริษทัฯ ก าไรสุทธิจ านวน 26.23 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

รายได้ต่อวนัต่อล าเรือในช่วงไตรมาสสองปี 2564 อยู่ท่ี 17,841 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงสูงกว่าไตรมาสสองของปี 2563 ท่ี 6,099 เหรียญ

สหรัฐเกือบ 3 เท่า ก าไรสุทธิส าหรับคร่ึงแรกของปี 2564 เป็นก าไรท่ีสูงท่ีสุดนบัจากปี 2552  ในไตรมาสน้ีค่าใชจ้่ายในการเดินเรือต่อ

วนัต่อล าเรือเฉลี่ยอยู่ท่ี 5,043 เหรียญสหรัฐ สูงกว่าประมาณการท่ีบริษทัฯ ตั้งไวท่ี้ 4,750 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อล าเรือ และสูงกว่า

ตวัเลขในไตรมาสสองของปี 2563 ซ่ึงอยู่ท่ี 4,531 เหรียญสหรัฐ สาเหตุหลกัมาจากการหยุดชะงกัของการผลดัเปลี่ยนลูกเรือเน่ืองจาก 

Covid-19 รายไดก่้อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA)  ส าหรับไตรมาสสองปี 2564 อยู่ท่ี 35.28 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน 13.4 

เท่าจาก 2.63 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสสองของปี 2563 ก าไรสุทธิต่อหุ้นหน่วยเป็นเงินสกุลไทยบาทอยู่ท่ี 0 .53 บาทต่อหุ้น

ส าหรับไตรมาสน้ี      

ตัวเลขที่ส ำคัญ ไตรมำส 2 ปี 2564 ไตรมำส 2 ปี 2563 

รำยได้สูงสุดต่อวันต่อล ำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 45,000 15,065 

รำยได้เฉล่ียต่อวันต่อล ำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 17,841 6,099 

รำยได้เฉล่ียต่อวันต่อล ำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) (ส ำหรับเรือขนำดแฮนดีไ้ซส์) 15,753 6,035 

รำยได้เฉล่ียต่อวันต่อล ำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) (ส ำหรับเรือขนำดซุปรำแมกซ์) 
 

18,366 3,607 

รำยได้เฉล่ียต่อวันต่อล ำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) (ส ำหรับเรือขนำดอัลตรำแมกซ์) 
 

22,211 9,053 

รำยได้เฉล่ียต่อวันต่อล ำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  

(ส ำหรับเรือขนำดซุปรำแมกซ์/อัลตรำแมกซ์) 

20,175 6,170 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเรือเฉล่ียต่อวันต่อล ำ (OPEX) (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 5,043 4,531 

รำยได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภำษี ค่ำเส่ือม (EBITDA) (หน่วยเป็นล้ำนเหรียญสหรัฐ) 35.28 2.63 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (ไม่รวมก ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปล่ียนและรำยกำรพิเศษต่ำงๆ) 

(หน่วยเป็นล้ำนเหรียญสหรัฐ)   

24.70 (9.79) 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (หน่วยเป็นล้ำนเหรียญสหรัฐ) 
 

26.23 (37.32) 
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ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (EPS) (ไม่รวมก ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปล่ียนและรำยกำรพเิศษ

ต่ำง ๆ) (หน่วยเป็นบำท) 

0.50 (0.20) 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (EPS) (หน่วยเป็นบำท) 0.53 (0.76) 

 

ผลประกอบกำรรวมของบริษัทฯ (สกุลเงินไทยบำท) 

ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิรวม 826.31 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิ

รวม 1,183.07 ลา้นบาทส าหรับไตรมาสสองปี 2563 เหตุผลหลกัของการเปล่ียนแปลง มีดงัต่อไปน้ี 

1. รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและน ้ ามนัเช้ือเพลิง) ของไตรมาสสองปี 2564 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 192 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสสองของปี 2563 โดยสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากรายได้เฉลี่ยต่อวนัต่อล าเรือ
เพิ่มข้ึนจาก 6,099 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสองปี 2563 เป็น 17,841 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสองปี 2564  ซ่ึงเป็นผลมา
จากการท่ีตลาดอตัราค่าระวางเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองฟ้ืนตวัข้ึน  

2. ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือของไตรมาสสองปี 2564 เพิ่มข้ึนร้อยละ 14 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสสองปี 2563 ค่าใชจ้่ายใน
การเดินเรือเฉลี่ยต่อวนัต่อล าเรือ (OPEX) (รวมค่าเส่ือม/ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีส าหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและส ารวจ
เรือ) เพิ่มข้ึนจาก 4,531 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสองปี 2563 เป็น 5,043 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสองปี 2564 สาเหตุหลกั
เน่ืองมาจากค่าใชจ้่ายลูกเรือและค่าใชจ้่ายพสัดุภณัฑ์อ่ืน ๆ เพิ่มข้ึน 

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร) ส าหรับไตรมาสสองปี 2564  เพิ่มข้ึนจ านวน 80.84 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกบัไตรมาสสองปี 2563 โดยสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากการเพิ่มข้ึนของค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน 

4. ค่าใช้จ่ายทางการเงินส าหรับไตรมาสสองปี 2564 ลดลง 50.07 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสสองปี 2563 
เน่ืองมาจากดอกเบ้ียจ่ายท่ีลดลงซ่ึงเป็นผลมาจากอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง LIBOR ท่ีลดลงและหน้ีคงเหลือท่ีลดลง 

5. ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเพิ่มข้ึน 73.59 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากการเคล่ือนไหวของค่าเงินท่ีเอ้ืออ านวยให้
มูลค่าที่เทียบเท่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐของหุ้นกูล้ดลง 

ส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิรวม 1,201.44 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัขาดทุนสุทธิ

รวม 1,300.17 ลา้นบาทส าหรับงวดเดียวกนัของปีท่ีแลว้ เหตุผลหลกัของการเปล่ียนแปลงส าหรับงวด 6 เดือน มีดงัต่อไปน้ี 

1. รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและน ้ ามนัเช้ือเพลิง) ของคร่ึงแรกของปี 2564 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 102 เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ โดยสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากรายไดเ้ฉลี่ยต่อวนัต่อล า
เรือเพิ่มข้ึนจาก 7,249 เหรียญสหรัฐในคร่ึงแรกของปี 2563 เป็น 15,015 เหรียญสหรัฐในคร่ึงแรกของปีน้ี  ซ่ึงเป็นผลมา
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จากการท่ีตลาดอัตราค่าระวางเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองฟ้ืนตัวข้ึน กองเรือของบริษทัฯ มีจ านวน 36 ล า ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2564 ซ่ึงเป็นจ านวนเดียวกนักบัคร่ึงแรกของปีท่ีแลว้ 

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือของคร่ึงแรกของปี 2564 เพิ่มข้ึนร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ท่ีแล้ว 
ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือเฉลี่ยต่อวนัต่อล าเรือ (OPEX) (รวมค่าเส่ือม/ค่าใชจ้่ายตัดบญัชีส าหรับค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม
และส ารวจเรือ) เพิ่มข้ึนจาก 4,566 เหรียญสหรัฐในคร่ึงแรกของปี 2563 เป็น 4,988 เหรียญสหรัฐในคร่ึงแรกของปีน้ี 
สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากค่าใชจ้่ายลูกเรือท่ีเก่ียวเน่ืองกับข้อจ ากัดต่าง ๆ ในสถานการณ์ Covid-19 และค่าใชจ้่ายพสัดุภัณฑ์
อ่ืน ๆ เพิ่มข้ึน 

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร) ส าหรับคร่ึงแรกของปี 2564  เพิ่มข้ึนจ านวน 48.41 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ โดยสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากการเพิ่มข้ึนของค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน 

4. ค่าใช้จ่ายทางการเงินส าหรับคร่ึงแรกของปี 2564 ลดลง 104.57 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ี
แลว้ เน่ืองมาจากดอกเบ้ียจ่ายท่ีลดลงซ่ึงเป็นผลมาจากอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง LIBOR ท่ีลดลงและหน้ีคงเหลือท่ีลดลง 

5. ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนส าหรับคร่ึงแรกของปี 2564 เพิ่มข้ึน 156.95 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของ
ปีท่ีแล้ว โดยสาเหตุหลักเน่ืองมาจากการเคล่ือนไหวของค่าเงินท่ีเอ้ืออ านวยให้มูลค่าท่ีเทียบเท่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ
ของหุ้นกูส้กุลเงินบาทลดลง 

กำรแบ่งส่วนตลำด: ไตรมาสสองของปี 2564 ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยู่ท่ีระดบั 1,250 จุด โดยมี

ค่าเฉลี่ยของอัตราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 22,507 เหรียญสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบแลว้จะเห็นได้ว่า เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ ซ่ึงท า

รายไดอ้ยู่ท่ี 15,753  เหรียญสหรัฐนั้น น้อยกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 30 ส าหรับไตรมาสสองน้ี ค่าเฉลี่ยของดชันีค่า

ระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยู่ท่ีระดับ 2,322 จุด โดยมีค่าเฉลี่ยของอัตราค่าเช่าเรือต่อวันท่ี  25,538 เหรียญสหรัฐ เมื่อ

เปรียบเทียบแล้วจะเห็นได้ว่า เรือขนาดซุปราแมกซ์และเรือขนาดอัตราแมกซ์ของบริษทัฯ ซ่ึงท ารายได้อยู่ท่ี  20,175 เหรียญสหรัฐ

และน้อยกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 21 เป้าหมายของบริษทัฯ คือการท ารายไดใ้ห้มากกว่าดชันีดงักล่าวทั้งสอง 

เหตุผลสามประการซ่ึงส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯ น้อยกว่าอัตราค่าเช่าเรือของดัชนี คือ ประการแรก เรือของบริษทัฯมีขนาด 

“แตกต่าง” จากเรือท่ีใชค้ านวณดชันี หากเปรียบเทียบอย่างแทจ้ริงแลว้ เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ มีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือ

ต่อวนัน้อยกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันีร้อยละ 25 และเรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ มีค่าเฉลี่ยของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัน้อยกว่า

อตัราค่าเช่าเรือของดชันีร้อยละ 10 ประการท่ีสอง เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ 5 ล า จากกองเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ทั้งหมด 19 ล า 

อยู่ภายใตส้ัญญาเช่าเหมาล าระยะยาวท่ีอัตราค่าระวาง 14,537 เหรียญสหรัฐต่อวนั และเรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ 1 ล า จาก

กองเรือขนาดซุปราแมกซ์ทั้งหมด 17 ล า อยู่ภายใตส้ัญญาเช่าเหมาล าระยะยาวท่ีอตัราค่าระวาง 13,421 เหรียญสหรัฐต่อวนั โดยอตัรา

ค่าเช่าเรือต่อวนัดังกล่าวทั้งสองนั้นน้อยกว่าอัตราค่าเช่าเรือของดัชนีในไตรมาสสอง (ดัชนี BHSI อยู่ท่ี 22,507 เหรียญสหรัฐ และ

ดัชนี BSI อยู่ท่ี 25,538 เหรียญสหรัฐ) และประการสุดท้าย หากบริษทัฯ เห็นว่าตลาดปรับตัวสูงข้ึน โดยปรับข้ึนเกือบเป็นเส้นตรง

ในช่วงไตรมาสสอง หากคุณท าสัญญาเช่าเรือทั้งหมดในกองเรือในวนัแรกของไตรมาสสองท่ีอัตราค่าเช่าเรือในระดับของดัชนี 
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(ดัชนี BHSI อยู่ท่ี 20,461 เหรียญสหรัฐ และดัชนี BSI อยู่ท่ี 20,241 เหรียญสหรัฐ) อัตราค่าเช่าเรือต่อวนัดังกล่าวนั้นยงัคงน้อยกว่า

อตัราค่าเช่าเรือของดัชนีร้อยละ 9 ส าหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ และร้อยละ 21 ส าหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์ แมว้่า เรือของบริษัทฯ 

ไม่ไดร้ับอตัราค่าเช่าเรือในอตัราท่ีดีเช่นเดียวกบัอตัราของดชันี 

ชนิดของเรือ 

อัตรำค่ำเช่ำ
เรือของดัชนี
โดยเฉลี่ยใน
ไตรมำสสอง 
ในอัตรำ

เหรียญสหรัฐ 
(A) 

 

อัตรำค่ำเช่ำเรือ
ของ พีเอ
สแอล โดย
เฉลี่ยในไตร
มำสสอง ใน
อัตรำเหรียญ

สหรัฐ 
(B) 

ควำมแตกต่ำง
ของเรือของ พี
เอสแอล จำก
เรือในดัชนี ใน
อัตรำหน่วย
ร้อยละ 

(C) 

ส่วนต่ำงของ
เรือที่ท ำ

สัญญำเช่ำเรือ
ในวันที่ 1 
เทียบกับ

ค่ำเฉลี่ยของ
ไตรมำสสอง 

(D) 
 

อัตรำของเรือ
ที่มีกำรเช่ำ
เหมำล ำระยะ
ยำวของ พีเอ
สแอล ในอัตรำ

ร้อยละ 
(E) 

{A*(C+D+E)} 
= (F) ในอัตรำ
เหรียญสหรัฐ 

อัตรำค่ำเช่ำ
เรือที่แท้จริง
ของ พีเอ
สแอล ใน

หน่วยเหรียญ
สหรัฐ 
(B+F) 

ผลกำร
ด ำเนินงำนที่
แท้จริงของ พี
เอสแอล เม่ือ
เปรียบเทียบ
กับดัชนีใน
อัตรำร้อยละ 

เรือขนาด
แฮนดี้ไซส์ 

22,507 15,753 25% 9.09% 9.32% 9,770 25,523 +13.4% 

เรือขนาดซุป
ราแมกซ์ 

25,538 20,175 10% 20.74% 2.79% 8,563 28,738 +12.5% 

ดงัท่ีเห็นในตารางดา้นบน บริษทัฯ ท ารายได้ดีกว่าดชันีทั้งสองอย่างสวยงาม! 

วัน SET Opportunity Day (กำรน ำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนรำยไตรมำส) จะมีข้ึนในวนัท่ี 18 สิงหาคม 2564 เวลา 15:15 

นาฬิกา ผ่านทางการถ่ายทอดสดจาก Webcasts ของตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ หวังว่าท่านทั้งหลายจะเข้าร่วมผ่านทางส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษทัฯ จะไดร้ายงานผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสสอง ทั้งน้ี ระหว่างการรายงานผลการด าเนินงานส าหรับ

ไตรมาสแรกเมื่อวันท่ี  19 พฤษภาคม  2564 มีผู ้เข้าชมผ่านทางการถ่ายทอดสดจาก  Webcasts ของตลาดหลักทรัพย์ / ผ่าน

ทาง YouTube จ านวนทั้งส้ิน 235 ราย และผ่านทาง Facebook จ านวนทั้งส้ิน 68 ราย รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 303 ราย 

สัญญำเช่ำระยะยำว กับ สัญญำเช่ำระยะส้ัน ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ปรากฏตามตารางดา้นล่างน้ี จะเห็นไดว้่ามีการท าสัญญา

เช่าเรือระยะยาวซ่ึงมีระยะเวลามากกว่าหน่ึงปี ในอีกส่ีปีขา้งหน้าเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 14.8 ดว้ยรายไดท่ี้คาดว่าจะได้รับประมาณ 144.7 

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)  14,291 14,802 15,316 15,316 15,316 

มูลค่ำรวมของสัญญำเช่ำเรือ (หน่วยเป็นล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)  31.3 29.5 28.0 28.0 28.0 

http://www.set.or.th/th/company/oppday/presentation_p1.html
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บริษทัฯ มีความตั้งใจอย่างต่อเน่ืองท่ีจะปล่อยเรือให้เช่าโดยการท าสัญญาเช่าระยะยาวเมื่อโอกาสอ านวย 

กำรรีไซเคิลเรือ  

ในคร่ึงแรกของปี 2564 ขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือท่ีถูกรีไซเคิลมีระดับต ่าท่ีปริมาณ 4.44 ลา้นเดทเวทตนั รวมเรือทุกประเภท

ซ่ึงอยู่ในตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 อนัเลวร้ายในอนุทวีปอินเดีย เมื่อเทียบกบั

ปริมาณ 8.06 ล้านเดทเวทตันในคร่ึงแรกของปี 2563 กองเรือโลก ณ ส้ินคร่ึงแรกของปี 2564 มีปริมาณ 62.18 ล้านเดทเวทตัน 

(ปริมาณ 34.38 ลา้นเดทเวทตนั ของกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ และปริมาณ 27.80 ลา้นเดทเวทตนั ของกลุ่มเรือท่ีไม่มี

อุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ) หรือร้อยละ 6.73 (ร้อยละ 3.71 ของกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ และร้อยละ 3.01 ของกลุม่

เรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ) ของกองเรือโลกจะมีอายุครบ 20 ปีหรือมากกว่า รวมถึงสัดส่วนปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ต่อ

กองเรือท่ีอยู่ในระดับต ่าที่ร้อยละ 5.41 (ปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่จนถึง ณ ส้ินปี 2566 เมื่อเทียบกบัปริมาณอุปทานสุทธิ ณ ส้ินคร่ึง

แรกของปี 2564) ท าให้กองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองโลกน่าจะขยายตัวชา้ลงมากข้ึน การรีไซเคิลอาจดีข้ึนในช่วงคร่ึงหลงัของปี 

2564 เน่ืองจากจ านวนเรือท่ีมีอายุมากกว่า 20 ปีในกองเรือโลก การเพิ่มข้ึนของราคาเศษเหล็กเป็น 600 เหรียญสหรัฐต่อตัน ความ

กดดันทางกฎเกณฑ์ในด้านระบบจัดการน ้ าถ่วงเรือ ค่าใช้จ่ายในการส ารวจเรือพิเศษ และการใช้น ้ ามันเช้ือเพลิงค่าก ามะถันต ่า 

(IMO2020) อย่างไรก็ตาม ตลาดการขนส่งสินคา้แห้งเทกองท่ีแข็งแกร่งอาจลบล้างปัจจัยเหล่าน้ีทั้งหมดและส่งผลให้ปริมาณในแง่

เดทเวทตนัของการรีไซเคิลเรือลดลง 

พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA): 

บริษทัฯ เช่ือว่าความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียแต่ละรายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในทุกดา้นมี

ความส าคญัและควรได้รับการปฏิบัติด้วยความระมดัระวงัสูงสุด ดังนั้น แม้ว่าวนัท่ีมีผลบังคบัใช้ของ PDPA จะเลื่อนออกไปเป็น

วนัท่ี 1 มิถุนายน 2565 แต่บริษทัฯ ก าลังด าเนินการอย่างแข็งขนัในการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายน้ีอย่างครบถว้น

ภายในปีน้ี ซ่ึงจะเสร็จส้ินเร็วกว่าวนัท่ีมีผลบงัคบัใชใ้หม่ 

สัญญำเงินกู้สองฉบับที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกำรจ ำนองเรือได้ลงนำมในไตรมำสสองของ

ปี 2564: 

เมื่อวนัท่ี 21 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญาเงินกูร้ะยะยาว 5 ปี แบบมีหลกัประกนัจ านวน 38.35 ลา้นเหรียญสหรัฐ กบั 

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank โดยเงินกูด้งักล่าวมีหลักประกนัคือเรือจ านวน 6 ล า กล่าวคือ เรือวิภา นารี เรือวิยะ

ดา นารี เรือดารณี นารี เรือบารนี นารี เรือเบญจมาศ นารี และเรืออนญัญา นารี  

เมื่อวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เพื่อความยัง่ยืนระยะยาว 8 ปี แบบมีหลักประกันจ านวน 85 ล้าน

เหรียญสหรัฐ กับ บรรษทัการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย และธนาคารทหารไทยธน
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ชาต จ ากัด (มหาชน) โดยเงินกู้ดังกล่าวมีหลักประกันคือเรือขนส่งซีเมนต์จ านวน 4 ล า กล่าวคือ เรืออภิญญา นารี เรือบุญญา นารี 

เรือชญัญา นารี และ เรือดนยา นารี และเรือขนสินคา้แห้งเทกองขนาดซุปราแมกซ์ จ านวน 1 ล า กล่าวคือ เรืออภิรดี นารี  

หุ้นกู้คงค้ำงรุ่น PSL211A ของบริษัทฯ: 

เงินท่ีเบิกถอนเกือบทั้งหมดของวงเงินกูจ้าก Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ท่ีกล่าวขา้งตน้ถูกน าไปใชเ้พื่อไถ่ถอน

หุ้นกูรุ่้น PSL211A จ านวน 1,163.16 ลา้นบาท เมื่อวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2564 หลงัจากการไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนวนัครบก าหนด 

คร้ังท่ี 4 ดงักล่าว หุ้นกูรุ่้น PSL211A จะมีเงินตน้คงคา้งจ านวน 1,421.64 ลา้นบาท อีกไม่ชา้เงินตน้คงค้างดงักล่าวจะถูกไถ่ถอนโดย

เงินท่ีได้จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 85 ล้านเหรียญสหรัฐท่ีได้ลงนามกับ บรรษทัการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารเพื่อการส่งออกและ

น าเขา้แห่งประเทศไทย และธนาคาร ทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

กำรเปลี่ยนแปลงของดัชนี BDI และมุมมองของบริษัทฯ ต่อตลำด 

• บริษทัฯ ได้แนบรายงานการวิเคราะห์สองฉบับ โดยฉบับหน่ึงครอบคลุมการขนส่งแบบ Liner (คอนเทนเนอร์) และอีก

ฉบบัครอบคลุมการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง  เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับท่านผูอ้่านท่ีส่วนทา้ยของรายงานฉบบัน้ี ซ่ึงรายงานทั้ง

สองฉบบัน่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับท่านผูอ้่าน 

• เน่ืองจากอุปสงคแ์ละอุปทานเกือบเขา้สู่จุดสมดุลหรือเขา้ใกลจุ้ดสมดุลมากในช่วงก่อนเกิดโควิด-19 การฟ้ืนตวัของตลาดน้ี

อาจมีลักษณะผนัผวนอย่างมากเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยไม่ว่าในภาคอุปสงค์หรือภาคอุปทานย่อมส่งผล

กระทบอย่างมากต่อดชันี BDI 

• ไตรมาสแรกนั้นแข็งแกร่งกว่าค่าเฉลี่ยของไตรมาสแรกในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ไตรมาสสองนั้นแข็งแกร่งกว่าไตรมาสแรก 

และแข็งแกร่งกว่าค่าเฉลี่ยไตรมาสสองในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา อตัราเฉลี่ย 10 ปีท่ีผ่านมาช้ีให้เห็นถึงภาวะซบเซาในไตรมาส

แรก ไตรมาสสองท่ีแข็งแกร่งข้ึน ไตรมาสสามท่ีย่ิงแข็งแกร่งข้ึน และอตัราท่ีแข็งแกร่งท่ีสุดในไตรมาสส่ี ปี 2564 จะเป็นไป

ตามรูปแบบท่ีเกิดข้ึนในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาหรือเป็นไปตามฤดูกาลขนส่งท่ีเกิดข้ึนก่อนหน้าน้ีโดยมีไตรมาสแรกท่ีซบเซา 

ไตรมาสสองท่ีแข็งแกร่งข้ึน ไตรมาสสามท่ีตกต ่าลงเล็กน้อย และไตรมาสส่ีท่ีแข็งแกร่งมากหรือไม่ เวลาเท่านั้นจะเป็น

เคร่ืองบ่งบอกถึงอตัราค่าระวางในอนาคตท่ีรอเราอยู่ 

• ในคร่ึงแรกของปี 2564 เรือขนาดเคปไซส์เป็นผูน้ าในกลุ่มเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองส าหรับอัตราค่าเช่าเหมาล าที่อตัรา 

24,010 เหรียญสหรัฐต่อวนั แซงหน้าเรือขนาดปานาแมกซ์ท่ีมีอัตรา 22,212 เหรียญสหรัฐต่อวนั เรือขนาดซุปราแมกซ์ท่ี

อตัรา 21,014 เหรียญสหรัฐต่อวนั และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ท่ีอตัรา 19,511 เหรียญสหรัฐต่อวนั 

• บทความในเดือนพฤษภาคมจาก The Financial Times ระบุว่าคร่ึงหลงัของปี 2564 เรือขนาดเคปไซส์จะสามารถท ารายได้

ในอตัรา 100,000 เหรียญสหรัฐต่อวนั! 

• ธุรกิจเรือคอนเทนเนอร์ถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก เน่ืองจากปัจจุบนัมีอตัราค่าระวางท่ีเพิ่มข้ึนอย่างมากเมื่อเทียบกบัช่วงเร่ิมต้น

ของปี 2563 ธุรกิจเรือคอนเทนเนอร์อาจมีก าไรสุทธิถึง 100 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2564 ซ่ึงเท่ากบัรายได้ท่ีสูญเสียไป
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ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา ในขณะท่ีอัตราค่าระวางได้เพิ่มข้ึน 8 ถึง 10 เท่านับตั้งแต่ต้นปี 2563 อัตราค่าระวางคิดเป็น

เพียงสัดส่วนร้อยละ 5 ของราคาสินคา้ที่ขนส่งโดยเรือคอนเทนเนอร์เท่านั้น! 

• ในคร่ึงแรกของปี 2564 แร่เหล็กเติบโตข้ึนร้อยละ 3 ธัญพืชเติบโตร้อยละ 11 สินค้าแห้งเทกองกลุ่มย่อยเติบโตร้อยละ 19 

การหยุดชะงกัของการคา้ทางภูมิรัฐศาสตร์ (จีน/ออสเตรเลีย) ไดเ้พิ่มปริมาณความต้องการในแง่ตนัไมล์ อุปทานท่ีแทจ้ริง

ได้ลดลงโดย Covid-19 ส่งผลให้เกิดความล่าช้าของเรือ (ตัวอย่างเช่น ข้อก าหนดระยะเวลาขั้นต ่า 14 วนัหลังจากออก

เดินทางจากท่าเรือสุดท้าย ท่ีท่าเรือในจีนและออสเตรเลีย) ความล่าช้าเน่ืองจากการผลัดเปลี่ยนของลูกเรือ (การเปลี่ยน

เส้นทางการเดินเรือ, การเขา้จอดท่ีท่าเรือ, วนักกักนัเรือ) ความล่าชา้เน่ืองจากขั้นตอนการทดสอบการติดเช้ือ ปัจจยัมากมาย

เหล่าน้ีไดส่้งผลให้ตลาดการขนส่งสินคา้มีอตัราค่าระวางทสูงข้ึน! 

• ครัวเรือนในสหรัฐฯ มีรายไดสุ้ทธิเพิ่มข้ึน 13.5 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ ในปี 2563! พวกเขาตอ้งการใชเ้งินนั้น และในไม่ชา้ 

อาจเป็นภยัคุกคามเมื่อการระบาดใหญ่ลดน้อยลง 

• สหรัฐอเมริกาได้ผ่านแผนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 559 พนัล้านเหรียญสหรัฐ ซ่ึงอาจเพิ่มเป็น 1.2 ล้านลา้น

เหรียญสหรัฐ ถึง 6.0 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ ครอบคลุมระยะเวลา 6 ถึง 8 ปี โครงสร้างพื้นฐานตอ้งใชเ้หล็ก ซีเมนต์ และไม ้

ซ่ึงส่วนใหญ่บรรทุกโดยกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือขนาดเล็กเป็นหลกั 

• ตุรกีเร่ิมก่อสร้างคลอง Kanal Istanbul ระยะทาง 45 กิโลเมตรเพื่อเช่ือมทะเลด ากับทะเลมาร์มารา ซ่ึงตอ้งใชเ้หล็ก ซีเมนต์ 

และไมจ้ านวนมาก 

• การส่งออกถัว่เหลืองในเดือนเมษายนของบราซิลท าลายสถิติรายเดือนทั้งหมดสูงถึง 17.4 ลา้นตนั! 

• การเติบโตของธุรกิจยูโรโซน เติบโตข้ึนอย่างรวดเร็วท่ีสุดในรอบกว่าสามปีในเดือนพฤษภาคม 

• การผลิตเหล็กทัว่โลกท าสถิติใหม่ โดยเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.3 เป็น 174 ลา้นตนัในเดือนพฤษภาคม ก่อนท่ีจะลดลงร้อยละ 3.5 

ในเดือนมิถุนายน เป็น 167.9 ลา้นตนั 

• ในงาน Marine Money Week (21 - 25 มิถุนายน) คณะกรรมการกลุ่มการขนส่งสินคา้แห้งเทกองเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าภายใน

ส้ินปี 2565 อุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมล์จะเติบโตระหว่างร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 7 ในขณะท่ีอุปทานจะเพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 2 ถึงร้อย

ละ 3 ส่งผลให้ตลาดแข็งแกร่งในช่วง 18 เดือนท่ีจะถึงน้ี 

• Moody ไดย้กระดบัการคาดการณ์ของพวกเขาเป็นแนวโน้มเชิงบวกส าหรับบริษทัเดินเรือในช่วง 12 ถึง 18 เดือนขา้งหน้า 

โดยมี EBITDA เพิ่มข้ึนร้อยละ 29 

• Covid-19 ยงัคงเป็นภยัคุกคามต่อแต่ละประเทศตลอดจนเศรษฐกิจโลก การฉีดวคัซีนจ านวนมากจะช่วยให้เศรษฐกิจกลบัสู่

ภาวะปกติไดอ้ย่างรวดเร็ว 

• จากโครงการเหมืองถ่านหินท่ีไดม้ีการน าเสนอทั่วโลกจ านวน 432 โครงการ จะมีการเพิ่มข้ึนของถ่านหินใหม่ทั้งหมด 2.2 

พนัลา้นตนัต่อปี หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 30 จากระดบัการผลิตในปัจจุบนั โดยปริมาณ 1.6 พนัลา้นตนัต่อปี ของก าลงัการผลิต

เหมืองถ่านหินท่ีเสนอนั้นอยู่ในขั้นเร่ิมต้นของการวางแผนและเส่ียงต่อการยกเลิก แต่กิจกรรมเหมืองใหม่ในปริมาณ 0.6 

พนัลา้นตนัต่อปีก าลงัอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ดงันั้นข่าวลือเร่ืองการตายของ 'King Coal' จึงเกินจริงไปมาก! 
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• โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ท าลายฝูงสุกรจีนเกือบร้อยละ 50 ในปี 2562 แต่เพียงไม่ก่ีปีต่อมา จีนได้ซ้ือธัญพืช

อาหารสัตวท่ี์มีอยู่เกือบทุกตนัเพื่อสนบัสนุนฝูงสุกรท่ีสร้างข้ึนใหม่ซ่ึงมีการเติบโตถึงระดบัท่ีสูงกว่าในปี 2562 

• จีนวางแผนท่ีจะเพิ่มปริมาณการส ารองถ่านหินอีก 100 ลา้นตนัในปี 2564 

• ดชันี PMI ของจีนอยู่ท่ีร้อยละ 51 ในไตรมาสสองของปี 2564 

• การเติบโตของ GDP ของจีนในไตรมาสสองของปี 2564 อยู่ท่ีร้อยละ 7.9 

• จีนน าเขา้แร่เหล็กในปริมาณ 561.4 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.6 ในคร่ึงแรกของปี 2564 เมื่อเทียบกบัคร่ึงแรกของปี 2563 

• จีนน าเขา้ถ่านหินในปริมาณ 139.6 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 19.9 ในคร่ึงแรกของปี 2564 เมื่อเทียบกบัคร่ึงแรกของปี 2563 

• จีนน าเขา้ถัว่เหลืองในปริมาณ 49.0 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.9 ในคร่ึงแรกของปี 2564 เมื่อเทียบกบัคร่ึงแรกของปี 2563 

• จีนน าเขา้เหล็กในปริมาณ 7.4 ลา้นตนั ในคร่ึงแรกของปี 2564 เป็นปริมาณเท่ากบัการน าเขา้ในคร่ึงแรกของปี 2563 

• จีนส่งออกเหล็กในปริมาณ 37.4 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 30.3 ในคร่ึงแรกของปี 2564 เมื่อเทียบกบัคร่ึงแรกของปี 2563 

• จีนผลิตเหล็กในปริมาณ 560.2 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.4 ในคร่ึงแรกของปี 2564 เมื่อเทียบกบัคร่ึงแรกของปี 2563 

• ในเดือนกรกฎาคม กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ GDP โลกส าหรับปี 2564 อยู่ท่ีร้อยละ 6 โดยการ

คาดการณ์เมื่อต้นปีอยู่ท่ีร้อยละ 5.5 และปรับข้ึนเป็นร้อยละ 6 ในเดือนเมษายน การคาดการณ์ของ IMF ในเดือนเมษายน

ส าหรับอตัราการเติบโตของ GDP มีดงัน้ี ประเทศเดนมาร์กร้อยละ 2.8 ประเทศกรีซร้อยละ 3.8 ประเทศนิวซีแลนด์ร้อยละ 

4 ประเทศนอร์เวย์ร้อยละ 3.9 ประเทศสวีเดนร้อยละ 3.1 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ร้อยละ 3.5 ประเทศไตห้วนัร้อยละ 4.7 

และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ร้อยละ 3.1 ในเดือนกรกฎาคม  IMF ไดป้รับประมาณการอตัราการเติบโตของ GDP เป็นดงัน้ี 

ประเทศออสเตรเลียร้อยละ 5.3 ประเทศแคนาดาร้อยละ 6.3 ประเทศจีนร้อยละ 8.1 ประเทศฝร่ังเศสร้อยละ 5.8 ประเทศ

เยอรมนีร้อยละ 3.6 ประเทศอินเดียร้อยละ 9.5% ประเทศอินโดนีเซียร้อยละ 3.9 ประเทศอิตาลีร้อยละ 4.9 ประเทศญ่ีปุ่น

ร้อยละ 2.8 ประเทศเนเธอร์แลนด์ร้อยละ 3.3 ประเทศซาอุดีอาระเบียร้อยละ 2.4  ประเทศเกาหลีใต้ร้อยละ 4.3 ประเทศ

สเปนร้อยละ 6.2 สหราชอาณาจกัรร้อยละ 7 สหรัฐอเมริการ้อยละ 7 และประเทศไทยร้อยละ 2.1  

• ดชันี BDI มีการเพิ่มข้ึนอย่างยอดเย่ียมโดยเฉล่ียท่ี 1,739 จุดในไตรมาสแรก เฉลี่ย 2,793 จุดในไตรมาสสอง และส้ินสุดไตร

มาสท่ีสองท่ี 3,383 จุด โดยเร่ิมตน้ปีท่ี 1,374 จุด ดชันี BDI อยู่ท่ี 3376 จุด ณ วนัท่ี 5 สิงหาคม 2564 

• ส่ิงท่ีน่าประหลาดใจย่ิงกว่านั้นก็คือการท่ีเจ้าของเรือไม่เร่งรีบและสั่งต่อเรือล าใหม่ ดชันี BDI เฉลี่ยอยู่ท่ี 2,257 จุดในคร่ึง

แรกของปี 2564 เพิ่มข้ึนร้อยละ 230 จากอตัรา 685 จุดในคร่ึงแรกของปี 2563 และเพิ่มข้ึนร้อยละ 152 จากอตัรา 895 จุดใน

คร่ึงแรกของปี 2562 ถึงกระนั้น ค าสั่งต่อเรือใหม่ส าหรับเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองปริมาณ 13.98 ลา้นเดทเวทตนั ในคร่ึง

แรกของปี 2564 เพิ่มข้ึนร้อยละ 37.1 จากปริมาณ 10.2 ลา้นเดทเวทตนั ในปี 2563 ซ่ึงเป็นปีท่ีไดร้ับผลกระทบจาก Covid-

19 มากท่ีสุด และต ่ากว่าปริมาณ 15.0 ลา้นเดทเวทตนัในปี 2562 ร้อยละ 6.8 มีเหตุผลสามประการท่ีส่งผลให้เจา้ของเรือไม่

เต็มใจท่ีจะสั่งต่อเรือใหม่มากเกินไป กล่าวคือ ประการแรก สภาวะตลาดท่ีอ่อนแอมาเป็นระยะเวลา  12 ปีได้ขจัด

ความสามารถในการรับความเส่ียงจากเจา้ของท่ีต้องการเงินสด ประการท่ีสอง เรือขนส่งคอนเทนเนอร์ เรือขนส่งน ้ามนั 

และเรือขนส่งก๊าซ ไดใ้ชพ้ื้นท่ีอู่ต่อเรือท่ียงัว่างทั้งหมดในปี 2565 และปี 2566 เน่ืองจากการเติบโตของธุรกิจ/การเติบโตท่ี
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คาดหวงั และประการท่ีสาม กฎเกณฑ์ด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อาจส่งผลให้ เรือท่ีมีเคร่ืองยนต์

สันดาปภายใน (IC) ลา้สมยัก่อนส้ินสุดอายุการใชง้านทางเศรษฐกิจตาม “ปกติ” 

• ตามรายงานประจ าเดือนมิถุนายนของ VesselValues ค าสั่งต่อเรือสินคา้แห้งเทกองในคร่ึงแรกของปี 2564 นั้นต ่าท่ีสุด (84 

ล า คิดเป็นมูลค่า 2.4 พนัล้านเหรียญสหรัฐ) การซ้ือเรือมือสองสูงท่ีสุด (552 ล า คิดเป็นมูลค่า 8.5 พนัล้านเหรียญสหรัฐ) 

และการปลดระวางนั้นต ่ากว่ากลุ่มเรือขนส่งน ้ามนั แต่ดีกว่ากลุ่มเรืออื่น ๆ (53 ล า คิดเป็นมูลค่า 335 ลา้นเหรียญสหรัฐ) เมื่อ

เทียบกบัเรือขนส่งน ้ามนั เรือขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ และเรือขนส่งก๊าซ 

• เพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มข้ึนอย่างมากของอตัราค่าระวาง การรีไซเคิลไดห้ดตวัจาก 8.06 ลา้นเดทเวทตนัในคร่ึงแรกของปี 

2563 เป็น 4.44 ลา้นเดทเวทตนัในคร่ึงแรกของปี 2564 ในปริมาณรายปีจะเท่ากบัปริมาณการรีไซเคิล 8.88 ลา้นเดทเวทตัน 

อย่างไรก็ตาม การรีไซเคิลของกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนตวัเรือ เพิ่มข้ึนร้อยละ 11 ในคร่ึงแรกของปี 

• การเขา้ด าเนินธุรกิจของพีเอสแอล ในกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือท่ีมีขนาดเล็กหมายความว่าบริษทัฯ จะมีการ

เติบโตของอุปทานลดลงสุทธิร้อยละ 2.51 ในช่วงปี 2564 ตามขอ้มูลของ Clarksons 

• เรือท่ีมีอายุ 20 ปีหรือมากกว่าซ่ึงคิดเป็นปริมาณ 59.48 ลา้นเดทเวทตนัหรือร้อยละ 6.43 ของกองเรือท่ีมีอยู่ ณ ตน้คร่ึงหลัง

ของปี 2563 จะเป็นตวัเลือกท่ีเหมาะส าหรับการรีไซเคิล เน่ืองจากเรือเหล่าน้ีอาจจ าเป็นต้องลงทุนในระบบจดัการน ้ าถ่วง

เรือและการส ารวจเรือพิเศษท่ีมีราคาแพง 

• อีกวิธีหน่ึงในการดูแนวโน้มของตลาดคือการเปรียบเทียบค าสั่งต่อเรือล่วงหน้า ณ ส้ินไตรมาสสองท่ีปริมาณ 49.96 ล้าน

เดทเวทตัน (จนถึงส้ินปี 2566) ปริมาณร้อยละ 5.41 ของกองเรือท่ีมีอยู่ ณ ส้ินไตรมาสสองและจะเห็นว่าเป็นปริมาณท่ีต ่า

ท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2539! 

• มุมมองของบริษทัฯ ต่อการเติบโตของอุปทาน อัตราการเติบโตสุทธิของกองเรืออยู่ท่ีร้อยละ 2.96 (จาก 906.99 ล้านเดท

เวทตนั เป็น 933.81 ลา้นเดทเวทตนั) ภายในส้ินปี 2564 และร้อยละ 1.45 (เป็น 947.35 ลา้นเดทเวท) ภายในส้ินปี 2565 หาก

คาดว่ามีปริมาณการรีไซเคิล 9 ลา้นเดทเวทตนัต่อปี และอตัราการส่งมอบล่าชา้ร้อยละ 20 ต่อปี ในปี 2564 และปี 2565 

• หากการคาดการณ์ภาคอุปทานของบริษทัฯ เป็นไปตามคาดการณ์ ในปี 2564 จะเป็นปีท่ีดีมากอย่างสมเหตุสมผล และเรา

สามารถคาดการณ์ไดว้่าในปี 2565 จะเป็นปีท่ีดีเช่นเดียวกนั 

• หากภาคอุปทานไดรั้บประโยชน์จากการรีไซเคิลเรือท่ีเก่ามาก เจา้ของเรือท่ีใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่ามีการแล่นเรือ

ดว้ยความเร็วท่ีลดลง และเรือท่ีตอ้งจอดในอู่แห้งส าหรับเจา้ของเรือท่ียงัคงรอการติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั/ระบบบ าบัด

น ้าถ่วงเรือ ตลาดจะไดรั้บประโยชน์เพิ่มเติมจากปริมาณท่ีจ ากดัของเรือท่ีมีอยู่ในภาคอุปทาน 

กำรเปลี่ยนแปลงหลักของภำคอุปทำน 
เร่ิมต้นปี 2564 อุปทานเรืออยู่ท่ี 906.99 ล้านเดทเวทตัน และเพิ่มข้ึนเป็น 924.24 ล้านเดทเวทตัน ณ ส้ินคร่ึงแรกของปี 2564 มี

ก าหนดการส่งมอบเรืออีกร้อยละ 1.9 (17.67 ล้านเดทเวทตัน) ภายในระยะเวลาคร่ึงหลังของปี 2564 หากค านวณอัตราการส่งมอบ

เรือล่าชา้ที่ร้อยละ 20 (อตัราการส่งมอบล่าชา้ในคร่ึงแรกของปี 2564 อยู่ท่ีร้อยละ 18.85) ของก าหนดการส่งมอบเรือขา้งตน้และคาด

ว่าจะมีการรีไซเคิลเรือในปริมาณ 9 ลา้นเดทเวทตนั (ปริมาณการรีไซเคิลเรือในคร่ึงแรกของปี 2564 อยู่ท่ี 4.4 ลา้นเดทเวทตนั) อตัรา
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การขยายตัวของกองเรือสุทธิต่อปีจะอยู่ท่ีร้อยละ 2.96 (ขยายตัวเป็นปริมาณกองเรือ 933.81 ล้านเดทเวทตัน โดยเพิ่มจากปริมาณ 

321.85 ลา้นเดทเวทตันเป็นปริมาณ329.22 ลา้นเดทเวทตันในกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ และ เพิ่มจากปริมาณ 585.14 

ล้านเดทเวทตันเป็นปริมาณ 604.59 ล้านเดทเวทตันในกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ) ภายในส้ินปี 2564 และร้อยละ 

1.45 ภายในส้ินปี 2565 (ขยายตัวเป็นปริมาณกองเรือ 947.35 ล้านเดทเวทตัน โดยปริมาณ 334.48 ล้านเดทเวทตัน เป็นกลุ่มเรือท่ีมี

อุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ และ 612.87 ลา้นเดทเวทตนั เป็นกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ) โดยใชอ้ตัราการส่งมอบ

เรือล่าชา้และอตัราการรีไซเคิลเรือในปริมาณเทียบเท่ากบัปี 2564 ความแออดัท่ีท่าเรือ การแล่นเรือเปล่า การลดความเร็วในการแล่น

เรือลง ความล่าชา้ระหว่างท่าเรือขั้นต ่าอนัเน่ืองมาจาก Covid-19 และปัจจยัอื่น ๆ ช่วยส่งผลให้ปริมาณของภาคอุปทานถูกจ ากดั 

กำรเปลี่ยนแปลงหลักด้ำนกฎเกณฑ์ 
Decarbonization เป็นค าศพัท์ใหม่ โดยค าน้ีปรากฏคร้ังแรกใน TradeWinds เมื่อเดือนธันวาคม 2558 และปรากฏในบทความเพียง 27 

บทความตั้งแต่นั้นมาจนถึงเดือนเมษายน 2561 และตั้งแต่นั้นมาไดป้รากฏใน TradeWinds มากกว่า 700 คร้ัง! 

 

ดังนั้น ก่อนท่ีคุณจะสับสนกับรายละเอียดท่ีกล่าวต่อไป ขอให้ระลึกว่าการขนส่งทางทะเลคิดเป็นสัดส่วนการขนส่งถึงร้อยละ 90 

ของการค้าโลก และมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณร้อยละ 2.5 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก ในทางกลับกัน 

อุตสาหกรรมปศุสัตว์มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณร้อยละ  9.9 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก ตามข้อมูลจาก

ส านกังานคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มแห่งสหรัฐอเมริกา แต่ถึงกระนั้นธุรกิจการขนส่งทางทะเลก าลงัต่อสู้กบัการเดินเรือโดยลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย ์ (Zero Emission Vessels (ZEVs)) ในขณะที่ไม่มีใครพูดถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากธุรกิจปศุ

สัตว์? ผูเ้ขียนได้กลายเป็นมงัสวิรัติตั้งแต่ต้นปี 2563 และนั่นเป็นการแสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีผูเ้ขียนพยายามท าเพื่อช่วยโลกให้พน้จาก

ภาวะโลกร้อนโดยไม่สนบัสนุนอุตสาหกรรมปศุสัตว์ 

 

องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) น าข้อก าหนด Energy Efficiency existing ship Index หรือ EEXI โดยเป็นการแก้ไข 

MARPOL ภาคผนวก VI ระหว่าง MEPC76 ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มกราคม 2566 ขอ้ก าหนด EEXI จะถูกน าไปใชก้บัเรือทุก

ล าท่ีให้บริการด้านการขนส่ง ผ่านการรับรองแบบคร้ังเดียว อย่างไรก็ตาม รายละเอียดบางส่วนยงัไม่สามารถสรุปผลและถูกเลื่อน

ออกไปเป็น MEPC77 ข้อก าหนด EEXI อธิบายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ต่อตัน-ไมล์ของสินค้า โดยก าหนด

มาตรฐานการปล่อย CO2 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าลงัเคร่ืองยนต์ท่ีติดตั้ง ความสามารถในการขนส่ง และความเร็วของเรือ จากสถิติระบุว่า

เรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง (30,000 เดทเวทตัน ถึง 60,000 เดทเวทตัน) ท่ีถูกต่อข้ึนก่อน EEDI (ดัชนีการออกแบบประสิทธิภาพ

พลงังาน หรือ Energy Efficiency Design Index) เช่น เรือท่ีสร้างก่อนปี 2556 อาจตอ้งการการลดก าลงัร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 40 (ลด

ความเร็วลง 1.8 นอต - 2.5 นอต) แต่เรือซ่ึงต่อหลังจาก EEDI อาจต้องการการลดก าลังเพียงร้อยละ 4 (ลดความเร็วลง 0.2 นอต) 

เพื่อให้สอดคล้องกับ EEXI เทคโนโลยี Engine Power Limitation (EPL) และเทคโนโลยี Energy Saving Devices (ESD) จะถูก

น าไปใชโ้ดยเจา้ของเรือเพื่อเลือกทางแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับเรือของพวกเขา ขอ้ก าหนด EEXI จะลดความเร็วในการแล่น
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เรือของเรือหลายล าลงอย่างแน่นอน กลุ่มเรือท่ีเก่ากว่าบางล าอาจถูกบงัคบัให้มุ่งหน้าไปท่ีอู่เพื่อรีไซเคิล ซ่ึงจะช่วยลดอุปทานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

IMO เห็นด้วย ในการประชุม MEPC76 เมื่อเร็ว ๆ น้ีได้ข้อสรุปว่า เรือต่าง ๆ จ าเป็นต้องลด Carbon Intensity Indicator (CII) หรือ

ปริมาณกรัมของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ต่อตนั-ไมล์ของสินค้าลงร้อยละ 1 ส าหรับปี 2565 และร้อยละ 2 ในแต่

ละปีนบัตั้งแต่ปี 2566 จนถึงปี 2569 โดย IMO จะทบทวนสถานการณ์และตดัสินใจว่าจ าเป็นตอ้งเร่งการลดลงร้อยละ 2 ต่อปีดงักล่าว

หรือไม่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวส้ าหรับปี 2573 ทั้งน้ี IMO อาจแก้ไขเป้าหมายปี 2573 เองซ่ึงข้ึนอยู่กับแรงกดดันจาก

สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ซ่ึงทั้งคู่แสดงออกอย่างชดัเจนว่าพวกเขาไม่พอใจกบัเป้าหมายท่ีน่าผิดหวงัและไม่ทะเยอทะยานท่ีก าหนด

ไวใ้นการประชุม MEPC76 และอาจสร้างกฎเกณฑ์ท่ีเขม้งวดมากข้ึนส าหรับพวกเขาเอง ส่ิงน้ีไดเ้คยเกิดข้ึนแลว้ในอดีต กล่าวคือ เมื่อ

สหรัฐอเมริกาสร้างกฎการบ าบดัน ้าถ่วงเรือในน่านน ้าของสหรัฐฯ ให้มีความยุ่งยากกว่ากฎของ IMO เก่ียวกับการบ าบัดน ้าถ่วงเรือ 

และอุตสาหกรรมการเดินเรือทั้งหมดไดน้ ากฎเกณฑ์ท่ีเขม้งวดกว่าของสหรัฐอเมริกามาใชโ้ดยไม่มีการประทว้งใด ๆ 

 

EU Emissions Trading Scheme (ETS) ท่ีมีผลบังคบัใช้กับธุรกิจการขนส่งทางทะเล ยืนยนัว่าบริษทัท่ีด าเนินการเดินเท่ียวเรือเชิง

พาณิชยย์งัคงตอ้งรับผิดชอบในการช าระค่าธรรมเนียมทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางดงักล่าว โดย EC เสนอว่าเจา้ของเรือจะตอ้ง

รับผิดชอบเพียงร้อยละ 20 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2566 ร้อยละ 45 ในปี 2567 ร้อยละ 70 ในปี 2568 และร้อยละ 100 ใน

ปี 2569 การปฏิบัติตาม ETS ของสหภาพยุโรปจะไม่ท้าทาย ข้อก าหนดจะถูกเขียนลงในสัญญาเช่าเหมาล าเป็นระยะเวลาซ่ึงจะ

ก าหนดว่าฝ่ายใดจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งหมด เช่น ผูเ้ช่าเหมาล า ในการเช่าเหมาล าเป็นรายเท่ียว เจ้าของเรือจะตอ้ง

รับผิดชอบเสียค่าธรรมเนียมเฉพาะ/ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ดงักล่าวภายใต ้ETS ในการด าเนินธุรกิจ เช่นเดียวกบัท่ีได้รับผิดชอบเสีย

ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงหรือค่าท่าเรือท่ีท าอยู่ในปัจจุบนั จากนั้นให้อตัราค่าระวางต่อตันของสินคา้ท่ีขนส่งไปยงัลูกคา้ ดงันั้น การปฏิบัติ

ตามกฎ/ขอ้บงัคบัใหม่ดงักล่าวจะไม่เป็นปัญหา 

 

ส่ิงท่ีกวนใจท่ีสุดคือการท่ีสหภาพยุโรปใช ้ETS กบัหลายอุตสาหกรรม ยกเวน้อุตสาหกรรมปศุสัตว ์ ซ่ึงมีผลกระทบมากท่ีสุดในแง่

ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แมแ้ต่ร้าน “Eleven Madison Park” ซ่ึงไดร้ับดาวมิชลิน 3 ดวงก็ไดก้ล่าวว่าทางร้านจะไม่เสิร์ฟอาหาร

จากผลิตภณัฑ์สัตวอี์กต่อไป อาหารทุกจานในเมนูอาหารเพื่อการล้ิมลองของร้านดงักล่าวซ่ึงมีราคา 335 เหรียญสหรัฐต่อหัว จะเป็น

เมนูท่ีปรุงจากพืช โปรดอ่าน “Beefatarians Not Wanted' โดย Peter Singer” ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกท่ีแทจ้ริงของอุตสาหกรรมปศุสัตว ์

 

IMO ได้ตกลงท่ีจะอภิปรายในระหว่างการประชุม MEPC77 ในเดือนพฤศจิกายน 2564 และหาแนวทางแก้ไขในเร่ืองกลไกตาม

ตลาด (MBMs) เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการขนส่งทางทะเล ซ่ึงแนวทางแกไ้ขดงักล่าวอาจด าเนินการผ่านการ

เก็บภาษีคาร์บอนส าหรับน ้ ามันเช้ือเพลิงแต่ละตัน หมู่เกาะโซโลมอนและหมู่เกาะมาร์แชลได้เสนอให้เรียกเก็บภาษี 100 เหรียญ

https://www.project-syndicate.org/commentary/european-union-paying-to-promote-beef-despite-climate-impact-by-peter-singer-2021-07
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สหรัฐฯ ต่อตนัของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กล่าวคือ การจดัเก็บภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิง 300 เหรียญสหรัฐต่อตนั ประเด็นน้ี

จะถูกพูดถึงในการประชุมสมยัพิเศษในเดือนตุลาคมก่อนท่ีจะมีการอภิปรายท่ี MEPC77 

 

แนวคิดของต่าง ๆ ของมาตราการทางตลาด (Market-Based Measure: MBMs) คือการท าให้เช้ือเพลิงของเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง

ในปัจจุบันมีราคาแพงดังเช่น แอมโมเนีย หรือไฮโดรเจน หรือเมธานอล กล่าวคือน ้ ามันเช้ือเพลิงต้องมีราคาสูงถึง 1,500 เหรียญ

สหรัฐต่อตัน ซ่ึงราคาปัจจุบันอยู่ท่ีประมาณ 600 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนเช้ือเพลิงในอนาคตส าหรับเรือท่ี

ปล่อยค่ามลพิษเป็นศูนย ์ขอ้เสนอของหมู่เกาะมาร์แชลในการจัดเก็บภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีปล่อยก๊าซคาร์บอน 300 เหรียญสหรัฐต่อ

ตันสามารถเพิ่มอัตราการเก็บภาษีข้ึนทุกปีเพื่อให้ถึง 900 เหรียญสหรัฐต่อตัน ระหว่างปี 2565 ถึงปี 2573 หรือวนัท่ีตกลงกันไว้

ล่วงหน้าเพื่อให้เรือท่ีปล่อยค่ามลพิษเป็นศูนยส์ามารถแข่งขนัได้เช่นเดียวกบัเรือท่ีใชเ้คร่ืองยนต์สันดาปภายใน หวงัว่าแรงกดดนัจาก 

ETS ของสหภาพยุโรปตามท่ีกล่าวไวข้้างต้นจะช่วยกระตุ้นและผลักดนั IMO ให้ยืนหยดัอย่างแข็งแกร่งในมาตราการ MBMs ผ่าน

มาตราการการเรียกเก็บภาษีจากคาร์บอนในการประชุม MEPC77 

 

การประชุม COP26 ขององคก์ารสหประชาชาติ ณ กรุงกลาสโกวใ์นตน้เดือนพฤศจิกายน 2564 จะช่วยผลกัดนั IMO ให้น ามาตราการ 

MBMs ไปด าเนินการบงัคบัใชอ้ย่างรวดเร็ว หากพวกเขาตอ้งการตอบโจทยข์องปัญหาหลงัการประชุม COP26 

 

เงินทุนท่ีรวบรวมโดยองคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศจากมาตราการ MBMs ใด ๆ ผ่านการจดัเก็บภาษีตามการใชเ้ช้ือเพลิงสามารถ

น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ดงัน้ี: 

• เพื่อเป็นเงินทุนในการวิจัยและพฒันา (R&D) การผลิตเรือท่ีปล่อยค่ามลพิษเป็นศูนย์ การออกแบบเรือท่ีปล่อยค่ามลพิษ

เป็นศูนย ์ระเบียบขอ้บงัคบัส าหรับเรือท่ีปล่อยค่ามลพิษเป็นศูนย ์โครงสร้างพื้นฐานส าหรับเรือท่ีปล่อยค่ามลพิษเป็นศูนย ์

• เพื่อพฒันาเช้ือเพลิงท่ีปล่อยค่ามลพิษเป็นศูนยเ์ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และการสนบัสนุนโครงสร้างพื้นฐานบนบก 

• เพื่อให้ IMO ก าหนดเส้นตายส าหรับการห้ามการส่งมอบเรือเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน นบัจากปี 2573 เป็นตน้ไปหรือนับ

จากวนัท่ีไดต้กลงกนัไวล้่วงหน้า 

• เพื่อให้ IMO ออกกฎให้รีไซเคิลเรือเคร่ืองยนต์สันดาปภายในท่ีมีอายุมากกว่า 20 ปี นบัจากปี 2573 เป็นตน้ไปหรือนบัจาก

วนัท่ีไดต้กลงกนัไวล้่วงหน้า 

• เพื่อให้อู่ต่อเรือผลิตเรือท่ีปล่อยค่ามลพิษเป็นศูนยไ์ดใ้นระดับท่ีเรือปล่อยค่ามลพิษเป็นศูนยท่ี์ต่อข้ึนใหม่จะมีราคาใกล้เคียง

กบัเรือเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน 

• เพื่อก าหนดต้นทุนเช้ือเพลิงส าหรับการขนส่งสินค้าโดยเรือเคร่ืองยนต์สันดาปภายในให้มีราคาเท่ากับการขนส่งด้วยเรือ

ปล่อยค่ามลพิษเป็นศูนยส์ าหรับผูบ้ริโภคสินคา้ 

• เพื่อให้เป็นการแข่งขนัท่ีเท่าเทียมกันส าหรับผูเ้ช่าเหมาล าในการเลือกเรือท่ีดีท่ีสุดโดยพิจารณาจากการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกเพียงอย่างเดียว และไม่ตอ้งค านึงถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจอื่น ๆ 
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ถา้หากคุณคิดว่าราคา MBM ท่ีเพิ่มข้ึนนั้น ทา้ยท่ีสุดแลว้ผูบ้ริโภคจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเพียงเล็กน้อยคุณอาจได้รับการให้อภยั ตามการ

ค านวณของ Boston Consulting Group จะเพิ่มเพียง 600 เหรียญสหรัฐส าหรับราคารถยนต์หน่ึงคนั 3 เหรียญสหรัฐส าหรับราคาของ

สมาร์ทโฟนหน่ึงเคร่ือง หรือ 1 เหรียญสหรัฐส าหรับราคากางเกงยีนส์หน่ึงตวั นัน่เป็นราคาเล็กน้อยท่ีตอ้งจ่ายเพื่อป้องกนัภยัพิบติัจาก

สภาพอากาศ 

 

ส่วนต่างของราคาระหว่างน ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าและน ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูงเพิ่มข้ึนเป็นประมาณ 125 เหรียญสหรัฐต่อ

ตนั เคร่ืองดกัจับเขม่าควนัจึงกลับมาดึงดูดความสนใจไดอี้กคร้ัง อย่างไรก็ตาม ตลาดขนส่งสินค้าท่ีมีปริมาณมากจะช่วยห้ามไม่ให้

เจา้ของเรือติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัในขณะท่ีอตัราการเช่าเหมาล ายงัคงอยู่ท่ีระดบัท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนั 

 

มุมมองของบริษัทฯ ต่อ “เช้ือไวรัสโคโรนำ หรือ โควิด-19” 
 

โควิด-19 ได้ฉายแสงเลเซอร์เหมือนสปอตไลท์ท่ีสาดส่องให้เห็นถึงความล้มเหลวของระบบทุนนิยม กลุ่มคนร้อยละ 1 ซ่ึงควบคุม

ความมั่งคัง่ทั่วโลกถึงร้อยละ 60 เพิ่มความมัง่คัง่ของพวกเขาข้ึนในช่วงโควิด-19 ในขณะท่ีธุรกิจขนาดเล็กล้มละลาย ผูอ้พยพและ

แรงงานรายวนัท่ียากจนต้องเผชิญกับการปิดเมืองอย่างรุนแรง สูญเสียการด ารงชีวิต เพิ่มระดบัความยากจน เพิ่มความไม่มัน่คงด้าน

อาหาร มีจ านวนผูเ้สียชีวิตอย่างไม่สมส่วนในครอบครัวของพวกเขาเน่ืองจากขาดเครือข่ายความปลอดภยัทางการแพทย ์ และเผชิญ

กบัการขาดการสนบัสนุนจากรัฐบาลของตนอย่างสมบูรณ์ ดว้ยเหตุน้ี ผูค้นมากกว่า 100 ลา้นคนตอ้งตกอยู่ในห้วงแห่งความยากจน

ในปี 2563 

 

โควิด-19 นบัเป็นไวรัสท่ีไม่มีศีลธรรม ส่งผลกระทบต่อผูท่ี้อ่อนแอ ท่ีผูย้ากจน ผูท่ี้ถูกทอดท้ิง ผูค้นผิวสี ในขณะท่ีเกือบจะมอบบัตร

ผ่านฟรีให้กบัคนรวย ผูท่ี้มีทรัพยม์าก ผูท่ี้เพิกเฉยต่อกฎเกณฑ์การเวน้ระยะห่างทางสังคม / การสวมหน้ากาก และผูท่ี้สามารถจ่ายการ

รักษาไดเ้น่ืองจากต าแหน่งหรือฐานะทางการเงินของพวกเขา โควิด-19 ไดเ้พิ่มความไม่มัน่คงดา้นอาหารท่ามกลางความทา้ทายทาง

เศรษฐกิจอย่างมากในปีน้ี จนส่งผลให้คณะกรรมการโนเบลมอบรางวลัโนเบลสาขาสันติภาพให้กับโครงการอาหารโลก ซ่ึงเป็น

หน่วยงานของสหประชาชาติท่ีให้ความช่วยเหลือดา้นอาหารแก่ผูค้น/ประเทศที่ตอ้งการความช่วยเหลืออย่างย่ิงยวด 

 

การฉีดวคัซีนของคนประจ าเรือในอัตราท่ีต ่าจะย่ิงทวีความรุนแรงของการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน จนกว่าโลกจะต่ืนข้ึนพร้อม

กับความรับผิดชอบทางกฎหมายภายใต้อนุสัญญาแรงงานทางทะเล (MLC) แม้แต่วาติกันยงัต าหนิรัฐบาลและผูป้ฏิบัติงานท่ีไม่

สนบัสนุนคนประจ าเรือ แต่น่าเศร้าที่ค าวิจารณ์ดงักล่าวถูกส่งไปยงัผูท่ี้เพิกเฉย เราไม่เห็นการด าเนินการใด ๆ จากรัฐบาลหรือผู ้เช่า

เหมาล าในการปฏิบติัตามพนัธกรณีทางศีลธรรม/กฎหมายของ MLC ในการเคารพสิทธิมนุษยชนของคนประจ าเรืออย่างเต็มท่ี 
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ตวัอย่างท่ีชดัเจนของประเทศท่ีท าบางส่ิงเพื่อคนประจ าเรือคือสหรัฐอเมริกาและบางประเทศในสหภาพยุโรปท่ีพวกเขายินดีท่ีจะฉีด

วคัซีนให้กบัคนประจ าเรือคนใด ๆ สัญชาติใด ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่คนประจ าเรือ บนเรือใด ๆ ท่ีมีก าหนดเดินทางไปยงัท่าเรือ

ของพวกเขา! ณ เวลาน้ีการกระท าดงักล่าวเป็นการกระท าท่ีถูกตอ้ง และเราควรร่วมสรรเสริญประเทศท่ีมีเมตตาเช่นน้ี! 

 

มุมมองอื่น ๆ ต่อตลำด 
 

อุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลมั่นใจว่าอัตราค่าระวางจะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองในปีน้ี Petter Haugen นักวิเคราะห์ของ Kepler 

Cheuvreux กล่าวว่ามีความเป็นไปได้ท่ีเรือขนาดเคปไซส์จะท าเงินได้ถึง 100,000 เหรียญสหรัฐต่อวนัในช่วงคร่ึงหลงัของปี (ขอ้มูล

จาก Financial Times วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564) 

 

ตลาดธัญพืชทั่วโลกอยู่ในสภาวะท่ีไม่แน่นอนในขณะท่ีเราเฝ้าดูสภาพอากาศในบราซิลเพื่อดูว่าข้าวโพดได้รับความเสียหายมาก

เพียงใด และติดตามการพฒันาการปลูกพืชผลใหม่ของสหรัฐฯ สัญญาณความต้องการธัญพืชของจีนเป็นไปในเชิงบวกเน่ืองจาก

ผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ดูเหมือนจะค่อย ๆ หายไป จีนได้ซ้ือข้าวโพดปริมาณ 11 ล้านตันในช่วงสอง

สัปดาห์ก่อนหน้าส าหรับการจัดส่งก่อนเดือนกันยายน 2564 ในเส้นทางท่ีมีค่าระวางสูง แม้ว่าอาจจะมีการติดขดับ้างในช่วงหลาย

เดือนท่ีจะถึงน้ี แต่แนวโน้มของธัญพืชยงัคงดีส าหรับเรือขนาดปานาแมกซ์และเรือขนาดซุปราแมกซ์ (ข้อมูลจาก Arrow วนัท่ี 21 

พฤษภาคม 2564) 

 

การเติบโตของธุรกิจสหภาพยุโรปดีข้ึนอย่างรวดเร็วท่ีสุดในรอบกว่าสามปีในเดือนพฤษภาคม เน่ืองจากการฟ้ืนตวัอย่างแข็งแกร่งใน

อุตสาหกรรมบริการท่ีกลับมาเปิดให้บริการอีกคร้ังได้เพิ่มแรงผลักดนัจากภาคการผลิตท่ีเฟ่ืองฟูอยู่แลว้ ในขณะเดียวกนั ตวัเลขการ

เติบโตทางเศรษฐกิจขององักฤษแตะระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564) 

 

การเพิ่มข้ึนของอตัราค่าระวางเป็นปัจจยัหลกัท่ีท าให้การคา้วตัถุดิบพุ่งสูงข้ึน ยอดการขนส่งสินคา้แห้งเทกองดว้ยกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์

ขนถ่ายสินคา้บนเรือแตะระดับสูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 155.7 ลา้นตนัในเดือนท่ีแลว้ เพิ่มข้ึนร้อยละ 4 จากเดือนก่อนหน้าและร้อย

ละ 16 จากปีก่อนหน้า การขนส่งสินคา้ดว้ยเรือขนาดซุปราแมกซ์เพียงกลุ่มเดียวเติบโตข้ึนร้อยละ 5 จากเดือนก่อนหน้าและร้อยละ 

17 จากปีก่อนหน้าเป็นปริมาณมากกว่า 102 ล้านตันในเดือนพฤษภาคม มีการเพิ่มข้ึนของการค้าเหล็กและการเติบโตท่ีตามมาของ

การขนส่งสินค้าระยะทางไกลบนเรือกลุ่มน้ี เรือขนส่งซีเมนต์นบัจากต้นปีจนถึงปัจจุบันเพิ่มข้ึนร้อยละ 30 จากปีก่อนหน้าท าสถิติ

สูงสุดท่ี 7.8 ล้านตันในเดือนมีนาคม คิดเป็น 745 เท่ียวการขนส่ง การผลักดันโครงสร้างพื้นฐานได้เพิ่มอุปสงค์ในประเทศ 

บงักลาเทศ กานา และสาธารณรัฐโกตดิววัร์ (Ivory Coast) ก าลงัขยายตวัอย่างรวดเร็ว การน าเขา้ปูนซีเมนต์ของสหรัฐฯ ขยายตวัร้อย

ละ 25 จากปีก่อนหน้าในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ยอดการขนส่งรวมของเรือขนาดซุปราแมกซ์เพิ่มข้ึนร้อยละ 11 จากปี

ก่อนหน้าในช่วงห้าเดือนท่ีผ่านมาเป็นเกือบ 30 ล้านตัน การค้าสินค้าทางการเกษตรบนเรือขนาดซุปราแมกซ์เติบโตข้ึนร้อยละ 10 

จากปีก่อนหน้าเป็นเกือบ 75 ลา้นตนั การส่งออกปริมาณมากของถัว่เหลืองและขา้วโพดจากอเมริกาเหนือและอเมริกาใตไ้ด้รับการ
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สนับสนุนจากอุปสงค์มหาศาลจากจีน การส่งออกข้าวสาลีจากออสเตรเลียเพิ่มสูงข้ึนโดยปริมาณการขนส่งด้วยเรือขนาดซุปรา

แมกซ์ท าสถิติสูงสุดท่ีปริมาณ 1.5 ลา้นตนัในเดือนเมษายน นบัจากตน้ปีจนถึงปัจจุบนัการขนส่งขา้วสาลีด้วยเรือขนาดซุปราแมกซ์

เพิ่มข้ึนร้อยละ 170 จากปีก่อนหน้าอยู่ท่ีปริมาณ 5.7 ลา้นตนั (คิดเป็นการจดัส่ง 113 เท่ียว) การส่งออกขา้วบาร์เลยข์องออสเตรเลียซ่ึง

ไดร้ับผลกระทบจากภาษีศุลกากรของจีนเมื่อปีท่ีแลว้ ไดฟ้ื้นคืนสู่ระดบัการขนส่งในปี 2561 เน่ืองจากซาอุดิอาระเบีย เวียดนาม และ

ไทยกลายเป็นผูซ้ื้อพืชผลเหล่าน้ี ความตอ้งการแร่ดิบและแร่เขม้ขน้ท่ีเพิ่มสูงข้ึนส่งผลดีกบัเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองท่ีมีขนาดเล็ก

กว่า  ในปีน้ีเรือขนาดซุปราแมกซ์ได้มีการจัดส่งแร่ทองแดงเข้มข้นเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 จากปีก่อนหน้า จีนเป็นผูเ้ล่นท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ตลาดน้ีโดยน าเข้าปริมาณมากจากชิลีและเปรู จากตน้ปีจนถึงปัจจุบนัการขนส่งแร่แมงกานีสเพิ่มข้ึนร้อยละ 14 จากปีก่อนหน้าอยู่ท่ี

ปริมาณ 12.4 ลา้นตนั แร่เหล็กและเรือขนาดซุปราแมกซ์มกัไม่ค่อยถูกกล่าวถึงในประโยคเดียวกนั อย่างไรก็ตาม มีการจดัส่งแร่เหล็ก

ดว้ยเรือขนาดซุปราแมกซ์ในระดบัท่ีมากเป็นสถิติ การส่งออกแร่เหล็กของอินเดียในเรือขนาดซุปราแมกซ์พุ่งสูงข้ึน เช่นเดียวกบัการ

ส่งออกจากไลบีเรียและนอร์เวย์ และจากศูนย์กลางการจัดจ าหน่าย เช่น บาห์เรน กองเรือ ท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรืออยู่ใน

ต าแหน่งท่ีดีในการเป็นอุปทานให้แก่เศรษฐกิจท่ีกลบัมาเปิดอีกคร้ัง ดว้ยวตัถุดิบท่ีหลากหลายท่ีจ าเป็นเพื่อให้การเติบโตกลบัมาอยู่ใน

ทิศทางท่ีดี ส่ิงน้ียงัเห็นได้ชัดจากความเร็วของการแล่นเรือท่ีเพิ่มข้ึน ความเร็วเฉล่ียของเรือขนาดซุปราแมกซ์ท่ีบรรทุกสินคา้อยู่ท่ี 

11.6 นอต ในเดือนพฤษภาคม เพิ่มข้ึนร้อยละ 6 จากค่าเฉล่ียของปี 2563 ในขณะท่ีความเร็วในการแล่นเรือเปล่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 เป็น 

12.1 นอต แมว้่าราคาน ้ามนัเช้ือเพลิงไดเ้พิ่มข้ึนเช่นกนั ดว้ยอตัราการเดินเรือท่ีสูงเหล่าน้ี เราคาดว่าการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกอย่าง

ต่อเน่ืองจะท าให้อตัราค่าระวางสูงข้ึนในอีกไม่ก่ีเดือนขา้งหน้า (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 3 มิถุนายน 2564)  

 

เราอยู่ในเหตุการณ์ท่ีน่าต่ืนเตน้ของความผนัผวนของราคาสินคา้โภคภณัฑ์ เน่ืองจากสินคา้ทุกประเภทอยู่ในระดบัราคาที่สูงมากและ

มีข่าวปรากฏในหน้ากระดานข่าวของเราตลอด ซ่ึงเราเคยคิดว่าเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได ้ตลาดธัญพืชมีส่วนส าคญัในเร่ืองน้ี ใครจะคิด

ว่าโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจะคร่าชีวิตฝูงหมูของจีนไปกว่าคร่ึง และหลงัจากนั้นไม่ถึง 2 ปีต่อมา ชาวจีนก็ก าลงัท าให้ธัญพืชในยุง้

ฉางของบราซิลและสหรัฐฯว่างเปล่า ส่งผลให้ราคาเขา้ใกลร้ะดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ มุมมองของเราคือความตอ้งการธัญพืชของ

จีนท่ีมีโครงสร้างดีข้ึนอย่างมากในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในขา้วโพด และการเพิ่มข้ึนน้ีจะไม่ผิดปกติอีกต่อไป แต่จะ

กลายเป็นเร่ืองปกติ ราคาธัญพืชท่ีสูงส่งแรงหนุนให้ผลผลิตมีการเติบโตต่อเน่ือง การพฒันาเหล่าน้ีจะช่วยหนุนอตัราค่าระวางให้กับ

ผูใ้ห้บริการขนส่งธัญพืช เน่ืองจากเส้นการขนส่งสินคา้ในแง่ตนั-ไมล์มีปริมาณเพิ่มข้ึน  (ขอ้มูลจาก Arrow วนัท่ี 3 มิถุนายน 2564) 

 

รายไดข้องเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองในเดือนพฤษภาคมสูงท่ีสุดนับตั้งแต่ปี 2553 โดยมีอตัราค่าระวางท่ีสูงในกลุ่มเรือขนส่งสินค้า

แห้งกองขนาดกลางและขนาดเล็กในช่วงปลายไตรมาสแรก และอตัราค่าระวางของเรือขนาดเคปไซส์ไดพุ้่งข้ึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ

เจ็ดปี อนัเน่ืองมาจากปริมาณการคา้ท่ีเพิ่มข้ึนและความแออดัของท่าเรือ (ขอ้มูลจาก Clarksons วนัท่ี 4 มิถุนายน 2564) 

 

ปริมาณการขนส่งไปยงัประเทศจีนท่ีสูงข้ึนในเดือนพฤษภาคมเป็นการขนส่งผลิตภณัฑ์จากป่าโดยเรือขนาดอลัตราแมกซ์เพิ่มข้ึนร้อย

ละ 60 จากปีก่อนหน้า เป็นสถิติรายเดือนคร้ังใหม่ท่ี 1.1 ลา้นตนั เรือขนาดซุปราแมกซ์ไดร้ับประโยชน์จากความตอ้งการน าเขา้สินค้า

แห้งเทกองท่ีเพิ่มข้ึนจากบราซิล โดยมีการน าเข้ารายเดือนสูงสุดเป็นประวติัการณ์ในเดือนพฤษภาคมท่ี 3.5 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 
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32 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า การน าเขา้ถ่านหินดว้ยเรือขนาดซุปราแมกซ์แข็งแกร่งสูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ีปริมาณมากกว่า 0.6 ลา้น

ตนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 69 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า การขนส่งดว้ยเรือขนาดซุปราแมกซ์ยงัคงร้อนแรงเมื่อเทียบกบัเรือกลุ่มอื่น ๆ เน่ืองจาก

การซ้ือขายเฉพาะกลุ่มบนเรือกลุ่มน้ียงัคงท าไดดี้กว่า (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 7 มิถุนายน 2564)  

 

อัตราค่าระวางการขนส่งเพิ่มข้ึนอย่างมากตั้งแต่ฤดูใบไมร่้วงของปี 2563 แต่ช่วงเดือนแรกของปีน้ีได้เห็นการเพิ่มข้ึนคร้ังใหม่ของ

อตัราค่าระวางของเรือกลุ่มต่าง ๆ (เรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง เรือคอนเทนเนอร์) ตามเส้นทางการคา้หลกั ค่าระวางส าหรับช่องทาง

การคา้หลายแห่งเพิ่มข้ึนสามเท่าเมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า มีสัญญาณการลดลงเล็กน้อยในระยะสั้น และอตัรามีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึน

อย่างต่อเน่ืองในคร่ึงหลงัของปี 2564 เน่ืองจากความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนทัว่โลกจะยงัคงตอบสนองดว้ยการเพิ่มขีดความสามารถในการ

ขนส่งอย่างจ ากดัและผลกระทบจากการปิดเมืองในหลายพื้นท่ี (ขอ้มูลจาก ING Economic and Financial Analysis วนัท่ี 7 มิถุนายน 

2564) 

 

เราเช่ือว่าแนวโน้มพื้นฐานยงัคงดีมากจากตลาดท่ีแข็งแกร่งเมื่อเร็ว ๆ  น้ี อุปสงค์ท่ีเพิ่มข้ึนในอีกไม่ก่ีเดือนข้างหน้า และอัตราส่วน

ค าสั่งต่อเรือใหม่ต่อกองเรือท่ีต ่าเป็นประวติัการณ์ท่ีต ่ากว่าร้อยละ 6 เจา้ของเรือยงัคงลงัเลท่ีจะสั่งต่อเรือใหม่เมื่อพิจารณาถึงความไม่

แน่นอนทางเทคโนโลยีและอู่ต่อเรือมีค าสั่งต่อเรือใหม่โดยเรือกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น เรือคอนเทนเนอร์ ซ่ึงจะจ ากดัศกัยภาพในการสั่งต่อเรือ

ใหม่ในระยะเวลาอนัใกล ้ ส่ิงน้ีท าให้บริษทัขนส่งสินค้าแห้งเทกองอยู่ในฐานะท่ีลดหน้ีและมุ่งเน้นไปท่ีผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถ้ือหุ้น

ในช่วงเวลาท่ียัง่ยืนน้ี เวน้แต่ว่าจะเกิดเร่ืองไม่คาดคิดใด ๆ  ข้ึนอีก เช่น สงครามทาการคา้ เข่ือน Vale แตก หรือการระบาดใหญ่ทัว่

โลก (ขอ้มูลจาก DNB Markets วนัท่ี 10 มิถุนายน 2564)  

 

ดว้ยสภาวะแห้งแลง้ในบราซิลและยูเครน ประกอบกบัความตอ้งการธัญพืชระหว่างประเทศท่ีพุ่งสูงข้ึน ท าให้สหรัฐฯ อยู่ในเส้นทาง

ท่ีจะบรรลุเป้าหมายการส่งออกข้าวโพดรายปีสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 การส่งออกข้าวโพดของ

สหรัฐฯ อยู่ท่ีประมาณ 30 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนเกือบเท่าตวัจากปี 2563 จีนขายปริมาณขา้วโพดคงคลงัจ านวนมากในการประมูล ส่งผลให้

ขณะน้ีต้องเผชิญกับราคาข้าวโพดในประเทศท่ีสูงข้ึน และมองหาตลาดต่างประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคา การส่งออก

ข้าวโพดนอกอ่าวสหรัฐฯ ส่วนใหญ่จะบรรทุกด้วยเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ และเรือขนาดซุปราแมกซ์/เรือขนาดอลัตราแมกซ์ โดยเรือ

ขนาดแฮนด้ีไซส์ซ่ึงเป็นเจ้าของธุรกิจในเส้นทางการขนส่งสายทรานส์-แอตแลนติกส่วนใหญ่ และเรือขนาดซุปราแมกซ์ /เรือ

ขนาดอัลตราแมกซ์ด าเนินการขนส่งในเส้นทางการขนส่งหลักอ่ืน ๆ  ในฝั่งแปซิฟิกของสหรัฐฯ ปริมาณการขนส่งข้าวโพดเพิ่มข้ึน

เกือบร้อยละ 150 เป็นปริมาณมากกว่า 8.5 ล้านตัน การเพิ่มข้ึนน้ีส่งผลดีต่อเรือขนาดปานาแมกซ์ ซ่ึงมีการขนส่งคิดเป็นสัดส่วน

ประมาณร้อยละ 85 ของการขนส่งข้าวโพดไม่รวมพื้นท่ี NOPAC แม้ว่ากลุ่มเรือขนาดเล็กกว่าเรือขนาดเคปไซส์ทุกประเภทมีการ

ขนส่งท่ีเพิ่มข้ึนในภูมิภาคการส่งออกทั้งสองแห่ง ประมาณการในช่วงต้นส าหรับการส่งออกของเดือนพฤษภาคมบ่งช้ีว่าจะลดลง

เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าเป็น 8.2 ลา้นตนั แต่ยงัคงสูงกว่าการส่งออก 5.7 ลา้นตนัเมื่อเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมาอย่าง

มาก ปัจจยัน้ีสนบัสนุนยอดขายข้าวโพดสหรัฐท่ีโดดเด่นของ USDA ถึงเดือนสิงหาคมท่ีมากกว่า 31 ลา้นตนั ดว้ยเหตุผลน้ี กลุ่มเรือ
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ขนาดเล็กกว่าเรือขนาดเคปไซส์สามารถคาดหวงัปัจจยัสนบัสนุนเพิ่มเติมจากตลาดการส่งออกขา้วโพดของสหรัฐฯ ตลอดช่วงเวลาท่ี

เหลือของฤดูร้อน (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research วนัท่ี 11 มิถุนายน 2564) 

 

ความแออดัท่ีเพิ่มข้ึน ระดบัของการยกเลิกการขนส่งสินคา้โดยตู้คอนเทนเนอร์และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีพุ่งสูงข้ึน ลว้นมีส่วนท า

ให้อตัราค่าระวางการขนส่งในไตรมาสแรกสูงข้ึนอย่างท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนในทศวรรษท่ีผ่านมา การเติบโตของกองเรือท่ีต ่าก็มี

ส่วนช่วยเช่นกนั เราคาดว่าความตอ้งการสินคา้แห้งเทกองจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.3 ต่อปีระหว่างปัจจุบนัจนถึงส้ินปี 2568 และกองเรือ

ขนส่งสินค้าแห้งเทกองจะเติบโตร้อยละ 1.1 ต่อปีระหว่างปัจจุบันจนถึงส้ินปี 2568 เราคาดว่าอุปสงค์จะแซงหน้าอุปทานอย่างมี

นัยส าคญัในช่วงท่ีคาดการณ์ไว ้แต่เราคาดว่าปัจจยัอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อและกฎระเบียบ ต้นทุนสินค้าโภคภณัฑ์ท่ี

เพิ่มข้ึนจะช่วยสนับสนุนอุปสงค์ ในขณะท่ีกฎเกณฑ์จะลดอุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ (ข้อมูลจาก Maersk Brokers วันท่ี 15 

มิถุนายน 2564) 

 

เจ้าของธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองมั่นใจว่าตลาดน่าจะรักษาความแข็งแกร่งไว้ได้ในอีกสองถึงสามปีข้างหน้า ผูบ้ริหาร

ระดับสูง 5 ท่านได้กล่าวไวใ้น Marine Money ถึงการเติบโตของอุปทานซ่ึงอยู่ในระดับต ่าท่ีร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 3 ในช่วง 18 เดือน

ขา้งหน้า และการเติบโตของอุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมลท่ี์แข็งแกร่งอย่างต่อเน่ืองท่ีร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 7 (ขอ้มูลจาก Lloyd’s List วนัท่ี 24 

มิถุนายน 2564) 

 

ความแข็งแกร่งของตลาดการขนส่งสินคา้แห้งเทกองท าให้หลายคนประหลาดใจในปีน้ี โดยกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ

เป็นกลุ่มเรือท่ีมีความโดดเด่นมากท่ีสุด การผลิตเหล็กของจีนยงัคงสร้างสถิติใหม่อย่างต่อเน่ือง ความต้องการภายนอกท่ีเพิ่มข้ึน

ส าหรับเหล็กของจีนก าลงัช่วยสนับสนุนการผลิตและช่วยให้มีการจ้างงานส าหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์ในรูปแบบของการส่งออก 

การค้าแร่เหล็กไม่ดีนัก ดังนั้น อัตราค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์จึงไม่ได้เพิ่มข้ึนในระดับเดียวกับเรือท่ีขนาดเล็กกว่า นับจากต้นปี

จนถึงปัจจุบนั การคา้แร่เหล็กมีแนวโน้มเติบโตน้อยกว่าร้อยละ 3 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 ซ่ึงเป็นปีท่ีอ่อนแอ กลุ่ม

สินค้าท่ีมีความโดดเด่นท่ีสุดคือธัญพืช ซ่ึงเติบโตร้อยละ 11 จากปีก่อนหน้า ในช่วงห้าเดือนแรกของปี 2564 และกระตุ้นความ

ต้องการส าหรับเรือขนาดปานาแมกซ์และกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือ เรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาดเล็กมีผลการ

ด าเนินการท่ีดีเย่ียมซ่ึงช่วยสนบัสนุนอัตราค่าระวางของกลุ่มเรือท่ีมีขนาดเล็กและมีแนวโน้มว่าจะเติบโตร้อยละ 19 จากปีก่อนหน้า 

ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2564 ตวัเลขการคา้ท่ีแข็งแกร่งเหล่าน้ีมีพื้นฐานมาจากความไร้ประสิทธิภาพและการบิดเบือนของตลาดหลาย

ประการ อันเน่ืองมาจากการระบาดใหญ่หรือข้อพิพาททางการคา้ การผลัดเปลี่ยนลูกเรือยงัคงท าได้ยากซ่ึงจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยน

เส้นทางการเดินเรือและการเดินทางท่ียาวนานข้ึน ในขณะท่ีการกกัตวัและขั้นตอนการทดสอบ ส่งผลให้ช่วงเวลาท่ีรอท่ีท่าเรือมีระยะ

เวลานานข้ึน ออสเตรเลียก าหนดให้เรือต้องอยู่กลางทะเลเป็นเวลา 14 วนัก่อนจึงจะสามารถเดินทางมายงัท่าเรือของออสเตรเลียได้ 

ส าหรับเรือท่ีเลือกเปลี่ยนลูกเรือในฟิลิปปินส์การกักตัว 14 วนัน้ีจะเร่ิมนบั ณ ท่าเรือ และท าให้เรือตอ้งจอดอยู่น่ิง ๆ เป็นระยะเวลาท่ี

ยาวนานข้ึน ผลท่ีตามมาคือ กองเรือขนาดเคปไซส์มีสถานะดีข้ึน แม้ว่าปริมาณการขนส่งสินคา้จะเพิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อยก็ตาม ด้าน

อุปทาน เรือขนาดเคปไซส์เป็นหน่ึงในกองเรือท่ีมีอัตราการเติบโตท่ีชะลอตวั แมว้่าอตัราค่าระวางท่ีแข็งแกร่งจะจูงใจให้เจา้ของเรือ
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งดการรีไซเคิลเรือของตน และดว้ยค าสั่งต่อเรือใหม่ท่ีลดน้อยลงในขณะน้ี ปริมาณการส่งมอบเรือใหม่ไดล้ดลง เรายงัคงมองโลกใน

แง่ดีว่าความแข็งแกร่งในตลาดการขนส่งสินคา้แห้งเทกองในปัจจุบนัจะสามารถคงความแข็งแกร่งต่อไปได้อีกในไม่ก่ีเดือนขา้งหน้า 

เน่ืองจากการขนส่งตามฤดูกาลปกติท่ีเพิ่มข้ึนก าลังจะมาถึงและเพิ่มปริมาณการขนส่งไปยงัตลาดท่ีก าลงัร้อนแรงอยู่แลว้ อย่างไรก็

ตาม เราคาดว่าความไร้ประสิทธิภาพต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการระบาดคร้ังใหญ่จะค่อย ๆ หายไป เมื่อเขา้ใกลช้่วงส้ินปี ซ่ึงจะช่วยคลายแรง

กดดนัในบางตลาดอย่างชา้ ๆ (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 24 มิถุนายน 2564) 

 

การฟ้ืนตัวจากแรงกระตุ้นในการค้าโลกและความแข็งแกร่งในกลุ่มเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองกลุ่มย่อยช่วยให้อัตราค่าระวางของ

เรือขนาดซุปราแมกซ์เพิ่มข้ึนในปี 2564 โดยดชันี BSI เพิ่มข้ึนร้อยละ 182 นบัจากตน้ปีจนถึงปัจจุบนั การขนส่งสินคา้บนเรือขนาด

ซุปราแมกซ์มีจ านวนมากกว่า 472 ล้านตัน ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของปีน้ี เพิ่มข้ึนร้อยละ 11 จากปีก่อนหน้า 

(ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 28 มิถุนายน 2564) 

 

ตลาดถ่านหินทัว่โลกกดดนัให้ราคาถ่านหินสูงข้ึนและท าให้อัตราค่าระวางปรับตวัดีข้ึน ชาวจีนไดเ้พิ่มการซ้ือถ่านหินจากผูผ้ลิตราย

อ่ืน เช่น อินโดนีเซีย รัสเซีย และฟิลิปปินส์ การซ้ือท่ีเพิ่มข้ึนน้ียงัไม่เพียงพอท่ีจะชดเชยการขาดแคลนอุปทานภายในประเทศ ทางการ

จีนอนุญาตให้น าเข้าถ่านหินจากอินโดนีเซียได้มากข้ึน การน าเข้าถ่านหินทั้งหมดในเดือนมิถุนายนอยู่ท่ีประมาณ 29.5 ล้านตัน ซ่ึง

เป็นยอดรวมรายเดือนสูงสุดเป็นประวติัการณ์ เพิ่มข้ึนร้อยละ 14 จากปริมาณการน าเขา้ในเดือนมิถุนายน 2563 (ขอ้มูลจาก Braemar 

ACM วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564) 

 

การน าเข้าสินค้าแห้งเทกองของจีนด้วยเรือขนาดปานาแมกซ์แตะระดับสูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 42.8 ล้านตันในเดือนมิถุนายน 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 27 จากปีก่อนหน้า การน าเข้าสินค้าเกษตรเทกอง ธัญพืช และแร่เหล็กเพิ่มข้ึนร้อยละ 38 ร้อยละ 19 และร้อยละ 18 

ตามล าดบัจากปีก่อนหน้า ดว้ยเหตุน้ี ความแออดัของเรือขนาดปานาแมกซ์ในจีนจึงเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยแตะระดบัสูงสุดเป็น

ประวติัการณ์ท่ี 15.8 ลา้นเดทเวทตนัในสัปดาห์ก่อนหน้า ความตอ้งการธัญพืชของจีนอย่างต่อเน่ืองและการน าเขา้ถ่านหินท่ีเพิ่มข้ึน

เมื่อเร็ว ๆ น้ีท าให้ท่าเรือมีความแออัด สถิติการขนส่งสินค้าของเรือขนาดปานาแมกซ์ท่ีมาถึงจีนได้มีการขนส่งมาจากตลาด

แอตแลนติกเป็นจ านวนมาก โดยอัตราค่าระวางในเส้นทางการขนส่งของเรือขนาดปานาแมกซ์ส่วนใหญ่แตะระดับสูงสุดในรอบ

ทศวรรษ เส้นทาง P1A และ P2A 82k ทั้งสองเส้นทางส่งมอบท่ี Skaw-Gib ท าสถิติสูงสุดในวนัศุกร์ โดยอตัราค่าระวางในวนัน้ีอยู่ท่ี 

44,775 เหรียญสหรัฐต่อวนั และ 55,614 เหรียญสหรัฐต่อวนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 218 และร้อยละ 166 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า (ขอ้มูลจาก 

Braemar ACM วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2564) 

 

อุปสงค์ท่ีเพิ่มข้ึนจากอ่าวสหรัฐและการขาดแคลนระวางบรรทุกส่งผลให้อัตราค่าระวางเรือรายวนัของเรือขนาดซุปราแมกซ์

ใกลเ้คียงกับระดับสูงสุดในรอบ 11 ปีในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม อตัราค่าระวางเรือรายวนัส าหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์และเรือ

ขนาดอลัตราแมกซ์เพิ่มข้ึนอีกคร้ังในวนัพุธ ส่งผลให้กลุ่มเรือดงักล่าวเป็นกลุ่มเรือท่ีมีอัตราค่าระวางเรือรายวนัสูงสุดในตลาดอัตรา

ค่าระวางเรือรายวนั (ขอ้มูลจาก TradeWinds วนัท่ี 9 มิถุนายน 2564)  
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เจ้าของเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองสัญชาตินอร์เวย์ Belships ได้ท าสัญญาเช่าระยะยาวส าหรับเรือขนาดอัลตราแมกซ์จ านวน 4 ล า

โดยล าแรกท าสัญญาเป็นระยะเวลา 22 เดือนถึง 25 เดือนท่ีอัตรา 24,000 เหรียญสหรัฐต่อวนั ล าท่ีสองท าสัญญาเป็นระยะเวลา 21 

เดือนถึง 24 เดือนท่ีอตัรา 23,000 เหรียญสหรัฐต่อวนั ล าที่สามท าสัญญาเป็นระยะเวลา 22 เดือนถึง 25 เดือนท่ีอตัรา 22,000 เหรียญ

สหรัฐต่อวนั ล าสุดท้ายท าสัญญาเป็นระยะเวลา 11 เดือนถึง 14 เดือนท่ีอัตรา 27,000 เหรียญสหรัฐต่อวนั (ข้อมูลจาก TradeWinds 

วนัท่ี 29 มิถุนายน 2564) 

 

นักวิเคราะห์กล่าวว่าปัจจัยพื้นฐานเชิงบวกหลายประการในปัจจุบันถือเป็นแนวโน้มท่ีดีส าหรับการเกิดข้ึนของวฏัจักรตามท่ี

นกัวิเคราะห์กล่าวไว ้กล่าวคือ จุดสูงสุดของวฏัจกัร (“Super Cycle”) Greg Lewis แห่ง BTIG ไดน้ าเสนอถึงส่วนประกอบของปัจจัย

ต่าง ๆ ท่ีสมบูรณ์แบบท่ีเป็นตัวก าหนดช่วงเวลาแห่งปรากฏการณ์ดังกล่าวนับตั้งแต่ช่วงสุดท้ายเกิดข้ึนระหว่างปี 2547 ถึงปี 2551 

“และในขณะท่ีจุดสูงสุดของวฏัจกัรการส่งสินคา้ทางทะเลเป็นท่ีถกเถียงว่าสามารถเกิดข้ึนได้เพียงคร้ังเดียว... เพียง 13 ปีต่อมาปัจจัย

ต่าง ๆ ดูเหมือนจะเขา้ท่ีเขา้ทางส าหรับจุดสูงสุดของวฏัจกัรอีกคร้ัง”  (ขอ้มูลจาก TradeWinds วนัท่ี 17 มิถุนายน 2564) 

 

อุปสงค์ท่ีถูกจ ากัดไว ้การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ และการใช้จ่ายของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป จะช่วยสนับสนุนการค้าท่ีคาดการณ์ไวท่ี้

จ านวน 207 ลา้น TEU ในปีน้ี โดยเพิ่มข้ึนร้อยละ 6 จากปี 2563”  (ขอ้มูลจาก TradeWinds วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2564) 

 

ขณะน้ี Drewry คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมการขนส่งดว้ยเรือคอนเทนเนอร์จะมีก าไรเป็นประวติัการณ์ท่ี 80 พนัลา้นเหรียญสหรัฐใน

ปี 2564 เพิ่มข้ึนจากท่ีคาดการณ์ไวก่้อนหน้าน้ีท่ี 35 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ หากอตัราค่าระวางสินคา้เกินความคาดหมายในช่วงท่ีเหลือ

ของปี Drewry กล่าวว่าเส้นก าไรประจ าปีในภูมิภาคท่ีมูลค่า 100 พนัลา้นเหรียญสหรัฐนั้นจะไม่เป็นปัญหา โดยคิดเป็นมูลค่ามากกว่า

สถิติสูงสุดถึงสามเท่าของการขนส่งด้วยเรือคอนเทนเนอร์ Lars Jensen ซีอีโอของ Vespucci Maritime ท่ีปรึกษาด้านเรือคอนเทน

เนอร์ เสนอว่าการขนส่งด้วยเรือคอนเทนเนอร์จะชดเชยตลาดท่ีตกต ่าในรอบ 20 ปีภายในปีเดียว (ข้อมูลจาก Splash วันท่ี 16 

กรกฎาคม 2564) 

 

อตัราการฉีดวคัซีนท่ีต ่าของคนประจ าเรือก าลงัคุกคามและก่อให้เกิดการหยุดชะงกัทางการคา้ และเป็นการเปิดช่องโหว่ให้แก่ท่าเรือ

ขนส่งคอนเทนเนอร์ท่ีซ่ึงไวรัสสามารถเล็ดลอดผ่านได้  (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2564) 

 

ตลาดสินคา้แห้งเทกองตึงตวัข้ึนอย่างมากในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา เน่ืองจากพื้นฐานของอุปทานท่ีน่าดึงดูดใจอย่างมาก ดว้ยสัดส่วน

ค าสั่งต่อเรือใหม่ต่อกองเรือในปัจจุบนัท่ีร้อยละ 5.6 และความตั้งใจท่ีจะสั่งต่อเรือใหม่ท่ีมีจ  ากดัแมจ้ะมีกระแสเงินสดเป็นจ านวนมาก 

เราเช่ือว่ามีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีแข็งแกร่งและมูลค่าสินทรัพยเ์พิ่มสูงข้ึน ดงันั้นเรายงัคงมีมุมมองเป็นบวกในภาคอุตสาหกรรม

น้ีและย ้าการ “ซ้ือ” ส าหรับหุ้นทั้งหมดภายใตก้ารเฝ้าดูของเรา ปริมาณการเติบโตเฉล่ียในปี 2564 ถึงปี 2566 อยู่ท่ีร้อยละ 3.7 คิดเป็น

การเติบโตของอุปสงค์ในแง่ตัน-ไมล์ท่ีร้อยละ 4.0 การเติบโตของกองเรือตั้งไวท่ี้เฉล่ียร้อยละ 2.0 ในปี 2564 ถึงปี 2566 โดยมีการ
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เติบโตของอุปทานท่ีร้อยละ 2.5 เน่ืองจากค าสั่งต่อเรือท่ีต ่าเป็นประวติัการณ์อยู่ท่ีร้อยละ 5.6 ของกองเรือในปัจจุบนั(ขอ้มูลจาก DNB 

Markets วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2564) 

 

ปริมาณการขนส่งดว้ยเรือคอนเทนเนอร์ในคร่ึงแรกของปี 2564 ณ ท่าเรือของจีนทั้งหมดรายงานอยู่ท่ี 138.18 ลา้น TEU เพิ่มข้ึนร้อย

ละ 15 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า (ขอ้มูลจาก Seatrade วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2564) 

  

อัตราค่าระวางรายวนัส าหรับเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองดีข้ึนในคร่ึงแรกของปี 2564 ดัชนี Baltic Cape TC เฉลี่ย 23,958 เหรียญ

สหรัฐต่อวนั (เพิ่มข้ึนร้อยละ 234.0 จากปีก่อนหน้า) เรือขนาดปานาแมกซ์ (ขนาดระวาง 82,000 เดทเวทตนั) 22,089 เหรียญสหรัฐต่อ

วนั (เพิ่มข้ึนร้อยละ 205.6 จากปีก่อนหน้า) เรือขนาดซุปราแมกซ์ 20,938 เหรียญสหรัฐต่อวนั (เพิ่มข้ึนร้อยละ 248.8 จากปีก่อนหน้า) 

เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (ขนาดระวาง 38,000 เดทเวทตัน) 19,478 เหรียญสหรัฐต่อวนั (เพิ่มข้ึนร้อยละ 232.8 จากปีก่อนหน้า) การส่ง

มอบเรือใหม่ในปี 2564 คาดว่าจะลดลงเหลือ 33.2 ลา้นเดทเวทตนัจากปริมาณ 47.6 ลา้นเดทเวทตนัในปี 2563 การปลดระวางเรือใน

ปี 2564 คาดว่าจะลดลงเหลือ 11.55 ลา้นเดทเวทตนัจากปริมาณ 12.9 ลา้นเดทเวทตนัในปี 2563 การเติบโตของกองเรือสุทธิส าหรับ

เรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองขนาดระวางมากกว่า 20,000 เดทเวทตนัคาดว่าจะชะลอตวัลงในปี 2564เป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 2 จากปีก่อน

หน้า และในปี 2565 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 โดยอา้งอิงจากค าสั่งต่อเรือใหม่ อตัราการส่งมอบล่าชา้ท่ีคาดการณ์ไว ้และการปลดระวางเรือ 

ในปี 2563กองเรือขยายตวัร้อยละ 4 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า การท าสัญญามีเพียงเล็กน้อยในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา อตัราส่วนค าสั่งต่อ

เรือใหม่ต่อการซ้ือขายขณะน้ีอยู่ท่ีร้อยละ 6.5 ในแง่ของเดทเวทตนั ในคร่ึงแรกของปี 2564 การขนส่งแร่เหล็กเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.3 จาก

ปีก่อนหน้า เป็น 761.4 ลา้นตนั แต่การขนส่งจากออสเตรเลียลดลงร้อยละ 0.9 จากปีก่อนหน้า และการขนส่งจากบราซิลเพิ่มข้ึนร้อย

ละ 14.7 จากปีก่อนหน้า ในคร่ึงแรกของปี 2564 ปริมาณการขนส่งถ่านหินลดลงร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเป็นปริมาณ 

577.0 ล้านตัน ถ่านหินจากออสเตรเลียลดลงร้อยละ 2.9 จากปีก่อนหน้า จากอินโดนีเซียลดลงร้อยละ 4.3 จากปีก่อนหน้า แต่จาก

รัสเซียเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.7 จากปีก่อนหน้า จากสหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.6 จากปีก่อนหน้า (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 

22 กรกฎาคม 2564) 

 

จีนจึงสั่งห้ามการน าเข้าถ่านหินจากออสเตรเลีย เมื่อวนัท่ี 28 มิถุนายน เรือ Frontier Unity ได้ออกจากท่าเรือนิวพอร์ต นิวส์ รัฐ

เวอร์จิเนีย โดยขนถ่านหินปริมาณ 136,400 ตันไปยงัประเทศจีน นับเป็นการขนส่งถ่านหินท่ีมากท่ีสุดจากท่าเรือชายฝั่งตะวนัออก

ของสหรัฐฯ (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2564) 

 

ออสเตรเลียครองส่วนแบ่งทางการตลาดของการขนส่งถ่านหินเทอร์มอลระหว่างประเทศมากเป็นอนัดับสอง ในแง่ของถ่านหินเกรด

โลหะกรรม ออสเตรเลียไม่เพียงเป็นผูส่้งออกรายใหญ่ท่ีสุดของโลกเท่านั้น แต่ยงัเป็นผูส่้งออกเกือบคร่ึงหน่ึงของการส่งออกทั่วโลก

ทั้งหมด การส่งออกถ่านหินทั้งหมดในช่วงคร่ึงแรกของปี 2564 แตะระดับ 180 ล้านตันโดยประมาณ ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกบัปี

ก่อนหน้าจากปริมาณ 188 ลา้นตนั แต่ส่งออกในระดบัราคาสูงกว่าปีท่ีแลว้มาก การส่งออกถ่านหินจากออสเตรเลียมีแนวโน้มสูงข้ึน

เน่ืองจากการห้ามน าเขา้ถ่านหินจากออสเตรเลียของจีน ส่งผลให้มีการขนส่งถ่านหินดว้ยเรือขนาดเล็กกว่าเรือขนาดเคปไซส์มากข้ึน 
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โดยทัว่ไปแลว้ประมาณร้อยละ 30 ของถ่านหินท่ีขนส่งดว้ยเรือขนาดเคปไซส์จากออสเตรเลียจะถูกส่งไปยงัจีน เทียบกบัร้อยละ 15 

ของถ่านหินจากออสเตรเลียท่ีขนส่งดว้ยเรือขนาดเล็กกว่าเรือขนาดเคปไซส์ ดงันั้น การห้ามน าเขา้ของจีนจึงส่งผลกระทบอย่างมาก

ต่อภาคการขนส่งด้วยเรือขนาดเคปไซส์ในปี 2564 โดยปัจจุบันการขนส่งด้วยเรือขนาดปานาแมกซ์มีปริมาณมากกว่าปริมาณการ

ขนส่งดว้ยเรือขนาดเคปไซส์เป็นคร้ังแรกในสถิติ ส่ิงน้ีอธิบายไดว้่าเพราะเหตุใดการส่งออกถ่านหินของออสเตรเลียท่ีลดลงเล็กน้อย

เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้าของออสเตรเลียจึงมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบอย่างจริงจงัต่อกลุ่มเรือขนาดเคปไซส์ ในขณะที่กลุ่มเรือเคป

ไซส์กลุ่มย่อยไม่ไดรั้บผลกระทบหรือแมก้ระทัง่ไดรั้บผลดีจากเหตุการณ์น้ี (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research วนัท่ี 23 กรกฎาคม 

2564) 

 

ความแห้งแล้งท่ีรุนแรงในอเมริกาเหนือได้ปรับลดผลผลิตข้าวสาลีในฤดูใบไม้ผลิของสหรัฐ ซ่ึงคาดว่าจะต ่าท่ีสุดในรอบสาม

ทศวรรษ และพืชผลในทุ่งหญา้ของแคนาดาก็มีแนวโน้มท่ีจะลดลงเช่นกนั กระทรวงการเกษตรสหรัฐฯ ระบุว่าผลผลิตพืชผลในฤดู

ใบไม้ผลิของสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 37 จากค่าเฉลี่ย 3 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงต ่าท่ีสุดนับตั้งแต่ปี 2531 คาดว่าการเก็บเก่ียวข้าวสาลีดูรัมของ

สหรัฐฯ จะน้อยกว่าปีท่ีแล้วร้อยละ 46 และน้อยท่ีสุดในรอบ 60 ปี หากเป็นสถานการณ์ท่ีคล้ายกับปี 2531 จะสามารถคาดการณ์

ตวัเลขไวท่ี้ 19.8 ลา้นตนัโดยลดลง 11.7 ลา้นตนั การสูญเสียผลผลิตขา้วสาลีและคาโนลาจะมีความส าคญัต่อตลาดโลก เน่ืองจากการ

ส่งออกคาโนลาของแคนาดาคิดเป็นสองในสามของการส่งออกคาโนลาทั่วโลก และแคนาดาเป็นผูส่้งออกข้าวสาลีรายใหญ่เป็น

อนัดบัสามของโลก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 13 ของการส่งออกรายปี (ขอ้มูลจาก Maersk Brokers วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564) 

 

แม้จะมีการเพิ่มข้ึนของเช้ือไวรัสสายพันธ์ุเดลต้า แต่กรณีพื้นฐานของ Bloomberg Economics ยงัคงไม่เปลี่ยนแปลงโดยคาดว่า

เศรษฐกิจโลกจะฟ้ืนตวัอย่างต่อเน่ืองในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2564 (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2564)  

 

การผลิตเหล็กของโลกแข็งแกร่งในเดือนมิถุนายนและเติบโตข้ึนร้อยละ 12.3 จากปีก่อนหน้าโดยเพิ่มข้ึนเป็น 167.9 ลา้นตนั การฟ้ืน

ตวัของอุปสงคใ์นปี 2564 ซ่ึงไดรั้บแรงหนุนส่วนใหญ่จากการกระตุน้เศรษฐกิจ ท าให้ผลผลิตของโรงผลิตเหล็กโลกเพิ่มข้ึนร้อยละ 

13.7 ในคร่ึงแรกของปี 2564 เป็น 996.6 ล้านตัน ชาวจีนมุ่งมั่นท่ีจะชะลอการผลิตเหล็กในปี 2564 ให้ต ่ากว่าหรือเท่ากับยอดรวม

ประจ าปี 2563 แม้ว่าเป้าหมายน้ีจะดูไม่สมจริงข้ึนเร่ือย ๆ  การผลิตเหล็กในประเทศอ่ืน ๆ  ยงัคงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม มีการผลิต

เพิ่มข้ึนมากกว่าร้อยละ 15 จากปีก่อนหน้าจากอินเดียและตุรกี การขนส่งผลิตภณัฑ์เหล็กทั้งหมด ไม่รวมเศษเหล็ก คิดเป็นร้อยละ 9.8 

ของการผลิต ทรงตัวจากปีก่อนหน้า ด้วยแรงกดดันด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเพิ่มข้ึนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว เราคาดว่าการ

ผลิตเหล็กจะชะลอตวัโดยเฉพาะในจีนในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2564 (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2564) 

 

การน าเข้าบอกไซต์ของจีนจากกินียงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง ในทศวรรษท่ีผ่านมา กลุ่มบริษทัอุตสาหกรรมของจีนได้ลงทุนหลาย

พนัลา้น (เหรียญสหรัฐ) ในโครงการเหมืองแห่งใหม่ในกินี ปัจจุบนั ประเทศในแอฟริกาตะวนัตกเป็นผูผ้ลิตแร่รายหลกัของจีน โดย

น าเขา้แร่ปริมาณ 52 ลา้นตนัในปี 2563 จีนน าเขา้แร่จากกินีมากกว่า 31 ลา้นตนัในคร่ึงแรกของปี 2564 เพิ่มข้ึน 3.7 ลา้นตนั (เพิ่มข้ึน

ร้อยละ 13) จากปีก่อนหน้า กิจกรรมการน าเขา้บอกไซต์ของจีนในปัจจุบนัเป็นการคา้ทางทะเลระยะไกลบนเรือขนาดเคปไซส์ การ
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เปล่ียนแปลงรูปแบบการขนส่งของเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองได้รับการสนบัสนุนย่ิงข้ึนจากการเปิดท่าเทียบเรือลอยน ้ าแบบใหม่

ของกินีและการด าเนินงานของทรานส์ฮิปเปอร์ท่ีรับน ้าหนักระวางบรรทุกท่ีใหญ่ข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน อุปทานแร่บอก

ไซต์ยงัคงมีความส าคญัต่อจีนอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากการผลิตอะลูมิเนียมเป็นปัจจัยส าคญัโดยเฉพาะอย่างย่ิงส าหรับอุตสาหกรรม

ยานยนต์ท่ีก าลังเติบโตในจีน ณ เดือนมิถุนายน การผลิตอะลูมิเนียมขั้นต้นของจีนเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.2 จากปีก่อนหน้า (ข้อมูลจาก 

Howe Robinson Research วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564)   

 

มุมมองอื่น ๆ ต่อกำรเปลี่ยนแปลงหลักของภำคอุปทำน 
 

การสั่งต่อเรือกลุ่มเรือคอนเทนเนอร์ได้เพิ่มสูงข้ึนอย่างมากในปี 2564 โดยมีการท าสัญญาอย่างน้อย 122 ฉบับ ในเดือนมกราคมถึง

เดือนเมษายนของปี 2564 เมื่อเปรียบเทียบกบัสัญญา 31 ฉบบั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 อตัราส่วนค าสั่งต่อเรือใหม่ต่อการซ้ือ

ขายส าหรับเรือคอนเทนเนอร์ในขณะน้ีอยู่ท่ีร้อยละ 15.5 ในปริมาณ TEU การขนส่งสินคา้ดว้ยเรือคอนเทนเนอร์ลดลงในปี 2563 แต่

น้อยกว่าที่คาดไว ้โดยในปี 2563 ปริมาณการขนส่งดว้ยเรือคอนเทนเนอร์ทัว่โลกลดลงร้อยละ 0.9 จากปีก่อนหน้า เราคาดการณ์ว่าจะ

มีการขนส่งเพิ่มข้ึนร้อยละ 6 จากปีก่อนหน้าในปี 2564 (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564) 

 

ปริมาณการส่งมอบเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองในปี 2564 คาดว่าจะลดลงเหลือ 33.8 ลา้นเดทเวทตนั จาก 47.6 ลา้นเดทเวทตนั ในปี 

2563 การปลดระวางเรือในปี 2564 คาดว่าจะเพิ่มข้ึนเป็น 14.1 ล้านเดทเวทตัน เพิ่มข้ึนจากปริมาณ 12.9 ล้านเดทเวทตันในปี 2563 

การเติบโตสุทธิของกองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองท่ีมีขนาดระวางมากกว่า 20,000 เดทเวทตนั คาดว่าจะชะลอตวัลง โดยในปี 2564

เพิ่มข้ึนร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้า และในปี 2565 เพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 1 โดยอ้างอิงจากค าสั่งต่อเรือใหม่และอัตราการส่งมอบ

ล่าชา้ และการปลดระวางเรือท่ีคาดการณ์ไว ้ ในปี 2563 กองเรือขยายตวัเพิ่มข้ึนสุทธิร้อยละ 4 จากปีก่อนหน้า  (ขอ้มูลจาก Banchero 

Costa วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564) 

 

การเติบโตสุทธิของกองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองจนถึงส้ินเดือนพฤษภาคมอยู่ท่ี 10.7 ลา้นเดทเวทตนั คิดเป็นการลดลงร้อยละ 36 

จากปีก่อนหน้า อา้งอิงตามค าสั่งต่อเรือใหม่ส าหรับยอดคงคา้งประจ าปี 2564 ซ่ึงมีแนวโน้มว่าจะมีการส่งมอบล่าชา้ไปจนถึงปี 2565 

เป็นจ านวนมาก การคาดการณ์การเติบโตสุทธิของกองเรือในปีน้ีคือ 24 ลา้นเดทเวทตนั หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.6 จากปีก่อนหน้า ซ่ึง

น้อยกว่าการเติบโตร้อยละ 3.6 ในปี 2563 และร้อยละ 3.9 ในปี 2562 ปัจจุบนัมีเรือเพียง 255 ล าท่ีสั่งต่อใหม่ส าหรับปี 2565 และมีอู่

ต่อเรือเพียงไม่ก่ีแห่งท่ีสามารถรองรับค าสั่งต่อเรือใหม่ท่ีจะเพิ่มข้ึนในปี 2565 ได ้ดงันั้น ปัจจยัพื้นฐานด้านอุปทานดูเหมือนจะเป็น

บวกในช่วง 18 เดือนขา้งหน้า ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งอย่างย่ิงคือจ านวนระวางบรรทุกขนาดปานาแมกซ์และขนาดอัลตราแมกซ์ท่ีมีค าสั่งต่อ

เรือใหม่ในประเทศญี่ปุ่น โดยมีจ านวน 32 ล า และ 51 ล าตามล าดบั นบัเป็นตวัเลขท่ีต ่าท่ีสุดท่ีไดพ้บ อาจเป็นเพราะอู่ต่อเรือในญ่ีปุ่น

รับค าสั่งต่อเรือคอนเทนเนอร์มากข้ึน เน่ืองจากความเฟ่ืองฟูในตลาดเรือคอนเทนเนอร์ (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research วนัท่ี 4 

มิถุนายน 2564)  
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การปรับสมดุลในตลาดเรือขนส่งรถยนต์ได้เกิดผลลพัธ์ในเชิงบวกอย่างไม่คาดคิด เรือขนส่งรถยนต์เกือบร้อยละ 18 ของกองเรือไม่

มีการใช้งานหรือได้หยุดการเดินเรือเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมปีท่ีแลว้ ถึงแม้จะมีปัญหาในการให้คนประจ าเรือกลับมาท างาน แต่

กองเรือท่ีไม่มีการใชง้านหรือไดห้ยุดการเดินเรือไดล้ดลงเหลือร้อยละ 5 ในช่วงปลายปี และภายในส้ินไตรมาสแรกของปี 2564 กอง

เรือได้กลับมาสู่ระดับก่อนเกิดโควิด อัตราการเช่าเหมาล าได้ดีดตัวข้ึนอย่างมั่นคง เน่ืองจากมีการใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึนและตลาด

ไดร้ับการสนบัสนุนจากกองเรือซ่ึงขณะน้ีมีขนาดเล็กกว่าช่วงเร่ิมตน้ของการระบาดถึงร้อยละ 1.5 ในขณะท่ีการหยุดชะงัก (รวมถึง

ความแออดั) ไดช้่วยลดปริมาณกองเรือเช่นกนั หลงัจากอตัราค่าระวางร่วงลงสู่ระดับต ่าสุดเป็นประวติัการณ์ที่ 10,000 เหรียญสหรัฐ

ต่อวนัในไตรมาสองของปี 2563 อัตราค่าเช่าเหมาล าเป็นระยะเวลาหน่ึงปีส าหรับเรือขนรถยนต์ขนาด 6 ,500 ceu พุ่งแตะ 21,500 

เหรียญสหรัฐต่อวนัในเดือนพฤษภาคม 2564 ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดในรอบ 5 ปี ขณะที่อตัราค่าระวางส าหรับเรือขนรถยนต์ขนาด 5,000 

ceu เพิ่มข้ึนแตะ 17,000 เหรียญสหรัฐต่อวนั นบัเป็นอตัราสูงสุดตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน (ขอ้มูลจาก Clarksons วนัท่ี 

18 มิถุนายน 2564) 

 

ปริมาณการขายเรือมือสองกลบัเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วด้วยสถิติ 84 ล้านเดทเวทตัน (มูลค่ามากกว่า 22 พนัล้านเหรียญสหรัฐ) ในคร่ึง

แรกของปี 2564 ยอดขายเรือมือสองจ านวนมากท่ีสุดอยู่ในกลุ่มเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง (การขายมากกว่า 525 ล าปริมาณ 36 ลา้น

เดทเวทตนั มูลค่า 8 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) ดชันีราคาเรือเก่าอายุ 5 ปีเพิ่มข้ึนร้อยละ 38 โดยมีการเพิ่มข้ึนสูงสุดในกลุ่มเรือขนาดอัล

ตราแมกซ์และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (ขอ้มูลจาก Clarksons วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2564) 

 

ความแออดัของท่าเรือช่วยผลักดนัตลาดเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองหลายแห่ง รายไดข้องกลุ่มเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองโดยเฉลี่ย

ในคร่ึงแรกของปีมีความแข็งแกร่งท่ีสุดนับตั้งแต่ปี 2553 ท่ีอตัรา 21,039 เหรียญสหรัฐต่อวนั ความแออดัไดม้ีปริมาณมาก ณ ท่าเรือ

ของจีน โดยท่ีข้อพิพาทถ่านหินระหว่างออสเตรเลียกับจีนท าให้เกิดความล่าชา้ของเรือขนาดปานาแมกซ์ ในส่วนอื่น ๆ ของโลก 

นอกจากปัญหาความไร้ประสิทธิภาพโดยทั่วไปอันเก่ียวข้องกับ Covid-19ได้มีปัญหาเฉพาะท่ีเกิดข้ึน เช่น การหยุดงานประทว้งท่ี

ท่าเรือบรรทุกเมล็ดพืชในอาร์เจนตินา และการหยุดชะงกัเน่ืองจากสภาพอากาศในอินโดนีเซีย ส่วนแบ่งขนาดระวางบรรทุกของเรือ

ขนาดเคปไซส์/ปานาแมกซ์ ณ ท่าเรือเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 27.1 โดยเฉลี่ยในปี 2559 - ปี 2562 เป็นร้อยละ 28.9 ในคร่ึงแรกของปี 2564 

(มากกว่าร้อยละ 30 ในเดือนมิถุนายน) มีความแออดัเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 1.8 หรือ 11 ลา้นเดทเวทตัน คิดเป็นปริมาณมากกว่าปริมาณ

รวมของกองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองของเจ้าของกองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นล าดบัท่ี 8 (ขอ้มูลจาก Clarksons 

วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2564) 

 

มุมมองอื่น ๆ ต่อกำรเปลี่ยนแปลงหลักด้ำนกฎเกณฑ์ 
 

เมื่อสัปดาห์ท่ีแลว้ บริษทัเดินเรือขนาดใหญ่หลายแห่ง รวมถึง Maersk และ MSC พร้อมดว้ยผูล้งนาม 17 รายในจดหมายเปิดผนึกถึง

ประเทศสมาชิกของ IMO ไดร่้วมกนัสนบัสนุนในการกดดนัเพื่อให ้ IMO ด าเนินการตามมาตรการท่ีเขม้งวดมากข้ึนเพื่อต่อสู้กับการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งทางทะเล เมื่อสัปดาห์ท่ีแลว้ Søren Skou  ซ่ึงเป็น CEO ของบริษทั Maersk ตอ้งเผชิญ
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กบัภาษีคาร์บอนอย่างน้อย 150 เหรียญสหรัฐต่อตนั เพื่อเร่งความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในการขนส่ง และตอนน้ี 

Søren Toft ซ่ึงเป็น CEO ของบริษทั MSC เรียกร้องให้ใชม้าตรการตามตลาด (MBMs) ซ่ึงรวมการก าหนดราคาคาร์บอนให้เป็นส่วน

หน่ึงของกรอบการก ากับดูแลของอุตสาหกรรม ก่อนหน้าน้ี สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปต่างก็แสดงความกงัวลเก่ียวกับกลยุทธ์

ของ IMO ในการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีไม่สอดคล้องกบัขอ้ตกลงปารีสว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ท่ีมีความทา้

ทายในการจ ากัดการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิให้อยู่ท่ี 1.5 องศาเซลเซียสโดยการลดคาร์บอนภายในช่วงกลางศตวรรษ ส่ิงน้ีตรงกนัข้าม

อย่างส้ินเชิงกับความมุ่งมั่นของ IMO ท่ีก าหนดให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 50 ภายในปี 2593 (ข้อมูลจาก DNB 

Markets วนัท่ี 8 มิถุนายน 2564) 

 

เน่ืองจากบริษทัท่ียอมรับขอ้ผูกมดัดา้นสภาพอากาศแบบ “net zero” มีจ านวนมากข้ึน จึงควรพิจารณาว่าโปรแกรมดงักล่าวน้ีจะส่งผล

ต่อค่าใช้จ่ายส าหรับผู ้บริโภคอย่างไร ในบทความท่ีตีพิมพ์ในนิตยสาร Fortune ในสัปดาห์น้ี Rich Lesser ซีอีโอของ Boston 

Consulting Group ต่อยอดจากการวิจัยท่ีบริษทัของเขาได้ท าซ่ึงมีค าตอบท่ีน่าสนใจ ค าตอบคือ ไม่มากเท่าที่คิด ตามการค านวณของ 

BCG ค่าใชจ้่ายส าหรับผูบ้ริโภคจะเพิ่มข้ึนเพียง 600 เหรียญสหรัฐส าหรับราคารถยนต์หน่ึงคนั 3 เหรียญสหรัฐส าหรับราคาสมาร์ท

โฟนหน่ึงเคร่ือง หรือ 1 เหรียญสหรัฐส าหรับกางเกงยีนส์หน่ึงตวั ถือเป็นราคาเล็กน้อยท่ีตอ้งจ่ายเพื่อป้องกนัภยัพิบติัจากสภาพอากาศ 

“การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจะเพิ่มต้นทุนเพียงเล็กน้อยในการส้ินสุดห่วงโซ่คุณค่าในการตลาดใด ๆ” และข้อเท็จจริงนั้น 

“น าเสนอโอกาสท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดส าหรับธุรกิจในการสร้างการแสดงออกท่ีแท้จริงในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศ” (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 23 มิถุนายน 2564) 

 

ความแตกต่างระหว่างราคาของน ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถันต ่ามากและน ้ ามันเช้ือเพลิงค่าก ามะถันสูงลดลงในคร่ึงแรกของปี 2563 

(จาก 300 เหรียญสหรัฐต่อตัน เป็น 50 เหรียญสหรัฐต่อตัน) แต่ในช่วงไม่ก่ีเดือนท่ีผ่านมาได้ข้ึนสู่ระดับ 110 เหรียญสหรัฐต่อตัน 

ส่งผลให้ส่วนต่างท่ีไดร้ับจากการติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัเพิ่มข้ึน (ขอ้มูลจาก Clarksons วนัท่ี 25 มิถุนายน 2564) 

 

ราคาน ้ ามันของเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองส าหรับน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถันต ่ามาก (น ้ ามันเช้ือเพลิงค่าก ามะถันต ่ามากท่ีร้อยละ 

0.1) และน ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูง (น ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูงท่ีร้อยละ 3.5) ในสิงคโปร์แตะ 546.8 เหรียญสหรัฐต่อตันและ 

428.0 เหรียญสหรัฐต่อตนัในวนัน้ี นบัเป็นระดบัราคาสูงสุดในรอบหน่ึงปีส าหรับน ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่ามาก ส่วนต่างระหว่าง

ราคาน ้ามนัทั้งสองชนิดแตะระดับ 123.5 เหรียญสหรัฐต่อตนัในเชา้วนัน้ี สูงท่ีสุดนบัตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพนัธ์และเพิ่มข้ึนร้อยละ 

36 จากปีก่อนหน้า ราคาน ้ามนัทรงตวัในสัปดาห์ท่ีแลว้เน่ืองจากสมาชิกกลุ่ม OPEC+ ยงัไม่บรรลุขอ้ตกลงในการเพิ่มผลผลิต แมว้่า

ส่วนต่างระหว่างราคาท่ีเพิ่มข้ึนระหว่างน ้ามนัเช้ือเพลิงทั้งสองชนิดจะท าให้ความสนใจในการติดตั้งเคร่ืองดกัจับเขม่าควนัมีเพิ่มข้ึน 

แต่ผลตอบแทนท่ีแข็งแกร่งในตลาดค่าระวางรายวนัมีแนวโน้มท่ีจะท าให้การน าเรือเขา้ติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัในอู่ต่อเรือน่าจะ

ค่อนขา้งจ ากดัในระยะสั้น (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2564)  
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วาติกนัไดพ้ิจารณาสวสัดิการของคนประจ าเรืออีกคร้ัง ในขอ้ความก่อนรายการ the Sea Sunday ในวนัท่ี 11 กรกฎาคม โดยวาติกัน

กล่าวหาว่ารัฐบาล บริษทัเดินเรือ นายหน้าจดัหาคนประจ าเรือ และองคก์รระหว่างประเทศได้ด าเนินการอย่างผิดพลาดหรือท าเป็น

ไม่รู้ไม่เห็นในขณะที่คนประจ าเรือตอ้งทนทุกขท์รมานจากการหยุดชะงกัจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และความปลอดภยัของ

พวกเขานั้นตกอยู่ในความเส่ียงเน่ืองมาจากภยัจากโจรสลดั (ขอ้มูลจาก Maritime Executive วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2564) 

 

รายงานประจ าปี 2556 ขององคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ เร่ือง “การแกปั้ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผ่านภาคปศุสัตว”์ ระบุว่าเน้ือววัมีส่วนท าให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ร้อยละ 41 จากภาคปศุสัตวท์ั้งหมด และมีความ

เขม้ขน้ของการปล่อยมลพิษสูงสุด นัน่คือมีการปล่อยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดต่อโปรตีนต่อหน่วย ของผลิตภณัฑ์จากสัตว์

ใด ๆ อาการเรอ/ทอ้งอืดของสัตว์เค้ียวเอ้ืองจะปล่อยก๊าซมีเทน ซ่ึงเป็นก๊าซเรือนกระจกท่ีมีศักยภาพสูง การเล้ียงโคเน้ือมีส่วนท าให้

เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่าสัตว์เค้ียวเอ้ืองถึง 6 เท่า เน่ืองจากสัตว์เค้ียวเอ้ืองผลิตโปรตีนในปริมาณเท่ากัน (ข้อมูลจาก Project 

Syndicate วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2564) 

 

บริษทั Wartsila คาดว่าจะมีเคร่ืองยนต์ท่ีใชแ้อมโมเนียผสมพร้อมใชใ้นปีน้ี ระบบขบัเคล่ือนโดยแอมโมเนียบริสุทธ์ิควรพร้อมใชง้าน

ในปี 2566 (ขอ้มูลจาก TradeWinds วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2564)  

 

Chris Bell ท่ีปรึกษาอาวุโสของท่ีปรึกษาด้านการออกแบบและวิศวกรรมของ Houlder กล่าวว่าประมาณร้อยละ 68 ของกองเรือ

ขนส่งสินคา้แห้งเทกองจะ “ตอ้งด าเนินการบางอย่าง” เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด EEXI เขากล่าวว่าเรือส่วนใหญ่จะสามารถใช้

การจ ากดัก าลงัของเคร่ืองยนต์ไดโ้ดยไม่กระทบต่อการปฏิบติังาน เน่ืองจากปัจจุบนัเรือเหล่าน้ีแล่นเรือดว้ยความเร็วท่ีต ่ากว่าความเร็ว

ท่ีเรือถูกออกแบบมาถึงร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 20 (ขอ้มูลจาก Lloyd’s List วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2564) 

 

ร้านอาหารช่ือดังในนิวยอร์ก Eleven Madison Park ผู ้ครอบครองดาวมิชลินสามดวง ซ่ึงเคยได้รับต าแหน่งท่ี 1 ในรายช่ือ “50 

ร้านอาหารท่ีดีท่ีสุดในโลก” เพิ่งประกาศว่าจะไม่เสิร์ฟผลิตภณัฑ์จากสัตว์อีกต่อไป อาหารทุกจานในเมนูเพื่อการล้ิมลอง ซ่ึงมีราคา 

335 เหรียญสหรัฐต่อคน ในตอนน้ีจะเป็นอาหารท่ีท าจากพืช (ขอ้มูลจาก Boston Globe วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2564) 

 

ส านกังานพลงังานระหว่างประเทศ (IEA) คาดว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จะแตะระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ใน

อีกสองสามปีนบัจากน้ี จากนั้นจะเติบโตต่อไป IEA กล่าวว่า “จ านวนเงินรวมจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนท่ีระดมก าลงัทัว่โลกเพื่อ

ใชใ้นแผนการฟ้ืนฟูไม่เพียงพอกบัความจ าเป็นในการบรรลุเป้าหมายดา้นสภาพอากาศระหว่างประเทศ” (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 

20 กรกฎาคม 2564) 
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กลุ่มประเทศ G20 ได้ให้เงินอุดหนุนมากกว่า 3.3 ล้านเหรียญสหรัฐส าหรับเช้ือเพลิงฟอสซิล นับตั้งแต่ข้อตกลงปารีสว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศถูกรับรองในปี 2558 รายงานระบุ แม้ว่าจะมีหลายประเทศท่ีมุ่งมั่นท่ีจะจัดการกับวิกฤต (ข้อมูลจาก The 

Guardian วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2564) 

 

ผลท่ีตามมาของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่เคยเห็นชัดขนาดน้ีมาก่อน ในเดือนท่ีผ่านมา น ้าท่วมในเบลเยียม เยอรมนี และ

จีน ท าให้มีผูเ้สียชีวิตหลายสิบคน และอุณหภูมิในบริติชโคลมัเบียไดแ้ซงหน้าอุณหภูมิใน Death Valley การป้องกนัส าหรับอนาคต 

ท่ีเหตุการณ์ดงักล่าวจะกลายเป็นเหตุการณ์ปกตินั้นเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวิธีท่ีเราผลิตพลงังาน การคิดเชิงนวตักรรมนั้นเป็น

ส่ิงจ าเป็นหากแหล่งพลงังานสะอาดสามารถแข่งขนักบัน ้ามนัและก๊าซได ้(ขอ้มูลจาก The Economist วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2564) 

 

การวิเคราะห์คร้ังแรกเพื่อค านวณตน้ทุนการตายจากการปล่อยคาร์บอนพบว่า วิถีชีวิตของคนอเมริกนัโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3 จะ

สร้างการปล่อยมลพิษท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้มากพอท่ีจะฆ่าคนได้หน่ึงคน และการปล่อยมลพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่ง

เดียวมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลให้มีผูเ้สียชีวิตมากกว่า 900 ราย (ขอ้มูลจาก The Guardian วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2564)   
 

มุมมองอืน่ ๆ ต่อ “เช้ือไวรัสโคโรนำ หรือ โควิด-19” 
 

ประมาณการหลกัของเราคือ มีผูเ้สียชีวิต 10 ลา้นคนผูซ่ึ้งควรจะมีชีวิตอยู่ โดยตวัเลขดงักล่าวนั้นมากกว่าสามเท่าของจ านวนท่ีบันทึก

ไว ้ตัวเลขอย่างเป็นทางการบ่งช้ีว่าการระบาดใหญ่คร้ังน้ีได้ระบาดอย่างรุนแรง และประเทศร ่ ารวยได้รับผลกระทบอย่างหนัก 

ในขณะที่ประเทศก าลงัพฒันาส่วนใหญ่ดูเหมือนจะสงบลง แต่การเสียชีวิตส่วนใหญ่ซ่ึงมีจ านวนมหาศาลของประชากร 6.7 ลา้นคน

ท่ีไม่มีใครนบัไดเ้กิดข้ึนในประเทศท่ียากจนและมีรายไดป้านกลาง ไวรัสไดแ้พร่กระจายอย่างไร้ความปราณีจากประเทศร ่ารวยไปยงั

ประเทศท่ียากจน และยงัคงท าเช่นนั้น การค้นพบของเราประกอบด้วยค าเตือนท่ีเร่งด่วน เวน้แต่วคัซีนจะกระจายไปทั่วโลก ฉาก

โศกนาฏกรรมท่ีเกิดข้ึนในอินเดียขณะน้ีมีความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนซ ้าท่ีอ่ืน ประชากรจะตายอีกเป็นลา้นคน (ขอ้มูลจาก The Economist 

วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564) 

 

วคัซีนป้องกันโควิด-19 ท่ีมีประสิทธิภาพของ Sanofi และ GlaxoSmithKline ก าลังจะเข้าสู่ระยะทดลองขั้นสุดท้าย หลังจากการ

ทดลองก่อนหน้าน้ีแสดงให้เห็นว่ามีการตอบสนองทางภูมิคุม้กนัท่ีแข็งแกร่ง บริษทัต่าง ๆ หวงัว่าจะไดร้ับการอนุมติัในไตรมาสส่ีซ่ึง

จะท าให้สามารถใชว้คัซีนเป็นตวักระตุน้ได ้(ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564) 

 

มีหลักฐานปรากฏใหม่ว่าผูท่ี้ติดเช้ือโควิด-19 แล้วอาจต้องการวคัซีนเพียง 1 โดส แทนท่ีจะเป็น 2 โดส ข้อมูลโดย Carolyn Barber 

ผูเ้ขียนและแพทยป์ระจ าแผนกฉุกเฉิน ส่ิงน้ีอาจมีนยัส าคญัส าหรับการกระจายวคัซีน (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564) 

การวิจยัใหม่แสดงให้เห็นว่าความล่าชา้ในการรับวคัซีน Covid-19 เข็มท่ีสองสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได ้ วคัซีนบางชนิดก าลงัช่วย

ให้ประเทศต่าง ๆ ชะลออตัราการติดเช้ือไดเ้ร็วกว่าประเทศอ่ืน (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564) 
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รายงานระบุว่า โคโรนาไวรัสชนิดใหม่ท่ีเช่ือกนัว่ามีต้นก าเนิดในสุนัข ตรวจพบในผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลดว้ยโรค

ปอดบวมในปี 2560 - ปี 2561 และอาจเป็นโคโรนาไวรัสชนิดท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีแปด ท่ีพบว่าสามารถท าให้เกิดโรคในมนุษย์ได้

หากไดรั้บการยืนยนัว่าเป็นเช้ือโรค (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564) 

 

ในขณะที่การแพร่ระบาดในบางประเทศคลี่คลายลง กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางส่วนก็กลบัมาสู่ระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัปกติมากข้ึน ทีม

ขอ้มูลของเรารายงานว่านกัชอ้ปก าลงัคลัง่ไคลก้ารจบัจ่ายซ้ือของ แต่เมื่อการฟ้ืนตวัไดส้ร้างงานในอุตสาหกรรมท่ีถูกปิด ดูเหมือนว่า

อุตสาหกรรมเหล่านั้นจะขาดแคลนแรงงานอย่างหนกั (ขอ้มูลจาก The Economist วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2564) 

 

วคัซีน Sinovac ของจีนไดร้ับการรับรองวคัซีน Covid-19 จาก WHO หลงัจากท่ีรอคอยมานาน นบัเป็นการปูทางส าหรับการเปิดตัว

วคัซีนท่ีเป็นขอ้ขดัแยง้ในประเทศต่าง ๆ ท่ีแย่งชิงการจดัหาวคัซีน การรับรองดงักล่าวน้ีนบัเป็นการรับรองให้ใชว้คัซีนโควิด-19 เป็น

กรณีฉุกเฉินตัวท่ี 2 ของจีน ต่อจากวคัซีน Sinopharm ของรัฐวิสาหกิจจีนซ่ึงได้รับการรับรองจาก WHO เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 

(ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564) 

 

จีนไดอ้นุมติัให้ Sinovac หน่ึงในวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ภายในประเทศเป็นวคัซีนฉุกเฉินส าหรับเด็กอายุระหว่าง 3 ถึง 17 ปี ถือเป็น

การอนุมติัท่ีอายุของผูฉี้ดต ่าท่ีสุดส าหรับวคัซีนโควิด-19 ทัว่โลก (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 8 มิถุนายน 2564) 

 

CDC กล่าวว่าพบกรณีของการอักเสบของหัวใจมากกว่าท่ีคาดไวใ้นเด็กอายุ 16 ปีถึง 24 ปีท่ีได้รับวคัซีน Pfizer-BioNTech หรือ 

Moderna mRNA เข็มท่ีสอง เราก าลังพูดถึงกรณีท่ีหายากมากของกลา้มเน้ือหัวใจตายหรือเย่ือหุ้มหัวใจอกัเสบ แต่ CDC คิดว่าจะมี

ผูป่้วย 10 - 12 รายในปลายเดือนพฤษภาคมและพบ 275 ราย (ขอ้มูลจาก CNBC วนัท่ี 11 มิถุนายน 2564)  

 

Novavax รายงานข้อมูลระยะสุดท้ายจากการทดลองทางคลินิกในสหรัฐฯ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าวคัซีนของ Novavax มีประสิทธิภาพ

มากกว่าร้อยละ 90 ในการต่อตา้น Covid-19 ในไวรัสหลากหลายสายพนัธ์ุ (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 14 มิถุนายน 2564) 

 

วคัซีนท่ีผลิตข้ึนโดย AstraZeneca และพนัธมิตรของ Pfizer-BioNTech ยงัคงมีผลดีในวงกวา้งในการต้านเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุเดลตา้

และแคปป้าตามการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงสนับสนุนการผลักดันอย่างต่อเน่ืองเพื่อส่งมอบวคัซีน (ข้อมูลจาก Reuters วนัท่ี 23 

มิถุนายน 2564) 

 

นกัวิจยักล่าวว่า สายพนัธ์ุเดลตา้ของโคโรนาไวรัสมีแนวโน้มท่ีจะระบาดเป็นวงกวา้งในสหรัฐอเมริกาภายในไม่ก่ีสัปดาห์ สายพนัธ์ุ

เดลต้า (พบคร้ังแรกในอินเดีย) ก าลังแข่งขนักับสายพนัธ์ุแกมมา (บราซิล) เพื่อแทนท่ีสายพนัธ์ุอัลฟ่า (สหราชอาณาจักร) ในฐานะ

สายพนัธ์ุอันดับหน่ึงของสหรัฐฯ นั่นเป็นข่าวร้ายส าหรับผูท่ี้ยงัไม่ได้รับวคัซีน ซ่ึงเป็นกลุ่มผูท่ี้ติดเช้ือมากท่ีสุด และน่าเสียดายท่ี
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สหรัฐฯ จะพลาดเป้าหมายของท าเนียบขาวท่ีก าหนดว่าร้อยละ 70 ของผูใ้หญ่ชาวอเมริกนัจะไดร้ับวคัซีนอย่างน้อยหน่ึงโดสภายใน

วนัท่ี 4 กรกฎาคม (ขอ้มูลจาก Wall Street Journal วนัท่ี 23 มิถุนายน 2564) 

 

การผสมวคัซีนจาก Pfizer-BioNTech และ AstraZeneca-University of Oxford ท าให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันท่ีแข็งแกร่ง 

ตามการศึกษาของมหาวิทยาลยั Oxford (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 28 มิถุนายน 2564)  

 

สายพนัธ์ุเดลตา้ก าลงัขดัขวางแผนการเปิดประเทศทัว่โลก ออสเตรเลียอยู่ในภาวะต่ืนตวัสูง โดยมีการระบาดอย่างจ ากัดจากกลยุทธ์

ปิดพรมแดนท่ีเรียกว่า “Covid zero” (ไม่ใช่เพื่อทดแทนการฉีดวคัซีน ตามท่ีปรากฏ) และแอฟริกาใตไ้ดก้ลบัสู่มาตรการปิดเมืองอย่าง

เขม้งวดส าหรับสองสามสัปดาห์ขา้งหน้าเช่นกนั อิสราเอลไดก้ลบัมาแนะน าให้สวมใส่หน้ากากเช่นกนั (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 28 

มิถุนายน 2564) 

 

Moderna กล่าวว่าวคัซีนของบริษทัผลิตแอนติบอดีเพื่อป้องกันสายพนัธ์ุเดลต้าที่แพร่กระจายในสหรัฐอเมริกาและส่วนอื่น  ๆ  ของ

โลก (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 29 มิถุนายน 2564) 

 

การประชุมว่าดว้ยการค้าและการพฒันาแห่งสหประชาชาติระบุว่า ผลกระทบของ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจะสูง

ถึง 4 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐในช่วงปี 2563 - ปี 2564 ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีแย่กว่าท่ีคาดไวม้าก และส่วนใหญ่มาจากการเปิดตวัวคัซีนท่ีไม่

สม ่าเสมอ (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564) 

 

วคัซีนของไฟเซอร์ดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าในการหยุดยั้งการแพร่กระจายของสายพนัธ์ุเดลตา้ แมว้่าจะยงัมีประสิทธิภาพ

ในการป้องกนัการเจ็บป่วยท่ีรุนแรงก็ตาม ตามขอ้มูลจากรัฐบาลของอิสราเอล (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2564) 

ผลการศึกษาระดับนานาชาติท่ีตีพิมพ์ในวารสาร Nature เมื่อวนัพฤหัสบดีสรุปว่าปัจจัยทางพนัธุกรรมยงัเพิ่มโอกาสท่ีคนจะติดเช้ือ 

Covid-19 และพฒันาเป็นกรณีร้ายแรง การศึกษาน้ีมีผูร่้วมเขียนมากกว่า 3,300 คนและส่วนหน่ึงน าโดยนกัวิจัยจาก Broad Institute 

of MIT และ Harvard (ขอ้มูลจาก Boston Globe วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2564) 

 

ไฟเซอร์จะขออนุมัติจาก FDA ส าหรับการฉัดวคัซีน Covid-19 โดสท่ีสามในเดือนหน้า บริษทักล่าวว่าข้อมูลการศึกษาในช่วง

แรกเร่ิมบ่งช้ีว่าการให้วคัซีนเพิ่มเติมอีกหน่ึงโดสระหว่างหกถึงแปดเดือนหลงัจากสองโดสแรก สามารถเพิ่มระดบัแอนติบอดีท่ีเป็น

กลางไดม้ากถึง 10 เท่า (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2564) 

 

J&J ได้แก้ไขเอกสารข้อมูลวคัซีนโควิดเพื่อเตือนถึงความเส่ียงของความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน Guillain-Barré กล่าวคือเป็น

กรณีท่ีระบบภูมิคุม้กนัโจมตีเส้นประสาทของคุณ (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2564) 
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อตัราการฉีดวคัซีนท่ีต ่าของคนประจ าเรือก าลงัคุกคามส่งผลให้ระยะเวลาการหยุดชะงักของการคา้ตอ้งยืดออกไปและเป็นการเปิด

ช่องโหว่ท่ีท่าเรือขนส่งคอนเทนเนอร์ท่ีไวรัสสามารถเล็ดลอดผ่านได ้(ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2564) 

 

องค์การอนามัยโลก (WHO) ประณามการเร่งรีบของโลกท่ีร ่ ารวยในการจัดหาวคัซีนเสริม ในช่วงเวลาท่ีคนส่วนใหญ่ในประเทศ

ยากจนท าได้เพียงฝันถึงการฉีดวคัซีนขั้นพื้นฐานเท่านั้น Tedros Adhanom Ghebreyesus ผูอ้  านวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลก

กล่าวว่า “ส่ิงท่ีส าคญัเป็นล าดับแรกในตอนน้ีคือต้องฉีดวคัซีนให้กับผูท่ี้ยงัไม่ได้รับวัคซีนและไม่มีการป้องกัน” (ข้อมูลจาก Al 

Jazeera วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2564) 

 

จ านวนผูป่้วยจากโคโรน่าไวรัส ท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศท าให้เกิดความกลัวว่าจะมีการฟ้ืนตวัของ

โรคระบาดใหญ่ และส่งผลกระทบผ่านตลาดหุ้นเน่ืองจากสายพนัธ์ุเดลต้าท่ีสามารถแพร่ระบาดได้ไวเหมือนจะเร่ิมส่งผลกระทบ 

(ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2564) 

 

ในสหราชอาณาจกัร สายพนัธ์ุเดลตา้ก าลงัโจมตีคนหนุ่มสาวและโดยเฉพาะเพศชายอย่างหนกั โดยนกัวิเคราะห์ของ Deutsche Bank 

กล่าวว่า “เป็นนยัอย่างชดัเจนถึงผลกระทบของแฟนฟุตบอลหลายลา้นคนท่ีดูฟุตบอลยูโรรอบชิงชนะเลิศ” (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 

20 กรกฎาคม 2564) 

 

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศรีชยวรรธนปุระ กล่าวว่าวคัซีนโควิดของ Sinopharm มีผลกับสายพนัธ์ุเดลต้าท่ีพบคร้ังแรกใน

อินเดีย ขอ้มูลดงักล่าวเผยแพร่โดยวารสารออนไลน์ดา้นวิทยาศาสตร์และสุขภาพ MedRxiv จากการศึกษาของนกัวิทยาศาสตร์พบว่า

ผูท่ี้ไดร้ับวคัซีน Sinopharm มีระดบัการป้องกนัการติดเช้ือสายพนัธ์ุเดลตา้และสายพนัธ์ุเบตาในระดับใกล้เคียงกนั นกัวิทยาศาสตร์

ได้ฉีดวคัซีนจีนให้กับคน 282 คน โดยร้อยละ 95 ของคนเหล่านั้นประสบความส าเร็จในการตอบสนองต่อแอนติบอดีต่อโปรตีน 

“หนาม” ของ SARS-CoV-2 (ขอ้มูลจาก TeleSUR วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2564)  

 

WHO ยืนยนัว่าจะสามารถเอาชนะไวรัสโคโรน่าไดภ้ายในกลางปี 2565 หากทัว่โลกไดร้ับการฉีดวคัซีน (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 

21 กรกฎาคม 2564) 

 

ยอดผูเ้สียชีวิตจากโควิด-19 ของอินเดียนั้นต ่ากว่าความเป็นจริง โดยจ านวนผูเ้สียชีวิตท่ีแท้จริงอยู่ระหว่าง 1.3 ลา้นคนถึง 5 ลา้นคน

ตามตวัเลขท่ีไดจ้ากแบบจ าลองการวิจยัและขอ้มูลของหน่วยงานทอ้งถ่ิน (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2564)  

 

บริษทั Shionogi ของญ่ีปุ่นไดก้ลายเป็นผูผ้ลิตยารายล่าสุดท่ีเร่ิมการทดลองกบัมนุษย์เก่ียวกับการรักษา Covid-19 ขณะท่ี Pfizer และ 

Merck ได้ด าเนินการทดสอบการรักษาในขั้นสุดท้ายแล้ว ซ่ึงสามารถใช้เพื่อดูแลตนเองท่ีบ้านได้เช่นกัน (ข้อมูลจาก Wall Street 

Journal วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2564) 
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Moderna กล่าวว่าจะขยายการทดลองวคัซีนโคโรนาไวรัสอย่างต่อเน่ืองในเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปีเพื่อรวบรวมข้อมูลความปลอดภยั

เพิ่มเติม (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2564) 
 

จากการศึกษาช้ีให้เห็นว่าความเส่ียงเล็กน้อยของการเกิดล่ิมเลือดหลงัจากการฉีดวคัซีนเข็มแรกจะไม่เกิดข้ึนหลงัจากได้รับวคัซีน 

AstraZeneca เข็มท่ีสอง (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2564)   

 

การกลบัเขา้ท างานในส านกังานคร้ังใหญ่ก าลงัหยุดชะงกั บริษทัในอเมริกาส่วนใหญ่วางแผนท่ีจะกลบัสู่ภาวะปกติในช่วงฤดูใบไม้

ร่วง แต่เช้ือไวรัส Covid-19 สายพนัธ์ุเดลตา้ ท าให้เกิดความคิดอื่น ๆ  บริษทัต่าง ๆ ตั้งแต่บริษทั Google ถึงบริษทั Uber ก าลงัเลื่อน

ก าหนดการกลบัมาท างานท่ีส านกังานออกไปอีกและการบงัคบัสวมหน้ากากไดก้ลายมาเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นสูงสุดอีกคร้ัง การระบาดคร้ัง

ใหม่ของสหรัฐนั้นพบในผูท่ี้มีอายุน้อยลงและความรุนแรงของการป่วยมีมากข้ึน แต่มีเหตุผลบางประการส าหรับการมองโลกในแง่

ดีคือ การฉีดวคัซีนก าลังฟ้ืนตัวในเมืองใหญ่ ๆ ของอเมริกาและมีการฉีดวัคซีนแล้วมากกว่า 4 พนัล้านคร้ังทั่วโลก (ข้อมูลจาก 

Bloomberg วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564) 
 

 

กำรเปลี่ยนแปลงหลักในภำคอุปสงค์ 
 

จีน 

การศึกษาขอ้มูลทัว่โลกแสดงให้เห็นว่า จีนผลิตไฟฟ้าพลงังานถ่านหินในปริมาณร้อยละ 53 ของปริมาณการผลิตไฟฟ้าถ่านหินของ

โลกในปี 2563 ซ่ึงมากกว่า 5 ปีก่อนหน้าร้อยละ 9 แม้ว่าจะมีค ามั่นสัญญาลดมลพิษทางอากาศและการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน

ทางเลือกหลายร้อยแห่งก็ตาม การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหินแห่งใหม่มีปริมาณสูงถึง 38.4 กิกะวตัต์ในปี 2563 ซ่ึงมากกว่า

จ านวนการก่อสร้างในส่วนอื่นของโลกถึงสามเท่า (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 31 มีนาคม 2564) 

 

USDA คาดว่าจีนจะน าเขา้ขา้วโพดประมาณ 26 ลา้นตนัจากผูผ้ลิตทัว่โลกในฤดูกาลน าเขา้ท่ีจะเร่ิมในเดือนกนัยายน 2564 (ขอ้มูลจาก 

TradeWinds วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564)  

 

ทางการจีนรายงานสถิติการผลิตถ่านหิน เหล็กกล้า และเหล็กดิบในเดือนพฤษภาคมว่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ร้อยละ 15 และร้อยละ 7 

ตามล าดบัเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า เมื่อเทียบกบัเดือนเมษายน อตัราการเติบโตชะลอตวัลง เน่ืองจากตวัเลขในเดือน

เมษายนเพิ่มข้ึนร้อยละ 12 ร้อยละ 17 และร้อยละ 10 ตามล าดบัเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า (ขอ้มูลจาก DNB Markets 

วนัท่ี 18 มิถุนายน 2564)  
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การผลิตเหล็กดิบของจีนเพิ่มข้ึนร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้าในเดือนพฤษภาคมเป็น 99.5 ล้านตัน ซ่ึงสร้างสถิติรายเดือนคร้ังใหม่ 

ขณะน้ีปริมาณการผลิตมีมากกว่า 197 ลา้นตนัในไตรมาสสอง ซ่ึงสูงกว่าปริมาณการผลิตในช่วงสองเดือนแรกในไตรมาสแรกร้อย

ละ 13 เมื่อวนัท่ี 15 มิถุนายน ทางการจีนเร่ิมตรวจสอบโรงผลิตเหล็กในทุกจังหวัดท่ีผลิตเหล็กเพื่อระบุโรงผลิตท่ี “สร้างความ

เสียหายมากเกินไป” ต่อส่ิงแวดลอ้ม ทางการยงัไดล้ดก าลงัการผลิตของโรงผลิตท่ีเก่ากว่าและมีประสิทธิภาพน้อยกว่า โรงถลุงเหล็ก

ท่ีมีการใชง้านไดรั้บแรงหนุนจากราคาท่ีสูงในช่วงหลายเดือนท่ีผ่านมาเพื่อเพิ่มผลผลิต เราคาดว่าแรงกดดนัจากหน่วยงานก ากับดูแล

จะเพิ่มข้ึนท าให้การผลิตเหล็กดิบของจีนชะลอตวัลงในคร่ึงหลงัของปี 2564 (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 21 มิถุนายน 2564)  

 

การผลิตเหล็กทัว่โลกแตะระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 174 ลา้นตันในเดือนพฤษภาคม โดยผลผลิตของจีนเพิ่มข้ึนร้อยละ 8 จาก

ช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้าท่ีปริมาณ 100 ลา้นตนั และการผลิตเหล็กนอกประเทศจีนเพิ่มข้ึนร้อยละ 33 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน

หน้า ซ่ึงใกลเ้คียงกบัสถิติก่อนเกิดโควิด (ขอ้มูลจาก Splash วนัท่ี 28 มิถุนายน 2564) 

 

คณะกรรมการพฒันาและปฏิรูปแห่งชาติของจีน (NDRC) ไดป้ระกาศว่ามีแผนจะเพิ่มปริมาณการส ารองถ่านหินท่ีสามารถน าไปใช้

ไดโ้ดยง่ายเมื่อจ าเป็นประมาณ 100 ลา้นตนัในปีน้ี รายละเอียดท่ีชดัเจนเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของปริมาณถ่านหินส ารองยงัไม่ได้รับการ

เปิดเผย แต่ NDRC ยงัระบุว่า คาดว่าทั้งการผลิตถ่านหินในประเทศและการน าเข้าจะเพิ่มข้ึนในระยะเวลาอนัใกล ้ (ขอ้มูลจาก Splash 

วนัท่ี 29 มิถุนายน 2564) 

 

การน าเขา้แร่เหล็กของจีนมีแนวโน้มลดลงประมาณ 79 ลา้นตนัต่อปีนบัจากปี 2563 ไปอีกห้าปีขา้งหน้า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย

ของแผนห้าปีของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเหล็ก Jinshan Xie นักวิเคราะห์จากบริษทัวิจัยในเซ่ียงไฮ้บริษทั Horizon Insights 

กล่าวระหว่างการสัมมนาผ่านเวบ็ซ่ึงจัดโดย Horizon และ Singapore Exchange SGX เมื่อวนัท่ี 30 มิถุนายน (ขอ้มูลจาก Platts วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2564) 

การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจรูปตวัวีของจีนจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ก าลงัชะลอตวั การชะลอตวัดงักล่าวไดส่้งค าเตือนไปยงั

ส่วนอ่ืน ๆ ของโลกว่าการฟ้ืนตวัของพวกเขาจะมีเสถียรภาพเท่าใด ข้อมูลคาดว่าจะแสดงการเติบโตท่ีลดลงในไตรมาสสองเป็นร้อย

ละ 8 จากท่ีเพิ่มข้ึนเป็นประวติัการณ์ท่ีร้อยละ 18.3 ในไตรมาสแรกตามผลส ารวจของนกัเศรษฐศาสตร์ของ Bloomberg เศรษฐกิจคาด

ว่าจะลดลงเสมอหลงัจากการดีดตวัข้ึนคร้ังแรก และเน่ืองจากผลกระทบจากฐานท่ีต ่าในปีท่ีแลว้ไดห้ายไป แต่นกัเศรษฐศาสตร์กล่าว

ว่าการชะลอตวันั้นมาเร็วกว่าท่ีคาดไวแ้ละอาจเกิดเป็นระลอกไปทัว่โลก (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2564) 

 

แนวโน้มและรูปแบบการประมูลธัญพืชของจีน การผลิตเน้ือสัตวแ์ละขา้วโพดในท้องถ่ินช้ีให้เห็นถึงการน าเขา้ท่ีแข็งแกร่งข้ึนในปี

ต่อ ๆ ไป การน าเขา้ขา้วบาร์เลย ์ ขา้วฟ่าง และขา้วสาลีก็เพิ่มข้ึนเช่นกนัในปี 2563 และมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตอย่างต่อเน่ืองในปี 2564 

และปีต่อ ๆ ไป ตั้งแต่ปี 2559 จีนประสบปัญหาขาดดุลอุปทานข้าวโพด ซ่ึงได้รับการแก้ไขแล้วโดยการประมูลข้าวโพดส ารองท่ี

ไดม้าก่อนปี 2559 โดยเฉลี่ยแลว้ 4 ปีท่ีผ่านมาการประมูลของจีนมีปริมาณ 59 ลา้นตนัต่อปี เร่ืองน้ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการผลิตขา้วโพด

ของจีนหยุดน่ิงอยู่ท่ีประมาณ 260 ลา้นตนัในช่วงเวลาดงักล่าว ในขณะท่ีความตอ้งการเพิ่มข้ึนเป็นเกือบ 300 ลา้นตนั การไม่ประกาศ
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การประมูลธัญพืชในปี 2564 หมายความว่าช่องว่างอุปทานอาจจะไดรั้บการทดแทนโดยการน าเขา้ท่ีเพิ่มข้ึน แรงกดดนัในการน าเข้า

ยงัมีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของการผลิตเน้ือสัตว์ ในปี 2562 ขณะท่ีจีนก าลังฟ้ืนตัวจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร การผลิต

เน้ือสัตวล์ดลงเหลือ 78 ลา้นตนั ในขณะที่การน าเขา้ขา้วโพด ขา้วบาร์เลย ์ขา้วฟ่างอยู่ท่ี 11.8 ลา้นตนั ในปี 2563 เมื่อการผลิตเน้ือสัตว์

ทั้งหมดของจีนยงัคงอยู่ท่ี 77 ล้านตัน การน าเข้าธัญพืชอาหารสัตว์หลักสามชนิดเพิ่มข้ึนเป็น 24.3 ล้านตัน และการประมูลเพิ่มข้ึน

เป็นเกือบ 80 ล้านตัน ซ่ึงหมายความว่าการผลิตในท้องถ่ินไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ หากไม่มีการประมูลธัญพืชตาม

ระยะเวลาและการเพิ่มการผลิต การน าเข้าธัญพืชอาหารสัตว์ในปีต่อ ๆ  ไปอาจก้าวข้ามระดับปี 2563 ได้อย่างง่ายดาย (ข้อมูลจาก 

Maersk Brokers วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564) 

 

เอเชีย 

จากการศึกษาโดย Global Energy Monitor ของ US Think-tank พบว่า ผูผ้ลิตถ่านหินของโลกก าลงัวางแผนโครงการเหมืองใหม่มาก

ถึง 432 โครงการโดยจะมีผลผลิตประจ าปีในปริมาณ 2.28 พนัลา้นตนั การวิจยัท่ีตีพิมพเ์มื่อวนัพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าเป้าหมายใน

การชะลอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนั้นอยู่บนความเส่ียง จีน ออสเตรเลีย อินเดีย และรัสเซีย มีสัดส่วนของโครงการ

เหมืองใหม่มากกว่า 3 ใน 4 ของโครงการใหม่ทั้งหมด โดยประเทศจีนเพียงประเทศเดียวก าลงัสร้างก าลงัการผลิตอีกกว่า 452 ลา้น

ตนัต่อปี (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 3 มิถุนายน 2564) 

 

จนถึงส้ินเดือนเมษายน 2564 ออสเตรเลียส่งออกข้าวสาลี 10 ล้านตัน ด้วยปริมาณการส ารองสินค้าคงคลังท่ีเหมาะสมและความ

ตอ้งการท่ีแข็งแกร่งจากเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ จึงค่อนขา้งมีแนวโน้มว่าการส่งออกจะท าลายสถิติสูงสุดตลอดกาลในปี 2560 ท่ีมี

ปริมาณการส่งออก 22 ล้านตัน โดยอินโดนีเซียเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 รองลงมาคือเวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไทย และมาเลเซีย ณ 

เวลาเดียวกนัในปีก่อนหน้าจีนเป็นตลาดข้าวสาลีชั้นน าของออสเตรเลีย แต่ดว้ยความตึงเครียดทางการเมืองอย่างต่อเน่ืองระหว่างทั้ง

สองประเทศ การส่งสินค้าไปยงัจีนได้หดตัวลงเหลือ 0.5 ล้านตัน  (0.7 ล้านตันในปี 2563) เน่ืองจากจีนน าเข้าข้าวสาลีจากแคนาดา

และสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียยงัไดข้นส่งขา้วสาลีในปีน้ีไปยงัตลาดท่ีแทบจะหยุดน่ิงในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา เช่น แอฟริกาใต ้ (เป็น

คร้ังแรกในรอบห้าปี) ซาอุดีอาระเบีย และศรีลังกา การช่วยเหลือการส่งออกท่ีส่งไปยงัเยเมนเพิ่มข้ึนกว่าเท่าตัวอยู่ท่ี 0.35 ล้านตนั 

การส่งออกท่ีแข็งแกร่งไปยงัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อเรือขนาดซุปราแมกซ์/อัลตราแมกซ์ การส่งออกโดย

เรือขนาดใหญ่ท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของการขนส่งข้าวสาลีทั้งหมดของออสเตรเลียเพิ่มข้ึนร้อยละ 38 

จากปีก่อนหน้า เรือขนาดปานาแมกซ์ด าเนินการขนส่งร้อยละ 20 ไปยงัญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้และจีน ในขณะที่ส่วนท่ีเหลือถูกขนส่งด้วย

เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ เรือทุกกลุ่มมีปริมาณการขนส่งเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกบัปี 2562/ปี 2563 ท่ีมีการจดัส่งเพียง 3.5 ลา้นตนัและ 4 ลา้น

ตนัตามล าดบัในช่วงเวลาเดียวกนัของปีดงักล่าว (ข้อมูลจาก Howe Robinson วนัท่ี 18 มิถุนายน 2564)  

 

การระบาดระลอกท่ีสามในอินเดียมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบต่ออุปสงคท์างการเกษตรในอีกไม่ก่ีเดือนขา้งหน้า ในขณะที่ผลิตผล

ทางการเกษตรคาดว่าจะถึงระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์แมจ้ะมีการระบาดใหญ่ น าไปสู่ความกงัวลเร่ืองราคาสินคา้โภคภัณฑ์และ

การส่งออก รัฐบาลตั้งเป้าหมายการผลิตเมล็ดธัญพืชในปริมาณท่ีไดบ้นัทึกไวท่ี้ 307 ลา้นตนั และผลผลิตเมล็ดพืชน ้ามนัท่ี 37.6 ลา้น
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ตนั ส าหรับปี 2564/ปี 2565 ผูซ้ื้อและผูข้ายในตลาดมองโลกในแง่ดีว่าเกษตรกรจะบรรลุเป้าหมายการส่งออกของรัฐบาล การปลูกใน

ฤดูมรสุมเร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน โดยมีการปลูกขา้ว พืชตระกูลถัว่ และเมล็ดพืชน ้ามนัเป็นพืชหลกั อย่างไรก็ตาม 

ผูเ้ช่ียวชาญคาดว่าการระบาดระลอกท่ีสามคาดจะเกิดข้ึนในช่วงเดือนกนัยายนถึงเดือนตุลาคม ช่วงเวลาเดียวกบัท่ีการเก็บเก่ียวเร่ิมต้น

ข้ึน อุปสงคภ์ายในประเทศส าหรับสินคา้เกษตรในอินเดียลดลงอย่างมากเน่ืองจากการปิดเมืองเกือบทั้งหมดหรือบางส่วน ทว่าดว้ย

ผลผลิตท่ีสูงเป็นประวติัการณ์และอุปสงคใ์นประเทศที่ลดลง คาดว่าการส่งออกสินคา้เกษตรจะเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยแตะระดบัท่ี

ใกลเ้คียงกบัปี 2556/ปี 2557 ปีการตลาด 2563/2564 การส่งออกเติบโตร้อยละ 20 จากปีก่อนหน้าโดยส่วนใหญ่ได้แรงหนุนจากข้าว

สาลีซ่ึงเติบโตข้ึน 9 เท่า (ขอ้มูลจาก Maersk Broker วนัท่ี 25 มิถุนายน 2564)  

 

อินเดียเป็นผูน้ าเข้าถ่านหินรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากจีน ในปี 2563 อินเดียน าเข้าถ่านหินคิดเป็นร้อยละ 17 ของ

ปริมาณการขนส่งถ่านหินของโลก ลดลงร้อยละ 11.4 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าเป็น 186 ล้านตัน ซ่ึงเป็นการลดลง

มากกว่าการลดลงของจีนท่ีลดลงร้อยละ 8.2 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า กิจกรรมต่าง ๆ ไดช้ะลอตวัลงในไตรมาสแรกของ

ปี 2564 โดยอินเดียน าเขา้ถ่านหิน 48.0 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 13.0 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้าจากระดับการน าเข้าที่สูงมาก

ในไตรมาสแรกของปี 2563 ในไตรมาสสองมีการน าเข้าด้วยปริมาณการน าเข้า 55.3 ล้านตันเพิ่มข้ึนร้อยละ 54.9 จากช่วงเวลา

เดียวกันของปีก่อนหน้า ในไตรมาสสองของปี 2563 (การน าเข้ามีอัตราต ่ามากอันเป็นผลจากการปิดเมือง) ไตรมาสน้ีนับเป็นไตร

มาสท่ีดีท่ีสุดนบัตั้งแต่ก่อนเกิดโควิดในไตรมาสแรกของปี 2563 ในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมของปี 2564 มีการน าเขา้สูงข้ึน

ท่ีปริมาณ 18.9 ล้านตัน (เพิ่มข้ึนร้อยละ 20.4 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า) และ 19.0 ล้านตัน (เพิ่มข้ึนร้อยละ 73.8 จาก

ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า) เดือนพฤษภาคม 2564 มีตัวเลขการน าเข้ารายเดือนท่ีดีท่ีสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ใน

เดือนมิถุนายน กิจกรรมต่าง ๆ ไดช้ะลอตวัโดยมีปริมาณการน าเขา้ 17.4 ลา้นตนั ซ่ึงยงัคงเพิ่มข้ึนร้อยละ 92.2 จากปริมาณ 9.1 ลา้น

ตนัท่ีต ่ามากในเดือนมิถุนายนของปี 2563 ออสเตรเลียไดก้ลายเป็นผูส่้งออกถ่านหินอนัดับตน้ ๆ ไปยงัอินเดีย เน่ืองจากตอ้งเปลี่ยน

เส้นทางสินคา้ท่ีเคยขายให้กบัจีน การน าเขา้จากออสเตรเลียเพิ่มข้ึนร้อยละ 120.3 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้าเป็น 39.4 ลา้น

ตนัในคร่ึงแรกของปี 2564 เทียบกบัปริมาณ 17.9 ลา้นตนัในคร่ึงแรกของปี 2563 โดยออสเตรเลียมีสัดส่วนการน าเขา้คิดเป็นร้อยละ 

38 ของการน าเข้าถ่านหินของอินเดีย แหล่งท่ีใหญ่เป็นอันดับสองคืออินโดนีเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ซ่ึงลดลงจากส่วนแบ่ง

ร้อยละ 39 ในคร่ึงแรกของปี 2563 การจดัส่งจากอินโดนีเซียลดลงร้อยละ 11.6 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้าเป็น 31.1 ลา้น

ตนัในคร่ึงแรกของปี 2564 จากปริมาณ 35.2 ลา้นตนัในคร่ึงแรกของปี 2563 ปริมาณจากแอฟริกาใต้ลดลงร้อยละ 12.1 จากช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อนหน้าเป็น 14.8 ลา้นตนัในคร่ึงแรกของปี 2564 (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2564) 

 

ผูผ้ลิตแร่คาดการณ์ว่าการค้าแร่เหล็กทางทะเลทั่วโลก รวมกับการผลิตของจีนจะแตะระดับ 1.9 พนัล้านตันในปี 2564 ซ่ึงเพิ่มข้ึน

ประมาณ 50 ลา้นตนัจากปี 2563 บริษทั BHP กล่าวว่าบริษทัมีปีท่ีแข็งแกร่งและก าลงัส่งออกในปริมาณระหว่าง 276 ลา้นตนัถึง 286 

ล้านตันในปี 2564 บริษทั Rio Tinto กล่าวว่ามีการจัดส่งเพิ่มข้ึนร้อยละ 7 ในคร่ึงแรกของปี 2564 และบริษทัคาดว่าจะส่งออกใน

ปริมาณระหว่าง 325 ลา้นตนัถึง 340 ลา้นตนัจากเหมือง Pilbara ในออสเตรเลียและเพิ่มอีก 18 ลา้นตนัถึง 20 ลา้นตนัจากเหมืองใน
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แคนาดา บริษทั Vale กล่าวว่าบริษทัเหมืองแร่ยกัษใ์หญ่ของบราซิลมัน่ใจว่าจะบรรลุเป้าหมายการส่งออกแร่เหล็กท่ีปริมาณ 400 ลา้น

ตนัในปี 2564 ขอ้มูลจาก Singapore Iron Ore Forum (ขอ้มูลจาก TradeWinds วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2564) 

 

ช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมคาดว่าจะมีฝนตกมากกว่าปกติในออสเตรเลีย และอาจเห็นปรากฎการณ์ลานีญา (La Nina) เกิดข้ึน

ในปลายปีน้ี โดยปกติลานีญามีความเก่ียวข้องกับปริมาณน ้ าฝนท่ีเพิ่มข้ึนในออสเตรเลียตะวนัออกซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเหมืองถ่านหิน

พลงังานความร้อนและถ่านหินโคก้ของประเทศ ตามท่ีปรากฏจากแบบจ าลองสามในเจ็ดช้ีให้เห็นว่าปรากฎการณ์ลานีญา จะเกิดข้ึน

ในฤดูใบไมผ้ลิของออสเตรเลียในเดือนกนัยายนถึงเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงเพิ่มโอกาสท่ีฝนจะตกสูงกว่าค่าเฉล่ียในพื้นท่ีส่วนใหญ่ทาง

ตะวันออกและทางเหนือของออสเตรเลีย ในช่วงฤดูร้อนของปี  2563/ปี 2564 ฝั่งตะวันออกออสเตรเลียบันทึกว่าได้เผชิญกับ

ปรากฎการณ์ลานีญาแต่ก็ไม่ไดท้ าให้เหมืองถ่านหินตอ้งหยุดชะงกัในวงกวา้ง อย่างไรก็ตาม การบนัทึกเหตุการณ์คร้ังก่อนเกิดข้ึนใน

ปี 2553/ปี 2555 ซ่ึงบริษทัเหมืองถ่านหินหลายแห่งไดป้ระกาศเหตุสุดวิสัยในช่วงตน้เดือนธันวาคมซ่ึงยงัคงอยู่จนถึงเดือนกุมภาพนัธ์

เน่ืองจากน ้าท่วม การส่งออกถ่านหินโคก้ชนิดแข็งและก่ึงอ่อนไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด โดยในช่วงเวลาดงักล่าวการเติบโตของการ

ส่งออกถ่านหินพลังงานความร้อนได้ชะลอตัวเช่นกัน แนวโน้มสามเดือนล่าสุดช้ีให้เห็นว่าบางพื้นท่ีในแถบชายฝั่งออสเตรเลีย

ตะวนัตกมีโอกาส 50/50 ท่ีปริมาณน ้ าฝนสูงเกินค่าเฉล่ียในเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ส าหรับพื้นท่ีส่วนใหญ่ของประเทศ

ออสเตรเลีย เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมมีแนวโน้มสูงกว่าค่ามัธยฐาน โดยมีโอกาสเกิดฝนตกเกินปริมาณมัธยฐานร้อยละ 60 และ

ออสเตรเลียตะวนัออกมีโอกาสเกิดฝนตกสูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 ศูนยพ์ยากรณ์อากาศของสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าลานีญาจะมีโอกาส

เกิดข้ึนร้อยละ 66 ระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนปีน้ี และอาจคงอยู่จนถึงฤดูใบไมผ้ลิปี 2565 โดยรวมแล้วลานีญามา

พร้อมกบัสภาพอากาศท่ีช้ืนและอุณหภูมิท่ีเยน็กว่า ส่ิงเหล่าน้ีอาจส่งผลดีต่อพืชผล แต่ก็อาจมาพร้อมกบัความยุ่งยากในการท าเหมือง

และการขนส่ง (ขอ้มูลจาก Maersk Broker วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2564)  
 

ยุโรป 
การส่งออกถ่านหินของรัสเซียก าลงักา้วสู่ระดบั 16.9 ลา้นตนัในเดือนมิถุนายน ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 24 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน

หน้า ปริมาณการส่งออกในเดือนพฤษภาคมแตะระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 17.1 ลา้นตนั เน่ืองจากถ่านหินของออสเตรเลียยงัคง

ถูกจ ากดัส าหรับผูซ้ื้อชาวจีน อุปทานของรัสเซียจึงกลายเป็นส่ิงทดแทนท่ีไดรั้บความนิยมในประเทศจีน คนงานเหมืองถ่านหินของ

รัสเซียในภาคตะวนัออกของประเทศคาดว่าอุปสงค์ในเอเชียจะเพิ่มข้ึนในอีกไม่ก่ีปีขา้งหน้า และกระตือรือร้นท่ีจะใช้ประโยชน์จาก

ประเทศที่อยู่ใกลเ้คียงอย่างจีน (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 28 มิถุนายน 2564)  

 

ประธานาธิบดี Tayyip Erdogan ของตุรกีก าลงัวุ่นวายในขณะที่การก่อสร้างคลอง Kanal Istanbul อยู่ระหว่างด าเนินการ ซ่ึงเป็นหน่ึง

ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปในรอบเวลาหลายปี คลองยาว 45 กิโลเมตรท่ีเช่ือมระหว่างทะเลด ากบัทะเลมาร์

มารา จะเป็นทางเลือกแทนช่องแคบบอสฟอรัสท่ีแออัดมากข้ึนเร่ือย ๆ  โดยคาดว่าจะมีมูลค่า 15 พนัล้านเหรียญสหรัฐ (ข้อมูลจาก 

Splash วนัท่ี 28 มิถุนายน 2564) 
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ปีการตลาด 2564/ปี 2565 อาจมีฤดูกาลส่งออกท่ีเปราะบางส าหรับข้าวสาลีในยุโรปและทะเลด า เน่ืองจากการแข่งขนัระดับโลกท่ี

รุนแรงอันเน่ืองมาจากแหล่งผลิตของคู่แข่งและธัญพืชอาหารสัตว์อ่ืน ๆ  แม้จะมีการคาดการณ์การน าเข้าข้าวสาลีทั่วโลกเป็น

ประวติัการณ์โดย USDA แต่ก็ยงัไม่ชดัเจนว่าผลกระทบของ Covid-19 จะส่งผลต่ออุปสงคอ์ย่างไร จากขอ้มูลของ USDA การน าเขา้

ข้าวสาลีทั่วโลกสามารถท าสถิติสูงสุด 199.5 ล้านตันในฤดูกาลการตลาดปี 2564/ปี 2565 ซ่ึงร้อยละ 47 คาดว่าจะครอบคลุมโดย

สหภาพยุโรป รัสเซีย และยูเครน ทั้งสหภาพยุโรปและทะเลด าคาดการณ์ถึงฤดูกาลแข่งขนั แต่จะตอ้งแข่งขนักนัเพื่อแย่งชิงภูมิภาค

น าเขา้ที่ส าคญั เช่นเดียวกบัผูผ้ลิตขา้วสาลีรายอื่น ๆ แอฟริกาเหนือ ตุรกี อิหร่าน และปากีสถานเป็นภูมิภาคท่ีมีการแข่งขนัสูงส าหรับ

ผูส่้งออกในสหภาพยุโรปและทะเลด า ในอียิปต์ ผูส่้งออกข้าวสาลีของโรมาเนียมีความได้เปรียบอยู่แลว้ส าหรับการเพาะปลูกในปี 

2564/ปี 2565 เน่ืองจากขา้วสาลีของยูเครนและรัสเซียไดร้ับผลกระทบจากอตัราค่าระวางสินค้าที่สูงและภาษีส าหรับการส่งออกข้าว

สาลีในรัสเซีย ตูนิเซียคาดว่าจะรักษาอุปทานข้าวสาลีกบัคู่ค้าดั้งเดิมในยุโรปไวไ้ด้ แต่แอลจีเรียซ่ึงการน าเข้าคาดว่าจะเพิ่มข้ึน 1.2 

ลา้นตนั อาจอยู่ภายใตแ้รงกดดนัจากการส่งออกของรัสเซียในการแย่งการส่งออกขา้วสาลีไปยงัฝร่ังเศส โมร็อกโกอาจลดการน าเข้า

ลง 1.1 ลา้นตนัในฤดูกาลน้ีจากปริมาณผลผลิตในประเทศท่ีสูงข้ึน การลดลงดงักล่าวจะเท่ากบัการส่งออกขา้วสาลีทั้งหมดของยูเครน

ไปยงัโมร็อกโกในปีการตลาด 2563/2564 ผูส่้งออกของรัสเซียและยูเครนสามารถแข่งขนักันอย่างแข็งแกร่งเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่ง

การตลาดของตุรกี เน่ืองจากประเทศตุรกีเพิ่มการน าเขา้ข้ึนอีก 1.3 ลา้นตนั ปากีสถานคาดว่าจะน าเขา้จากรัสเซียและยูเครนในอัตรา

เดียวกนั (ขอ้มูลจาก Maersk Broker วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2564)  

 

อเมริกำ 

หลงัจากท าสถิติรายเดือนสูงสุดในเดือนมีนาคมท่ี 13.5 ลา้นตนั การส่งออกถัว่เหลืองในเดือนเมษายนของบราซิลได้ท าลายสถิติราย

เดือนทั้งหมดด้วยปริมาณการส่งออกอย่างมหาศาลท่ี 17.4 ล้านตัน เน่ืองจากการเข้าคิวเพื่อรอขนสินค้าท่ีท่าเรือขนส่งธัญพืชทุก

ท่าเรือของบราซิลในปัจจุบนั ตวัเลขการส่งออกของเดือนพฤษภาคมเกือบจะมากกว่าตวัเลขของปีท่ีแลว้ท่ี 14.1 ลา้นตนั โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงเน่ืองจากเกษตรกร/ผูข้นส่งสินค้าพยายามท่ีจะใช้ประโยชน์จากการส่งออกในราคาท่ีสูงเสียดฟ้าในปัจจุบันซ่ึงอยู่ท่ี 565 

เหรียญสหรัฐต่อตันส าหรับราคา FOB (ตัวอย่างราคา ณ ท่าเรือ Paranagua) มีราคาเพิ่มข้ึนเป็นสองเท่าจากปีท่ีแล้วและอยู่ท่ีระดบั

สูงสุดตั้งแต่เดือนกนัยายน 2556 ถัว่เหลืองท่ีส่งไปยงัจีนจะครองตลาดส่งออกอีกคร้ังดว้ยปริมาณ 24.3 ลา้นตนัจากปริมาณการขนส่ง

ทั้งหมด 33.5 ล้านตันถูกขนส่งไปยงัจีนในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 (ข้อมูลจาก Howe Robinson Research วนัท่ี 7 พฤษภาคม 

2564)   
 

บราซิลก าลงัด าเนินการขายถัว่เหลืองในปริมาณมากท่ีสุดให้กบัสหรัฐฯ นบัตั้งแต่ปี 2557 ถัว่เหลืองของบราซิลปริมาณ 208,000 ตนั

ได้ถูกจัดส่งไปยังสหรัฐฯ หรือจะออกเดินทางในเร็ว ๆ น้ี ในปี 2557 บราซิลมีสถิติการส่งออกในปริมาณ 1 ล้านตันไปยัง

สหรัฐอเมริกา (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564)   

 

การส่งออกถั่วเหลืองในเดือนมิถุนายนของบราซิลมีแนวโน้มท่ีจะเกินระดับการส่งออกของปีท่ีแล้วท่ามกลางความต้องการท่ี

แข็งแกร่งจากประเทศจีน เน่ืองจากมีแนวโน้มว่าจีนจะน าเขา้ถัว่เหลืองสูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 100 ลา้นตนัในปีการตลาด 2563 - ปี 
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2564 (เดือนตุลาคมถึงเดือนกันยายน) โดยมีการน าเข้ามากกว่าร้อยละ 60 จากบราซิล ผูผ้ลิตถั่วเหลืองรายใหญ่ท่ีสุดของโลกอย่าง

บราซิล ส่งออกถั่วเหลือง 2.5 ล้านตันในสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน เทียบกับ 3.3 ล้านตันในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 

การขนส่งถัว่เหลืองรายวนัมีค่าเฉล่ียท่ี 0.8 ลา้นตนัในเดือนมิถุนายนจนถึงขณะน้ี เทียบกบั 0.6 ลา้นตนัในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน

หน้า โดยปกติแล้วบราซิลจะจัดส่งถั่วเหลืองมากกว่าร้อยละ 80 ให้กับจีนระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนกรกฎาคม แต่เน่ืองจาก

ความล่าชา้ในการเก็บเก่ียวและกิจกรรมการบดถัว่เหลืองในจีนท่ีลดลงในไตรมาสแรก การส่งออกไปยงัจีนจึงต ่ากว่าปกติ คาดว่าจีน

จะเพิ่มการซ้ือถั่วเหลืองจากบราซิล ซ่ึงขายถั่วเหลืองในราคาที่ถูกกว่าสหรัฐฯ จนถึงเดือนสิงหาคม บราซิลมีแนวโน้มท่ีจะส่งออก

ปริมาณถั่วเหลืองเป็นประวติัการณ์เพื่อชดเชยโอกาสท่ีสูญเสียไปในไตรมาสแรก การน าเข้าเมล็ดพืชน ้ ามันของบราซิลก็เพิ่มข้ึน

เช่นกนัตั้งแต่เดือนพฤษภาคม บราซิลคาดว่าจะผลิตถัว่เหลืองสูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ีปริมาณ 136 ลา้นตนัในปีการตลาด 2563 - ปี 

2564 (เดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนมกราคม) และส่งออกปริมาณสูงสุดตลอดกาลท่ี 85 ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก Platts วนัท่ี 8 มิถุนายน 2564)  

  

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศเมื่อวนัพฤหัสบดีถึงขอ้ตกลงเบ้ืองต้นท่ี “คา้งมานาน” เก่ียวกบัแผนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 579 

พันล้านเหรียญสหรัฐของพรรคทั้งสองฝ่าย โดยกล่าวว่าจะสร้างงานหลายล้านต าแหน่งในขณะท่ีปฏิบัติตามวาระส าคญัทาง

เศรษฐกิจของเขา ท าเนียบขาวระบุว่า แพค็เกจดงักล่าวมีมูลค่า 1.2 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐมีระยะเวลาแปดปี และรวมถึงการลงทุนใน

ถนน สะพาน และทางรถไฟ ตลอดจนระบบบรอดแบนด์และระบบน ้า (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 24 มิถุนายน 2564)    

 

ผลการส ารวจความคิดเห็นใหม่ของ USA CEOs ท่ีออกมาเชา้น้ีไดด้ าเนินการร่วมกบั Deloitte ในการสรุปผลการส ารวจความคิดเห็น 

Joe Ucuzoglu ซีอีโอของ Deloitte US กล่าวว่า “มีการมองโลกในแง่ดีอย่างมาก ดูเหมือนว่าจะมีพื้นฐานมาจากปัจจัยพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจ การเติบโตท่ีแข็งแกร่ง ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีถูกกกัไวอ้ย่างมหาศาล ในการสนทนากบั CEO ของลูกคา้ในช่วงสอง

สามสัปดาห์ท่ีผ่านมา ผมได้เปรียบเทียบส่ิงท่ีก าลังจะเกิดข้ึนกับยุค the Roaring 20s เปรียบเทียบกับช่วงเวลาท่ีออกมาจาก

สงครามโลกคร้ังท่ีสอง” (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 25 มิถุนายน 2564)   

ชาวอเมริกันเพิ่มเงินออม จ่ายหน้ี ลดการใช้จ่าย และเทเงินลงในหุ้นและผลตอบแทนสุทธิอย่างมหาศาล รายงานทั้งหมดช้ีว่า

ครัวเรือนสหรัฐเพิ่มความมัง่คัง่อย่างน่าประหลาดใจถึง 13.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี 2563 อ้างอิงจากรายงานของ Wall Street 

Journal โดยอ้างถึงข้อมูลจากธนาคารกลางสหรัฐ วิกฤตเศรษฐกิจคร้ังสุดท้ายในปี 2551 ชาวอเมริกันสูญเสียเงินล้านล้านเหรียญ

สหรัฐ (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 28 มิถุนายน 2564)   

 

ปริมาณการขนส่งแร่เหล็กทั้งหมดในคร่ึงแรกของปี 2564 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.3 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้าเป็น 761.4 ลา้นตนั 

ซ่ึงสูงกว่าปริมาณ 726.0 ลา้นตนัในคร่ึงแรกของปี 2562 ซ่ึงเป็นปีท่ีไดร้ับผลกระทบจากภัยพิบัติเข่ือน Brumadinho นอกจากน้ียงัสูง

กว่าสถิติตลอดกาลก่อนหน้าน้ีท่ี 759.9 ล้านตันในคร่ึงแรกของปี 2561 ในแง่ตัน-ไมล์ การขนส่งสินค้าแห้งเทกองทางทะเลได้

เปลี่ยนไปอย่างมากเพื่อสนบัสนุนการขนส่งระยะไกลจากบราซิลไปยงัเอเชีย การขนส่งแร่เหล็กทั้งหมดจากออสเตรเลียลดลงร้อยละ 

0.9 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้าในคร่ึงแรกของปีเป็น 434.4 ลา้นตนั การขนส่งจากบราซิลเพิ่มข้ึนร้อยละ 14.7 จากช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อนหน้าเป็น 163.9 ลา้นตนั ซ่ึงยงัคงต ่ากว่าระดบัก่อนเกิดเหตุการณ์ภยัพิบติัเข่ือน Brumadinho ท่ี 178.1 ลา้นตนัในปี 



ค ำอธิบำยและบทวิเครำะห์ของผู้บริหำรต่อผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสสอง ปี 2564 

 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) 37 

 

2561 ในคร่ึงแรกของปี 2564 จีนน าเขา้แร่เหล็ก 537.8 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.1 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า การน าเขา้จาก

ออสเตรเลียลดลงร้อยละ 2.2 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าเป็น 356.0 ล้านตันจาก 364.1 ล้านตันในปี 2563 การน าเข้าแร่

เหล็กจากออสเตรเลียคิดเป็นร้อยละ 66.2 ของการน าเขา้แร่เหล็กของจีน และบราซิลมีอตัราส่วนการน าเขา้ท่ีร้อยละ 20.6 การน าเข้า

จากบราซิลเพิ่มข้ึนร้อยละ 18.4 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้าเป็น 110.5 ลา้นตนัจาก 93.3 ลา้นตนัในปี 2563 ซ่ึงสูงกว่าระดบั

ก่อนเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติเข่ือน Brumadinho ท่ี 99.1 ล้านตันในปี 2561 ปริมาณการน าเข้าจากอินเดียเพิ่มข้ึนร้อยละ 63.6 จาก

ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าเป็น 11.2 ล้านตัน จากเปรูเพิ่มข้ึนร้อยละ 21.6 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้าเป็น 11.1 ล้าน

ตัน จากแคนาดาเพิ่มข้ึนร้อยละ 45.0 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าเป็น 8.6 ล้านตัน (ข้อมูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 23 

กรกฎาคม 2564) 

 

การน าเขา้เหล็กของสหรัฐยงัคงเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยไม่รวมเศษเหล็ก ท่ีปริมาณรวม 2.3 ลา้นตนัในเดือนมิถุนายนเพิ่มข้ึนร้อยละ 

59 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าและสูงกว่าระดับการน าเข้าในปี 2562 ร้อยละ 28 กิจกรรมการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนในประเทศ

ส่งผลให้อุปทานเหล็กขาดแคลน ซ่ึงส่งผลให้ราคาพุ่งสูงข้ึนและผูบ้ริโภคต่างแย่งชิงวตัถุดิบจากต่างประเทศ สหรัฐฯ เช่นเดียวกบั

หลายประเทศ มองหาการใชจ้่ายในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อเร่ิมต้นเศรษฐกิจใหม่หลงัการระบาดใหญ่ มีรายงานว่ารัฐบาล

สหรัฐฯ ใกล้บรรลุข้อตกลงร่างกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ซ่ึงรวมถึงท่าเรือ สะพาน และสนามบิน 

หากผ่าน สหรัฐฯ อาจตอ้งการการสนบัสนุนจากผูผ้ลิตเหล็กจากต่างประเทศมากข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการเหล็กของพวกเขา 

การน าเข้าจากเกาหลีใต้แตะระดับสูงสุดรายเดือนในรอบ 5 ปีท่ี 307,000 ตันในเดือนมิถุนายน เพิ่มข้ึนร้อยละ 14 จากช่วงเวลา

เดียวกันของปีก่อนหน้า ประเทศอื่น ๆ เช่น บราซิล พร้อมด้วยเกาหลีใต้ ได้รับประโยชน์จากการจัดเก็บภาษีน าเข้าเหล็กและ

อลูมิเนียมของสหภาพยุโรปในปัจจุบัน ซ่ึงก าหนดใช้ตั้งแต่ปี 2561 ในขณะเดียวกัน การผลิตเหล็กของสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 44 

จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้าในเดือนมิถุนายนรวมเป็น 7.1 ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2564)  
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Weekly Dry Cargo Review 
14 May 2021, Week 19 

As a departure from our usual dry cargo commentary we thought it insightful to look at some remarkable developments tak-
ing place in the Container market and as such are thankful to our Container colleagues for the following observations.   

 

‘Records are there to be broken’, as many a target driven individual might tell you, and for the container industry they have 
clearly been in ‘smashing’ form of late. 
 
Those in the dry cargo market controlling box hold ships and multipurpose might be wondering why they have been carry-
ing so many containers recently. Similarly, many US agricultural exporters requiring boxes have been left frustrated by the 
fact that they can’t get their hands on the said containers, and even more bemused that the preference has been to send 
them back to Asia empty. 
 
One look at the above chart might explain why.  
 
Both the market for the boxes (the freight market) and that for the ships which carry them (the charter market) have set new 
records in what is turning out to be a remarkable period for an industry which has spent most of the last decade in the dol-
drums. 
 
Whilst the pandemic has clearly impacted lives and businesses world-wide, the disruption caused to the global supply chain 
and the container industry in general has arguably been the most extraordinary. 
 
As its name implies, any kink or shock along the ‘chain’ would be felt by other segments further down the line, and the big-
ger the shock, the more significant the consequences for all parts of the network.  None come bigger than temporarily shut-
ting down a country and an economy as vital as China’s during the first quarter of 2020, sitting as it does at the heart of the 
world’s manufacturing hub in Asia. Indeed, any country-wide lockdown, be it producer based or more consumer driven (as 
happened from Q2 2020 and beyond) would be enough to impact the smooth flow of global trade, yet 16 months on, this 
‘chain’ of catastrophic events has been in a completely different league.   

Slide of the Week 

Howe Robinson Containership Index (HRCI)
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Shutdowns have led to delays and bottleneck across the entire network, from exporters to importers, from ports to trucks, 
and from manufacturers to suppliers.  Furthermore at the end of Q1 2020, faced with an initial collapse of freight income 
and potential implosion of the industry as a whole last year,  Liner companies drastically cut shipping capacity by ‘blanking’ 

or cancelling sailings in a desperate bid to match services with the sudden slump in demand. 
 
As trade dramatically rebounded in the second half of 2020, fuelled further by the fact that many industries had ‘destocked’ 

inventory in 2019 prior to the pandemic, the network was ruthlessly overwhelmed by the sudden surge in demand and con-
sequently shipments.  Freight rates, which at first had been held up, then soared as the initial blank sailings had left boxes 
chronically out of position for where exporters needed them.  
 
This huge imbalance in box distribution has led to an astonishing surge in freight rates, at first towards the main consumers 
in the US and Europe, and then across most regions world-wide as exporters desperately hunted for boxes to help them 
rebuild their battered economies. Regular clients on the main lanes, used to securing dry containers from anywhere be-
tween $700 to $1,800 per TEU, were suddenly being faced with quotes nearer $5,000 per TEU and over, with many in-
stances of spot rates pushing into 5 figures being reported.  
 
With red-hot earnings on the head haul (front haul for those unfamiliar with the container lexicon), Liners would be pres-
sured to get the boxes back as quick as possible for the lucrative export leg, shipping ‘empties’ to Asia rather than finding a 
far lower paying back haul cargo. This left the likes of some US agricultural exporters stranded and unable to send their 
goods to customers in the East. The US which usually exports about 9mt of agricultural products each year in containers 
only shipped 6mt in 2020(mostly in Q1/2) and that figure is likely to shrink further this year. 
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Unsurprisingly, Liner profits since the second half 2020 have gone through the roof, experiencing unimaginable earnings 
from a business model which had, for so many years, struggled to break even. At the time of writing, the Shanghai Contain-
erized Freight Index, a key barometer of the head haul market, has set a new record of 3,343 points, which considering it 
has spent the past decade a shade below 1,000, gives the spike of the BDI from 2003 a run for its money. Blocking up the 
Suez Canal did not help, yet the disruptive ‘chain reaction’ of events had long been set in motion by this point.  In the words 
of many a Liner executive, there are simply not enough boxes in the world to deal with this ‘sort’ of demand, and whilst 
more are frantically being built, the pressures are not expected to ease until the second half of this year. 
 
So that explains the freight side of things, but what about the charter market for the vessels which carry them? 
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