
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํอธิบายและบทวเิคราะห์ของผู้บริหารต่อผลการดําเนินงานไตรมาสสามปี 2564 

 

Next summer, on current trends, more than half the world will 
remain unvaccinated. We simply aren’t getting doses out to the 
people who need them. Poor countries, which have injected just 

2% of their adults, are being denied vaccines, while rich 
countries that have already fully immunized more than 60% of 

their citizens continue to monopolize access to doses. 
Thousands will die this month and for the foreseeable future, not 
because there are too few vaccines being produced but because 
they are being hoarded in the places that need them least. Our 
collective failure to turn the scientific success of the vaccines 

themselves into actual protection for all, and to avoid dividing the 
world into vaccine haves and have-nots, is a moral catastrophe. 

If the world were a state, we might well call it a failed one. 

 Gordon Brown 
The Guardian, 9 September 2021 
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ผลประกอบการรวมของบริษัทฯ สําหรับไตรมาสสามปี 2564 (สกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ) 

ผลการดําเนินงานซ่ึงสอบทานแลว้โดยบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัย่อย ("บริษทัฯ") คร้ังล่าสุด สําหรับไตรมาสสามปี 2564 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 45.40 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

โดยเพ่ิมขึ้นจาก 26.23 ลา้นเหรียญสหรัฐในไตรมาสสองปี 2564 เกือบ 2 เท่า รายไดต้่อวนัต่อลาํเรือสาํหรับไตรมาสสามปี 2564 อยูท่ี่ 

24,722 เหรียญสหรัฐ โดยเพ่ิมขึ้นอยา่งมากจากจาํนวน 17,841 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสองปี 2564 และสูงกว่าไตรมาสสามของปี 

2563 ท่ี 8,786 เหรียญสหรัฐเกือบ 3 เท่า บริษทัฯ มีกาํไรสําหรับงวดเกา้เดือนของปี 2564 เป็นกาํไรท่ีสูงท่ีสุดนบัจากปี 2551 ในไตร

มาสน้ีค่าใชจ้่ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํเรือเฉล่ียอยู่ท่ี 5,136 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงสูงกว่าประมาณการท่ีบริษทัฯ ตั้งไวท่ี้ 4,750 เหรียญ

สหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ และสูงกว่าตวัเลขในไตรมาสสามของปี 2563 ซ่ึงอยู่ท่ี 4,617 เหรียญสหรัฐ สาเหตุหลกัมาจากการหยุดชะงกั

สําหรับการผลดัเปล่ียนลูกเรือซ่ึงเป็นผลมาจาก Covid-19 รายไดก่้อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) อยู่ท่ี 57.35 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ เพ่ิมขึ้นอย่างมากจาก 35.28 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในไตรมาสสองปี 2564  และเพ่ิมขึ้น 5.16 เท่าจาก 11.12 ลา้นเหรียญสหรัฐใน

ไตรมาสสามของปี 2563 กาํไรสุทธิต่อหุ้นหน่วยเป็นเงินสกุลไทยบาทอยูท่ี่ 0.96 บาทต่อหุ้นสาํหรับไตรมาสน้ี      

ตัวเลขท่ีสําคัญ ไตรมาส 3 ปี 2563 ไตรมาส 2 ปี 2564 ไตรมาส 3 ปี 2564 

รายได้สูงสุดต่อวันต่อลําเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 15,013 45,000 50,336 

รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลําเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 8,786 17,841 24,722 

รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลําเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) (สําหรับเรือขนาดแฮนดีไ้ซส์) 8,826 15,753 22,230 

รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลําเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) (สําหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์) 

 

8,435 18,366 24,459 

รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลําเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) (สําหรับเรือขนาดอัลตราแมกซ์) 

 

9,085 22,211 30,934 

รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลําเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  

(สําหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์/อลัตราแมกซ์) 

8,741 20,175 27,506 

ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อลํา (OPEX) (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 4,617 5,043 5,136 

รายได้ก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) (หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ) 11.12 35.28 57.35 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (ไม่รวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการพเิศษต่างๆ) 

(หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ)   

(1.10) 24.70 46.51 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ) 

 

(0.71) 26.23 45.40 



คําอธิบายและบทวิเคราะห์ของผู้บริหารต่อผลการดําเนินงาน ไตรมาสสาม ปี 2564 

 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากัด (มหาชน) 2 

 

ตัวเลขท่ีสําคัญ ไตรมาส 3 ปี 2563 ไตรมาส 2 ปี 2564 ไตรมาส 3 ปี 2564 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (EPS) (ไม่รวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการ

พเิศษต่าง ๆ) (หน่วยเป็นบาท) 

(0.02) 0.50 0.99 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (EPS) (หน่วยเป็นบาท) (0.01) 0.53 0.96 

 

ผลประกอบการรวมของบริษัทฯ (สกุลเงินไทยบาท) 

สาํหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิรวม 1,501.26 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิรวม 

826.31 ล้านบาทในไตรมาสสองปี 2564 และขาดทุนสุทธิรวม 22.11 ล้านบาทในไตรมาสสามปี 2563 เหตุผลหลกัของการ

เปล่ียนแปลง มีดงัต่อไปน้ี 

• รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและนํ้ ามนัเช้ือเพลิง) ในไตรมาสสามปี 2564 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 47 และ ร้อยละ 198 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสสองปี 2564 และไตรมาสสามปี 2563 ตามลาํดบั โดย

สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากรายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือเพ่ิมขึ้น โดยเพ่ิมขึ้นจาก 17,841 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสองปี 2564 

และ 8,786 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสามปี 2563 เป็น 24,722 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสามปี 2564  ซ่ึงเป็นผลมาจากการ

ท่ีตลาดอตัราค่าระวางเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองปรับตวัสูงขึ้น  

• ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (OPEX) (รวมค่าเส่ือม/ค่าใชจ้่ายตดับญัชีสําหรับค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม

และสํารวจเรือ) ในไตรมาสสามปี 2564 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9 และ ร้อยละ 21 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสสองปี 2564 และ

ไตรมาสสามปี 2563 ตามลาํดบั การเพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่มาจากค่าใชจ้่ายพสัดุภณัฑ์อ่ืน ๆ / ค่าอะไหล่และค่าใชจ้่ายลูกเรือท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัขอ้จาํกดัต่าง ๆ ในสถานการณ์ Covid-19 ท่ีเพ่ิมสูงขึ้น 

• ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร) สําหรับไตรมาสสามปี 2564 เพ่ิมขึ้น 5.77 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบ

กบัไตรมาสสองปี 2564 โดยสาเหตุหลกัมาจากการอ่อนค่าของเงินบาทเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐ และเพ่ิมขึ้น 93.11 

ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสสามปี 2563 โดยสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากการเพ่ิมขึ้นของค่าใชจ้่ายค่าตอบแทนผนั

แปร 

• ค่าใช้จ่ายทางการเงินสําหรับไตรมาสสามปี 2564 เพ่ิมขึ้น 3.56 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสสองปี 2564 

เน่ืองมาจากการอ่อนค่าของเงินบาทเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐ และลดลง 32.94 ลา้นบาทเม่ือเปรียบกบัไตรมาสสามปี 

2563 เน่ืองมาจากดอกเบ้ียจ่ายท่ีลดลง ซ่ึงเป็นผลมาจากอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง LIBOR ท่ีลดลงและหน้ีคงเหลือท่ีลดลง 

• กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนในไตรมาสสามปี 2564 ลดลง 27.78 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสสองปี 2564 และ

เพ่ิมขึ้น 11.85 ลา้นบาทเม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสสามปี 2563 โดยสาเหตุหลกัมาจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่าท่ี

เทียบเท่าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐของหน้ีสินสกุลเงินบาท 
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• ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์สําหรับไตรมาสสามปี 2564 จาํนวน 61.37 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัมาจากการปิดสัญญา

เพียงคร้ังเดียวของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากการชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนด 

สาํหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิรวม 2,702.70 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัขาดทุนสุทธิรวม 

1,322.28 ลา้นบาทสาํหรับงวดเดียวกนัของปีท่ีแลว้ เหตุผลหลกัของการเปล่ียนแปลงสาํหรับงวด 9 เดือน มีดงัต่อไปน้ี 

• รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและนํ้ามนัเช้ือเพลิง) สําหรับงวดเกา้เดือนแรก

ของปี 2564 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 138 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ โดยสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อวนัต่อลาํเรือเพ่ิมขึ้นจาก 7,765 เหรียญสหรัฐในงวดเกา้เดือนแรกของปี 2563 เป็น 18,286 เหรียญสหรัฐในงวดเกา้

เดือนแรกของปีน้ี  ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีตลาดอตัราค่าระวางเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองปรับตวัสูงขึ้น กองเรือของ

บริษทัฯ มีจาํนวน 36 ลาํ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ซ่ึงเป็นจาํนวนเดียวกนักบังวดเกา้เดือนแรกของปีท่ีแลว้ 

• ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือของงวดเกา้เดือนแรกของปี 2564 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ี

แล้ว ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (OPEX) (รวมค่าเส่ือม/ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีสําหรับค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมแซมและสํารวจเรือ) เพ่ิมขึ้นจาก 4,584 เหรียญสหรัฐในงวดเกา้เดือนแรกของปี 2563 เป็น 5,038 เหรียญสหรัฐใน

งวดเกา้เดือนแรกของปีน้ี สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากค่าใชจ้่ายลูกเรือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัขอ้จาํกดัต่าง ๆ ในสถานการณ์ Covid-19 

และค่าใชจ้่ายพสัดุภณัฑอ่ื์น ๆ /ค่าอะไหล่เพ่ิมขึ้น 

• ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร) สาํหรับงวดเกา้เดือนแรกของปี 2564 เพ่ิมขึ้นจาํนวน 141.52 ลา้นบาท 

เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ โดยสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากการเพ่ิมขึ้นของค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน 

• ค่าใชจ้่ายทางการเงินสําหรับงวดเกา้เดือนแรกของปี 2564 ลดลง 137.50 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีท่ีแลว้ เน่ืองมาจากดอกเบ้ียจ่ายท่ีลดลงซ่ึงเป็นผลมาจากอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง LIBOR ท่ีลดลงและหน้ีคงเหลือท่ี

ลดลง 

• กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสําหรับงวดเกา้เดือนแรกของปี 2564 เพ่ิมขึ้น 168.79 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลา

เดียวกนัของปีท่ีแลว้ โดยสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากการเคล่ือนไหวของค่าเงินท่ีเอ้ืออาํนวยให้มูลค่าท่ีเทียบเท่าเงินสกุล

ดอลลาร์สหรัฐของหน้ีสกุลเงินบาทลดลง 

• ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์จาํนวน 69.66 ลา้นบาท สําหรับงวดเกา้เดือนแรกของปี 2564 โดยสาเหตุหลกัมาจากการปิด

สัญญาเพียงคร้ังของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากการชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนด 
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การไถ่ถอนหุ้นกู้สองรุ่นของบริษัทฯ ก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอน สําหรับหุ้นกู้รุ่น PSL206A 

และ หุ้นกู้รุ่น PSL211A 

บริษทัฯ มีความยินดีท่ีจะแจง้ใหท้ราบว่าบริษทัฯ ไดไ้ถ่ถอนหุน้กูค้งคา้งทั้งหมดก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอน โดยหุ้นกูรุ่้น PSL206A 

ไดถู้กไถ่ถอนทั้งหมดเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564 และ หุ้นกูรุ่้น PSL211A ไดถู้กไถ่ถอนทั้งหมดเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2564 

เหตุการณ์เรือชญานี นารี 

ในวนัท่ี 5 สิงหาคม 2564 บริษทั พรีเชียส วิชัน่ส์ พีทีอี ลิมิเตด ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ และเป็นเจา้ของเรือชญานี นารี (“เรือ”) 

ไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่ารายเท่ียวสาํหรับการขนส่งนํ้าตาลปริมาณ 46,000 ตนั จากเมืองซงัตูส ประเทศบราซิล ไปยงัเมืองลากอส ประเทศ

ไนจีเรีย โดยเม่ือวนัท่ี 18  ตุลาคม 2564  ณ ท่าเรือขนถ่ายสินคา้ลงเรือในเมืองซงัตูส ประเทศบราซิล มีการพบยาเสพติดภายในระวาง

สินคา้หน่ึงของเรือ หน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศบราซิลไดท้าํการสอบสวนอยา่งละเอียดซ่ึงพบว่าไม่มีลูกเรือของบริษทัฯ เก่ียวขอ้ง

หรือให้การช่วยเหลือในการลกัลอบขนยาเสพติด เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2564 หน่วยงานของประเทศบราซิลอนุญาตให้เรือแล่นออก

จากบราซิลไดโ้ดยไม่มีการตั้งขอ้หากบัลูกเรือของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัท่ีเป็นเจา้ของเรือแต่อย่างใด เม่ือเรือเดินทางมาถึง ณ 

ท่าเรือสําหรับขนถ่ายสินคา้ในเมืองลากอสประเทศไนจีเรีย เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2564  หน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศไนจีเรียได้

ดาํเนินการตรวจคน้เรือโดยละเอียด อยา่งไรก็ตาม ไม่พบวตัถุตอ้งสงสัยใด ๆ เรือจึงไดเ้ร่ิมทาํการขนถ่านสินคา้ออกจากเรือ เม่ือวนัท่ี 

13 ตุลาคม 2564 มีการพบสารเสพติดในระวางสินคา้ของเรือ คดีน้ียงัอยู่ระหว่างการสอบสวนโดยหน่วยงานของประเทศไนจีเรีย 

จนถึงตอนน้ี ยงัไม่มีการตั้งขอ้หาใด ๆ กบัลูกเรือของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2564 สํานกังานปราบปรามยา

เสพติดแห่งประเทศไนจีเรีย (NDLEA) ไดรั้บคาํส่ังจากศาลไนจีเรียให้กกัเรือชัว่คราวและควบคุมตวัลูกเรือ 22 รายเป็นระยะเวลา 14 

วนั ในวนัเดียวกนันั้น บริษทัฯ ไดรั้บการเรียกร้องค่าเสียหายประมาณ 3.9 ลา้นเหรียญสหรัฐ จากผูรั้บสินคา้ ขณะน้ีบริษทัฯ กาํลงั

ดาํเนินการร่วมกบัทนายความของบริษทัฯ เพ่ือแกต้่างในขอ้เรียกร้องน้ี 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจท่ีชอบดว้ยกฎหมายและขอประณามการกระทาํใด ๆ อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอยา่งร้ายแรง รวมถึง

การลกัลอบคา้ยาเสพติด บริษทัฯ ขอยืนยนัว่าบริษทัฯ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในลกัษณะใด ๆ กบัการกระทาํผิดกฎหมายดงักล่าว และได้

ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการสอบสวนของหน่วยงานเหล่านั้นอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ตลอดระยะเวลา

การดาํเนินงานของบริษทัฯ ท่ีผ่านมาเป็นเวลา 32 ปี ไม่เคยปรากฏเหตุการณ์ท่ีเรือของบริษทัฯ หรือลูกเรือของบริษทัฯ มีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการลกัลอบขนยาเสพติด ตลอดหลายปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดมี้การเดินเรือไปยงัท่าเรือในประเทศไนจีเรียหลายคร้ังแต่ไม่

เคยประสบกบัเหตุการณ์ดงักล่าวมาก่อน อย่างไรก็ตาม หลงัจากเหตุการณ์ในคร้ังน้ี บริษทัฯ ไดด้าํเนินการต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมขั้นตอน

การปฏิบติังานมาตรฐานของบริษทัฯ ให้มีความแขง็แกร่งมากขึ้นเพ่ือป้องกนัเหตุการณ์ดงักล่าวในอนาคต 
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สัญญาเช่าระยะยาว กบั สัญญาเช่าระยะส้ัน  

สัญญาเช่าระยะยาว ซ่ึงมีระยะเวลามากกว่าหน่ึงปี ปรากฏตามตารางดา้นล่างน้ี จะเห็นไดว่้ามีการทาํสัญญาเช่าเรือระยะยาวซ่ึงมี

ระยะเวลามากกว่าหน่ึงปี ในปีปัจจุบนัและในอีกส่ีปีขา้งหน้าเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 15.3 ดว้ยรายไดท่ี้คาดว่าจะไดรั้บประมาณ 164.03 

ลา้นเหรียญสหรัฐ   

ปี ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
จํานวนวันเดินเรือรวม   13,140 13,140 13,140 13,176 13,140 

จํานวนวันท่ีได้ทําสัญญาให้เช่าเรือไปแล้ว*    2,261 2,286 1,825 1,830 1,825 

ร้อยละของจํานวนวันท่ีได้ทําสัญญาให้เช่าเรือไปแล้ว  17% 17% 14% 14% 14% 

อัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยต่อวัน (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)**  16,459 18,762 15,316 15,316 15,316 

มูลค่ารวมของสัญญาเช่าเรือ (หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐฯ)  37.21 42.89 27.95 28.03 27.95 

*จาํนวนวันรวมสัญญาเช่าเรือแบบอัตราคงที่จาํนวน 5 ลาํและสัญญาเช่าเรือแบบอัตราผันแปรจาํนวน 2 ลาํ 
**อัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยต่อวันสําหรับสัญญาเช่าเรือแบบผันแปรประมาณการจากอัตราค่าระวางเรือในเดือนตุลาคม 2564 รวมกับรายได้ที่เกิดขึน้แล้วจริง 

บริษทัฯ มีความตั้งใจอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะปล่อยเรือใหเ้ช่าโดยการทาํสัญญาเช่าระยะยาวเม่ือโอกาสอาํนวย 

การแบ่งส่วนตลาด 

ไตรมาสสามของปี 2564 ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยู่ท่ีระดบั 1,788 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่า

เรือต่อวนัท่ี 32,194 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว่้า เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ ซ่ึงทาํรายไดอ้ยู่ท่ี 22,230  

เหรียญสหรัฐนั้น นอ้ยกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 30.9 สาํหรับไตรมาสสามน้ี ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดซุป

ราแมกซ์ (BSI) อยู่ท่ีระดบั 3,115 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 34,269 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นได้

ว่า เรือขนาดซุปราแมกซ์และเรือขนาดอตัราแมกซ์ของบริษทัฯ ซ่ึงทาํรายไดอ้ยู่ท่ี 27,506 เหรียญสหรัฐและน้อยกว่าอตัราค่าเช่าเรือ

ของดชันี BSI ร้อยละ 19.7 เป้าหมายของบริษทัฯ คือการทาํรายไดใ้ห้มากกว่าดชันีดงักล่าวทั้งสอง 
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ชนิดของเรือ 

อัตราค่าเช่า

เรือของดัชนี

โดยเฉล่ียใน

ไตรมาสสาม 

ในอัตรา

เหรียญสหรัฐ 

(A) 

 

อัตราค่าเช่าเรือ

ของ พีเอ

สแอล โดย

เฉล่ียในไตร

มาสสาม ใน

อัตราเหรียญ

สหรัฐ 

(B) 

ความแตกต่าง

ของเรือของ พี

เอสแอล จาก

เรือในดัชนี ใน

อัตราหน่วย

ร้อยละ 

(C) 

ส่วนต่างของ

เรือท่ีทํา

สัญญาเช่าเรือ

ในวันแรก 

เทียบกับ

ค่าเฉล่ียของ

ไตรมาสสาม 

(D) 

 

อัตราของเรือ

ท่ีมีการเช่า

เหมาลําระยะ

ยาวของ พีเอ

สแอล ในอัตรา

ร้อยละ 

(E) 

{A*(C+D+E)} 

= (F) ในอัตรา

เหรียญสหรัฐ 

อัตราค่าเช่า

เรือท่ีแท้จริง

ของ พีเอ

สแอล ใน

หน่วยเหรียญ

สหรัฐ 

(B+F) 

ผลการ

ดําเนินงานท่ี

แท้จริงของ พี

เอสแอล เม่ือ

เปรียบเทียบ

กับดัชนีใน

อัตราร้อยละ 

เรือขนาด

แฮนด้ีไซส์ 
32,194 22,230 25% 13.4% 12.41% 16,347 38,577 +19.8% 

เรือขนาดซุป

ราแมกซ์ 
34,269 27,506 10% 5.7% 3.58% 6,598 34,104 -0.5% 

 

เหตุผลสามประการซ่ึงส่งผลให้รายไดข้องบริษทัฯ น้อยกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันีคือ ประการแรก เรือของบริษทัฯ มีขนาด 

“แตกต่าง” จากเรือท่ีใชค้าํนวณดชันี หากเปรียบเทียบอยา่งแทจ้ริงแลว้ เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ มีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือ

ต่อวนันอ้ยกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันีร้อยละ 25 และเรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ มีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนันอ้ยกว่า

อตัราค่าเช่าเรือของดชันีร้อยละ 10 ประการท่ีสอง เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ 5 ลาํ จากกองเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ทั้งหมด 19 ลาํ 

อยู่ภายใตสั้ญญาเช่าเหมาลาํระยะยาวท่ีอตัราค่าระวาง 17,013 เหรียญสหรัฐต่อวนั และเรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ 1 ลาํ จาก

กองเรือขนาดซุปราแมกซ์ทั้งหมด 17 ลาํ อยูภ่ายใตสั้ญญาเช่าเหมาลาํระยะยาวท่ีอตัราค่าระวาง 13,421 เหรียญสหรัฐต่อวนั โดยอตัรา

ค่าเช่าเรือต่อวนัดงักล่าวทั้งสองนั้นน้อยกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันีในไตรมาสสาม (ดชันี BHSI อยู่ท่ี 32,194 เหรียญสหรัฐ และ

ดชันี BSI อยู่ท่ี 34,269 เหรียญสหรัฐ) และประการสุดทา้ย หากบริษทัฯ เห็นว่าตลาดปรับตวัสูงขึ้นในช่วงไตรมาสสาม หากคุณทาํ

สัญญาเช่าเรือทั้งหมดในกองเรือในวนัแรกของไตรมาสสามท่ีอตัราค่าเช่าเรือในระดบัของดชันี (ดชันี BHSI อยู่ท่ี 27,890 เหรียญ

สหรัฐ และดชันี BSI อยู่ท่ี 32,324 เหรียญสหรัฐ) นอกเหนือไปจากท่ีเรือของบริษทัฯ ไม่ใช่เรือขนาดเดียวกบัดชันีแลว้ อตัราค่าเช่า

เรือต่อวนัดงักล่าวนั้นยงัคงน้อยกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันีร้อยละ 13.4 สาํหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ และร้อยละ 5.7 สําหรับเรือ

ขนาดซุปราแมกซ์ หากบริษทัฯ นาํปัจจยัสามประการดงักล่าวมาคาํนวณผลประกอบการของบริษทัฯ จะเห็นว่า บริษทัฯ ทาํรายได้

ดีกว่าดชันีสาํหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ร้อยละ 19.8 และนอ้ยกว่าดชันีสาํหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์ร้อยละ 0.5 ดงัท่ีไดแ้สดงในตาราง

ขา้งตน้ 

วัน SET Opportunity Day (การนําเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนรายไตรมาส) จะมีขึ้นในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 

15:15 นาฬิกา ผ่านทางการถ่ายทอดสดจาก Webcasts  ของตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัฯ หวงัว่าท่านทั้งหลายจะเขา้ร่วมผ่านทางส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ โดยบริษทัฯ จะไดร้ายงานผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาสสาม ทั้งน้ี ระหว่างการรายงานผลการดาํเนินงานสาํหรับ

ไตรมาสสองเ ม่ือวันท่ี  18 สิงหาคม  2564 มีผู ้เข้าชมผ่านทางการถ่ายทอดสดจาก  Webcasts ของตลาดหลักทรัพย์ / ผ่าน

ทาง YouTube จาํนวนทั้งส้ิน 232 ราย และผา่นทาง Facebook จาํนวนทั้งส้ิน 78 ราย รวมเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 310 ราย 

https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
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การรีไซเคิลเรือลดลงอย่างมีนัยสําคัญโดยขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือท่ีถูกรีไซเคิลมีระดับตํ่าท่ีปริมาณ 4.94 ล้านเดทเวทตัน ใน

ไตรมาสสามรวมเรือทุกประเภทซ่ึงอยู่ในตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง เม่ือเทียบกบัปริมาณ 11.16 ลา้นเดทเวทตนัในไตรมาส

สามของปี 2563 กองเรือโลก ณ ส้ินไตรมาสสามของปี 2564 มีปริมาณ 66.68 ลา้นเดทเวทตนั (ปริมาณ 35.82 ลา้นเดทเวทตนั ของ

กลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ และปริมาณ 30.86 ลา้นเดทเวทตนั ของกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ) หรือ

ร้อยละ 7.15 (ร้อยละ 10.91 ของกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ และร้อยละ 5.1 ของกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บน

เรือ) ของกองเรือโลกจะมีอายคุรบ 20 ปีหรือมากกว่า ณ ส้ินไตรมาสสามปี 2564 รวมถึงสัดส่วนปริมาณการส่ังต่อเรือใหม่ต่อกองเรือ

ท่ีอยู่ในระดบัตํ่าท่ีร้อยละ 6.31 ปริมาณการส่ังต่อเรือใหม่จนถึง ณ ส้ินปี 2567 เม่ือเทียบกบัปริมาณอุปทานสุทธิ ณ ส้ินไตรมาสสาม

ของปี 2564 (ร้อยละ 4.89 ของกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ และร้อยละ 7.08 ของกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บน

เรือ) จะทาํให้กองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองโลกน่าจะขยายตวัชา้ลงมากขึ้น การรีไซเคิลอาจดีขึ้นในช่วงปี 2566 เน่ืองจากจาํนวน

เรือท่ีมีอายมุากกว่า 20 ปีในกองเรือโลก และแรงกดดนัจากกฎเกณฑ ์EEXI และ CII ท่ีมีต่อเรือเก่าเหล่าน้ี 

Evergrande และความเกีย่วข้อง 

วิกฤตหน้ีในลาตินอเมริกาท่ีเกิดขึ้นในปี 2525 มีประเทศท่ีเก่ียวขอ้งรวม 19 ประเทศ และมีมูลค่า 327 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ เม่ือถึง

เวลาท่ีวิกฤตน้ีถูกควบคุมไดใ้นปี 2532 หน้ีทั้งหมดก็เพ่ิมขึ้นเป็น 414 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ สถานการณ์ของ Evergrande ซ่ึงมีหน้ีคา้ง

ชาํระมากกว่า 300 พนัล้านเหรียญสหรัฐซ่ึงเกิดจากนิติบุคคลเพียงองค์กรเดียว เม่ือนําสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นเปรียบเทียบกับ

วิกฤตการณ์ท่ีเกิดขึ้นกบัประเทศในแถบลาตินอเมริกา 19 ประเทศในช่วงปี 2523 จะเห็นว่าหากไม่เป็นเพราะมูลค่าของเงินท่ีลดลง

อยา่งมากนบัตั้งแต่ปี 2523 ก็อาจเป็นเพราะบริษทัสามารถก่อหน้ีไดง้่ายขึ้นอยา่งมาก ไม่มีเหตุผลอ่ืนใดท่ีจะอธิบายถึงสถานการณ์หน้ี

ของ Evergrande ไดอี้ก หน่วยงานกาํกบัดูแลของจีนไดใ้ห ้Evergrande ขายหุ้นร้อยละ 20 ท่ีมีอยู่ในธนาคาร Shengjing ในราคา 1.5 

พนัลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ือพยายามยบัย ั้งผลกระทบทางการเงิน ทั้งน้ี Evergrande ไดมี้การพฒันาอย่างต่อเน่ือง และคงจะเร็วเกินไป

และเป็นเพียงแค่การคาดเดาท่ีจะสรุปในขณะน้ีว่าปัญหาท่ีเกิดขึ้นจะไดรั้บการแกไ้ขอย่างไรในท่ีสุดในขณะน้ีและถือเป็นการเก็ง

กาํไร แต่หาก Evergrande ล่มสลายและไม่ไดรั้บการปรับโครงสร้างใหม่ จะเกิดอะไรขึ้น? ผูถื้อหุ้น/ผูท่ี้เป็นเจา้หน้ีจะถูกกาํจดัออกไป 

ตวัตนของผูถื้อหุ้น/ผูท่ี้เป็นเจา้หน้ีดงักล่าวจะเป็นตวักาํหนดทิศทางของความช่วยเหลือท่ีรัฐบาลจีนจะมอบให้พวกเขา ความเส่ียงใน

การเกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกนักบัผูส้ร้างหน้ีรายอ่ืนจะเพ่ิมขึ้นอยา่งมากและอาจนาํไปสู่ความเส่ียงในลกัษณะลูกโซ่ต่อระบบการเงิน

ทั้งหมด ในการปรับโครงสร้างใหม่หรือการล่มสลาย สินทรัพยข์อง Evergrande จะถูกขายในราคาท่ีตํ่ากว่าราคาตลาด โดยผูซ้ื้อจะ

รับช่วงการถือครองของตนโดยมีส่วนลดเพ่ืออาคารท่ีสร้างคา้งไวใ้ห้แลว้เสร็จและขายออกไปในราคาท่ีตํ่ากว่า และไดรั้บผลกาํไรท่ี

สมเหตุสมผล การทาํเช่นน้ีจะเป็นสถานการณ์ซ่ึงไดรั้บประโยชน์กนัทั้งสองฝ่ายเม่ือโครงการแลว้เสร็จ ผูซ้ื้อท่ีอยู่อาศยัจะไดรั้บ

ทรัพยสิ์นในราคาท่ีตํ่ากว่าตน้ทุนเดิม โดยท่ีผูท่ี้เป็นเจา้หน้ีหน้ี/ผูถื้อหุ้นทุนตอ้งเผชิญกบัความเจ็บปวด 

ลองสวมบทบาทของรัฐบาลจีนสักครู่แลว้ถามตวัเองว่าคุณจะปล่อยให้เกิดส่ิงเลวร้ายกบัเศรษฐกิจของประเทศเพราะ Evergrande 

หรือไม่? รัฐบาลจีนเคยทาํเช่นนั้นในช่วง 30 ปีท่ีผา่นมาหรือไม่? เราอ่านข่าวมาโดยตลอดว่าจีนกาํลงัจะล่มสลาย ไม่ว่าจะดว้ยเหตุผล

ใดก็ตาม ในรายงานข่าวของส่ือกระแสหลกัฝ่ังตะวนัตก แต่ดงัท่ีมาร์ก ทเวน ไดมี้การเหน็บแนมอนัเล่ืองลือไวว่้า ข่าวลือเร่ืองการล่ม

สลายทางเศรษฐกิจของจีนนั้นเกินจริงไปมาก! ตอ้งบอกว่า Modern Land, Fantasia Holdings, Sinic Holdings และ China Properties 
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Group เป็นผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยอี์กส่ีรายท่ีผิดนดัชาํระหน้ีสําหรับภาระผูกพนัทางการเงินของบริษทั ทางการจีนไดข้อให้มหา

เศรษฐีเจา้ของ Evergrande ใชค้วามมัง่คัง่ส่วนตวัมหาศาลของเขาเพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัท่ีลม้เหลวของเขา 

เราจะไดเ้ห็นว่าสถานการณ์ของ Evergrande นั้นคล่ีคลายอย่างไร น่ีเป็นคาํถามท่ีเกิดขึ้นเพียงไม่ก่ีสัปดาห์และคาํตอบก็จะชดัเจนใน

อีกไม่ก่ีสัปดาห์เช่นกนั ส่ิงท่ีชัดเจนคือ Evergrande ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินมากกว่าการส่งผลกระทบต่อตลาดทางกายภาพ 

พนัธบตัรของ Evergrande คิดเป็นร้อยละ 16 ของตลาดพนัธบตัรท่ีให้ผลตอบแทนสูงในสกุลเงินเหรียญสหรัฐซ่ึงออกโดยบริษทั

สัญชาติจีน อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีส่วนแบ่งในตลาดอสังหาริมทรัพยข์องจีนเพียงร้อยละ 4 เท่านั้น พลเมืองจีนในชนบทประมาณ 20 

ลา้นคนจะยงัคงยา้ยไปยงัเมืองต่าง ๆ ในแต่ละปี ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความพยายามในการพลิกโฉมเมืองเพ่ือให้มีความเจริญของ

รัฐบาล และความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัจะยงัคงแข็งแกร่ง ดว้ยเหตุผลน้ี บริษทัฯ ยงัคงมีมุมมองเชิงบวกเก่ียวกบัแนวโนม้ระยะยาวของ

ตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นจีนรวมถึงอุปสงคข์องวตัถุดิบในระยะยาว 

 สามภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของประเทศจีน 

มีประเด็นขดัแยง้สามประการท่ีหน่วยงานกาํกบัดูแลของจีนตอ้งเผชิญ กล่าวคือ สภาวะดา้นศีลธรรม ความเส่ียงในลกัษณะลูกโซ่ 

และอตัราการเติบโตของ GDP เป็นไปในระดบัสูงดงัท่ีคาดการณ์ไวล่้วงหนา้ ส่ิงแรกท่ีไดผ้า่นไปแลว้คือการกาํหนดอตัราการเติบโต

ท่ีสูงไวล่้วงหน้า การเติบโตของ GDP ถูกลดระดับลงสู่ระดับท่ีสมจริงย่ิงขึ้น วิธีใหม่ในการระบุอตัราการเติบโตของ GDP คือ 

“ประมาณนั้น” ดังนั้นจึงไม่มี “เป้าหมายท่ียาก” ท่ีจะต้องบรรลุ ตามมาด้วยสภาวะด้านศีลธรรมท่ีต้องแก้ไข หลายอย่างได้ถูก

ดาํเนินการแกไ้ขไปแลว้เน่ืองจากการปราบปรามการทุจริตและการสมรู้ร่วมคิดท่ีรุนแรง อยา่งไรก็ตาม ยงัมีอีกมากท่ีตอ้งดาํเนินการ

และน่ีคือจุดท่ียาก หากจีนจดัการสภาวะดา้นศีลธรรมไดอ้ยา่งเด็ดขาด จีนจะประสบความสาํเร็จในระยะยาว แต่จะมีความวุ่นวายและ

ความเจ็บปวดในระยะส้ัน หากจีนจดัการสภาวะดา้นศีลธรรมไดไ้ม่เด็ดขาดเท่าท่ีควร จีนจะไม่ประสบความสําเร็จในระยะยาวและ

ไม่ไดรั้บการบรรเทาทุกขใ์นระยะส้ัน เน่ืองจากวิกฤตอย่างใดอยา่งหน่ึงจะเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองดงัเช่นกรณีของ Evergrande ดงันั้น 

รัฐบาลจีนจึงตอ้ง “จดัการสภาวะดา้นศีลธรรมอยา่งเด็ดขาด” ให้ถูกตอ้ง สุดทา้ยน้ี ความเส่ียงในลกัษณะลูกโซ่ เป็นส่ิงท่ีจดัการไดง้่าย

กว่าดา้นอ่ืนมากเน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเศรษฐกิจและการเงินต่าง ๆ นั้นมีอยู่ในกล่องเคร่ืองมือของรัฐบาล จนถึงตอนน้ี ประวติั

ของจีนในการทาํส่ิงต่าง ๆ ให้ถูกตอ้งนั้นน่าประทบัใจย่ิงกว่าส่ิงใด ๆ ท่ีเราเคยเห็นในโลก “เสรี” /ทุนนิยม  

ไฟฟ้าดับในจีน 

นโยบายดา้นสภาพอากาศท่ีทะเยอทะยานของจีนไดบ้งัคบัให้หน่วยงานทอ้งถ่ินตอ้งจดัสรรพลงังานในช่วงขาดแคลน ซ่ึงเป็นสาเหตุ

หลกัของการตดัไฟในหลากหลายพ้ืนท่ีเม่ือเร็ว ๆ น้ี โรงไฟฟ้าถ่านหินของจีนใชก้าํลงัการผลิตนอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของกาํลงัการผลิต

ท่ีสามารถผลิตได ้เน่ืองจากทุกหน่วยผลิตมีราคาถ่านหิน 1,000/1,500 หยวนต่อตนั ส่งผลให้ขาดทุนเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากราคาขายคงท่ี 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศดว้ยภาวะร้อนจดัและหนาวจดัในจีนทาํให้เกิดความตอ้งการพลงังานเพ่ิมขึ้น การขาดนํ้ าฝนใน

ประเทศจีนส่งผลกระทบต่อไฟฟ้าพลงันํ้ า วนัท่ีไม่มีลมพดัส่งผลกระทบต่อพลงังานลม และทั้งสองมีส่วนทาํให้เกิดการขาดแคลน

แหล่งพลงังานหมุนเวียน ความขดัแยง้ทางภูมิศาสตร์การเมือง กล่าวคือการห้ามนาํเขา้ถ่านหินจากออสเตรเลีย ส่งผลให้เกิดการ
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หยุดชะงกัและเพ่ิมความตอ้งการในแง่ตนัไมล ์จากสถานการณ์ไฟฟ้าดบัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หากจีนไม่เพ่ิมการผลิตและ

นาํเขา้ถ่านหิน ปัญหาการขาดแคลนพลงังานท่ีมีอยู่จะย่ิงทวีความรุนแรงมากขึ้น ประชากรจีนท่ีไดรั้บผลกระทบจะไม่พอใจอย่าง

มากเม่ือฤดูหนาวกาํลงัดาํเนินไปและความหนาวเยน็เร่ิมกดักินและส่ิงหน่ึงท่ีรัฐบาลจีนไม่ตอ้งการเหนือส่ิงอ่ืนใดคือการปฏิวติัขนาด

ย่อม ดงันั้นนโยบายทางการเมืองอนัชาญฉลาดจึงช้ีให้เห็นว่าหน่วยงานกาํกบัดูแลของจีนจะผลิตถ่านหินมากขึ้นและอนุญาตให้

นําเข้าได้มากขึ้น ส่ิงน้ีอยู่ในความสนใจทางเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนในการท่ีจะนําเข้าถ่านหิน เน่ืองจากทั้งการเมืองและ

เศรษฐศาสตร์เป็นประเด็นสําคญัอนัส่งผลให้จีนตอ้งเร่งนาํเขา้ถ่านหิน จึงมีแนวโน้มว่าการนาํเขา้ถ่านหินจะเกิดขึ้น ราคาถ่านหิน 

นํ้ามนั และก๊าซทัว่โลกเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วเน่ืองจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลกกาํลงัดาํเนินการในระดบัท่ีสูงขึ้น อุปสงคด์า้น

วตัถุดิบในการผลิตพลงังานท่ีพุ่งสูงขึ้นนั้นไม่สามารถคาดการณ์ได้แม้กระทั่งเม่ือ 6 เดือนก่อนหน้า การขาดแคลนวตัถุดิบท่ี 

“ก่อให้เกิดมลพิษ” เป็นผลโดยตรงจากเจา้ของสินทรัพยด์งักล่าวท่ีหยุดลงทุนในการจดัหาอุปทานเพ่ิมเติมเน่ืองจากถูกมองว่าเป็น

อุตสาหกรรมท่ีสกปรก และธนาคารและผูถื้อหุ้นของพวกเขาไม่เต็มใจท่ีจะให้ทุนสนบัสนุนการเติบโตดงักล่าว ส่งผลให้วตัถุดิบท่ี 

“ก่อมลพิษ” ดงักล่าวมีราคาสูงขึ้น อีกทั้งการขาดแคลนก๊าซและราคาก๊าซท่ีสูงส่งผลให้อุปสงคถ่์านหินเพ่ิมขึ้นในหลายประเทศ 

ดงันั้น นกัวิเคราะห์จึงอา้งว่า ความตอ้งการในการขนส่งถ่านหินจะเพ่ิมขึ้นตามสถานการณ์ในขณะน้ีและในปีหน้า ความตอ้งการท่ี

เพ่ิมขึ้นน้ีจะยาวนานเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กบัปัจจยัหลายประการ รวมถึงความพร้อมและราคาของแหล่งพลงังานสะอาดท่ีแข่งขนักนั

และราคาก๊าซ 

แถลงการณ์ทางการเมืองและเป็นมิตรส่ิงแวดล้อม 

 รัฐบาลออกแถลงการณ์ท่ี “เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม” ท่ีไม่ไดก้ลายเป็นจริง เพราะเหตุใด? คาํตอบนั้นชดัเจน ปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้น

สําคญักว่าความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มทุกคร้ัง ในกรณีของสหภาพยุโรป/เยอรมนีท่ีเปล่ียนไปใชถ่้านหินเพ่ือผลิตไฟฟ้า ในทาํนอง

เดียวกนั จีนไดอ้อกแถลงการณ์มากมายเก่ียวกบัการลดการผลิตเหล็ก (โดยไม่ระบุทิศทางของการลดลง) อนัส่งผลให้ราคาแร่เหลก็

ทรุดตวัลง แต่ราคาถ่านหินโคก้ซ่ึงเป็นส่วนประกอบหลกัในการผลิตเหล็กกลบัเพ่ิมขึ้น จนถึงขณะน้ี การผลิตเหล็กในจีนเพ่ิงจะ

ลดลงในไตรมาสสามเท่านั้น ตวัเลขการผลิตภายในส้ินปี 2564 จะเป็นเคร่ืองบ่งช้ีว่าการลดการผลิตเหล็กในจีนนั้นเป็นเร่ืองจริง

หรือไม่ หรือเพียงแค่ออกแถลงการณ์เพ่ือลดตน้ทุนวตัถุดิบท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วเกินไป จีนยงักงัวลเก่ียวกบัการว่างงานและจะทาํ

ทุกวิถีทางเพ่ือให้แน่ใจว่ามีการจา้งงานเตม็ท่ี ซ่ึงรวมถึงการเพ่ิมมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจและการคลงัเพ่ือหลีกเล่ียงการว่างงานและ

การจลาจลบนทอ้งถนน ข่าวดีก็คือ ส่ิงท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้บ่งช้ีว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจกาํลงัเพ่ิมขึ้นและไม่ลดลงดว้ยอุปสงค์

ในแง่ตนัไมลท่ี์เพ่ิมขึ้น ดงันั้นจึงเป็นผลดีสาํหรับการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง 

อู่ต่อเรือและความสามารถในการทํากาํไร 

 อู่ต่อเรือตอ้งการต่อเรือท่ีทาํให้พวกเขามีอตัรากาํไรท่ีมากท่ีสุด ตามท่ีคุณควรคาดหวงัจากธุรกิจใดๆ ก็ตาม เรือท่ีทาํกาํไรไดม้ากท่ีสุด

ในการต่อเรือมกัจะเป็นเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดเสมอ และอตัรากาํไรตํ่าสุดมาจากเรือท่ีเลก็ท่ีสุด อู่ต่อเรือชอบท่ีจะต่อเรือขนส่งก๊าซ/เรือขนส่ง

คอนเทนเนอร์ ตามมาดว้ยดว้ยเรือขนส่งนํ้ามนั ต่อดว้ยเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง เน่ืองจากเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองให้อตัรากาํไร

ตํ่าท่ีสุด ในขณะท่ีเรือชนิดอ่ืนมีอตัรากาํไรในระดบัเท่ากนั เรือแห่งอนาคตซ่ึงมีแนวโนม้ว่าจะเป็นเคร่ืองยนตท่ี์ใชแ้อมโมเนียจะทาํให้
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อู่ต่อเรือมีอตัรากาํไรเพ่ิมขึ้นซ่ึงมากกว่าอตัรากาํไรในการต่อเรือท่ีมีเคร่ืองยนตสั์นดาปภายใน (IC) แต่ลาํดบัความชอบในการต่อเรือ

แต่ละประเภทของอู่ต่อเรือจะไม่เปล่ียนแปลง บริษทั Maersk กาํลงัต่อเรือท่ีมีเคร่ืองยนตท่ี์ใชเ้มทานอล ซ่ึงเป็นการหยดุย ั้งการจดัการ

ในช่วงเปล่ียนผา่น ก่อนท่ีจะหนัไปใชเ้รือท่ีมีเคร่ืองยนตท่ี์ใชแ้อมโมเนีย เมทานอลเป็นโมเลกุลท่ีมีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบ ดงันั้น 

เมทานอลจะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดต์ํ่ากว่านํ้ ามนัเช้ือเพลิงร้อยละ 9ในทางกลบักนั แอมโมเนียมีโมเลกุลคาร์บอนเป็น

ศูนย ์จึงเป็นเช้ือเพลิงท่ีสะอาดท่ีสุด และจะมีคุณสมบติัเป็นเรือท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย ์ หรือ Zero Emission Vessel 

(ZEV) เรือเหล่าน้ีคือส่ิงท่ีอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลกาํลงัมุ่งหนา้ไป การแข่งขนัเพ่ือพฒันา ZEV ไดเ้ร่ิมขึ้นแลว้ และเร่ืองท่ีมี

เคร่ืองยนต์ท่ีใช้แอมโมเนียลาํแรกควรไดล้อยลาํในปี 2567 / ปี 2568 เน่ืองจากเรือเหล่าน้ีอยู่ระหว่างการพฒันา/ต่อเรือ เรือท่ีมี

เคร่ืองยนตท่ี์ใชแ้อมโมเนียลาํแรกคือเรือบรรทกุนํ้ามนั ตามดว้ยเรือขนส่งก๊าซ และเรือขนส่งคอนเทนเนอร์ และลาํดบัสุดทา้ยคือกลุ่ม

เรือท่ีน่าสงสารอย่างเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง และการเป็นลาํดบัสุดทา้ยท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัคร้ังน้ีก็ไม่ใช่เร่ืองเลวร้ายและมี

เหตุผลทางเศรษฐกิจมากมาย กลุ่มเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองจะไม่ถูกลงโทษในกรณีท่ีมีส่ิงผิดปกติเกิดขึ้นกบัการออกแบบ หรือ

กฎระเบียบท่ีควบคุมเรือดงักล่าว หรืออุบติัเหต ุ(แอมโมเนียเป็นพิษสูงต่อมนุษย)์ หรือลูกคา้ไม่ตอ้งการจ่ายค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมเพ่ือต่อ

เรือดงักล่าวโดยเสนอราคาเดียวกนักบัเรือท่ีมีเคร่ืองยนตสั์นดาปภายใน เม่ือเรือรุ่นทดลองเร่ิมใชด้าํเนินการ ในทางเทคนิคและเชิง

เศรษฐกิจ และการออกแบบกลายเป็นเร่ืองธรรมดาเพียงพอ อู่ต่อเรือจะสามารถเสนอราคาท่ีจะทาํให้เรือ “แห่งอนาคต” ดงักล่าว

สามารถนาํไปใชใ้นเชิงพาณิชยไ์ด ้นัน่คือเวลาท่ี พีเอสแอล จะพิจารณาการลงทุนในเทคโนโลยี/เรือดงักล่าว โดยคาดว่าน่าจะเกิดขึ้น

ในปี 2573 ประมาณ 5 ปีหลงัจากท่ีอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลไดรั้บเรือเคร่ืองยนตแ์อมโมเนียรุ่นทดลองคร้ังแรก จนกว่าจะถึง

ตอนนั้น บริษทัฯ จะติดตามการพฒันาทั้งหมด ทั้งน้ี บริษทัฯ เป็นผูล้งนามในผูก่้อตั้งกลุ่ม “Getting to Zero Coalition” แต่รอจนกว่า

เรือจะมีราคาท่ีสามารถใชง้านไดใ้นเชิงพาณิชยพ์ร้อมวนัส่งมอบท่ีเร็วท่ีสุดท่ีจะพร้อมให้บริการจากอู่ต่อเรือ 

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อตลาดขนส่งสินค้า 

ฤดูฝนของบราซิลปีน้ีในปี 2563 - ปี 2564 (ไตรมาสส่ี ถึง ไตรมาสแรก) มีเรือมากกว่า 200 ลาํ ติดอยู่ในความแออดัท่ีท่าเรือเพ่ือรอ

การเก็บเก่ียวเมลด็พืชและขนส่งมายงัท่าเรือเพ่ือขนถ่ายสินคา้ขึ้นเรือ หากฤดูฝนของบราซิลในปีหนา้ 2564 - ปี 2565 (ไตรมาสส่ี ถึง 

ไตรมาสแรก) เป็นดงัเช่นท่ีเคยประสบมาในปี 2563 - ปี 2564 เราก็คงไม่คาดหวงัอะไรท่ีแตกต่าง พายุไตฝุ้่ นล่าสุดท่ีพดัถล่มจีนได้

เพ่ิมความแออดัท่ีท่าเรือของจีน ในไม่ชา้ฤดูพายุไซโคลนของออสเตรเลียจะเร่ิมก่อให้เกิดการหยุดชะงกั การปิดท่าเรือ ความล่าชา้ 

ความแออดัท่ีท่าเรือ ความเสียหายของท่าเรืออนัเก่ียวขอ้งกบัสภาพอากาศ ความเสียหายของรางรถไฟ เหมืองถูกนํ้ าท่วม เส้นทาง

รถไฟถูกนํ้ าท่วม ทั้งหมดเป็นเร่ืองท่ีดีสําหรับการขนส่งทางทะเล เม่ือการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศไม่มีสัญญาณว่าจะดีขึ้น เรา

จะตอ้งเรียนรู้ท่ีจะอยู่กบัการหยุดชะงกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพอากาศซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ “ความปกติใหม่” (New Normal) โดยทัว่ไป 

การหยดุชะงกัใด ๆ นั้นดีเสมอสาํหรับการขนส่งสินคา้แห้งเทกองเน่ืองจากทาํให้เกิดความไร้ประสิทธิภาพและลดอุปทานของเรือท่ี

มีประสิทธิผล 
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คําส่ังต่อเรือในปริมาณเดทเวทตันในเก้าเดือนแรกของปี 2564 เปรียบเทียบกับ เก้าเดือนแรก

ของปี 2562 และ เก้าเดือนแรกของปี 2563 

ปี 
ค่าเฉลี่ย

ดัชนี BDI 

การ

เปลี่ยนแปลงใน

ปี 2564 

เปรียบเทียบกับ

ปี 2563  

การ

เปลี่ยนแปลง

ในปี 2564 

เปรียบเทียบ

กับปี 2562 

ปริมาณ

ล้านเดท

เวทตัน 

การเปลี่ยนแปลง

ในปี 2564 

เปรียบเทียบกับ

ปี 2563  

การ

เปลี่ยนแปลง

ในปี 2564 

เปรียบเทียบ

กับปี 2562 

ปริมาณล้านเดท

เวทตันของกลุ่ม

เรือท่ีมีอุปกรณ์

ขนถ่ายสินค้าบน

เรือ 

การ

เปลี่ยนแปลง

ในปี 2564 

เปรียบเทียบ

กับปี 2563  

การเปลี่ยนแปลง

ในปี 2564 

เปรียบเทียบกับ

ปี 2562 

ปริมาณล้าน

เดทเวทตันของ

กลุ่มเรือท่ีไม่มี

อุปกรณ์ขนถ่าย

สินค้าบนเรือ 

การ

เปลี่ยนแปลงใน

ปี 2564 

เปรียบเทียบกับ

ปี 2563  

การ

เปลี่ยนแปลง

ในปี 2564 

เปรียบเทียบ

กับปี 2562 

2562 1285 - - 20.96 - - 4.92 - - 16.04 - - 

2563 971 - - 13.07 - - 7.04 - - 6.03 - - 

2564 2,764 +185% +115% 27.11 +107% +29% 5.22 -26% +6% 21.89 +263% +36% 

ขอ้มูลจาก  Clarkson วนัท่ี 18 ตุลคาม 2564 

เหตุผลส่ีประการว่าเพราะเหตุใดคําส่ังต่อเรือใหม่จึงถูกจํากดัในในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2564 

• เจา้ของเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองประสบปัญหาค่าระวางตกตํ่ามาเป็นเวลา 12 ปี จึงไม่มีเงินลงทุนสาํหรับส่ังต่อเรือใหม่ 

• มีการส่ังต่อเรือขนส่งคอนเทนเนอร์ เรือบรรทุกนํ้ามนั และเรือขนส่งก๊าซจาํนวนมากกบัอู่ต่อเรือและดว้ยเหตุน้ีคาํส่ังต่อเรือ

ขนส่งสินคา้แห้งเทกองจึง “ถูกเล่ือนออกไป” และสามารถรับมอบเรือใหม่โดยเร็วท่ีสุดไดภ้ายในปี 2567 หรือปี 2568 

เท่านั้น 

• อู่ต่อเรือจาํนวน 89 แห่งในจีน ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต ้ส่งมอบเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองรวมทั้งส้ิน 433 ลาํในปี 2563 โดยมีคาํส่ัง

ต่อเรือล่วงหน้าเพียง 572 ลาํนับจากคร่ึงหลงัของปี 2564 จนถึงปี 2568 เปรียบเทียบกบัอู่ต่อเรือจาํนวน 261 แห่งในจีน 

ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต ้และมีการส่งมอบเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองรวมทั้งส้ิน 1,569 ลาํในปี 2554! 

• กฎหมายในปัจจุบนัและกฎระเบียบท่ีคาดว่าจะออกมาใหม่จะช่วยเร่ง “การปลดระวาง” ของเรือท่ีมีเคร่ืองยนต์สันดาป

ภายในซ่ึงใชน้ํ้ามนัเป็นเช้ือเพลิงโดยจะมีการปลดระวางก่อนส้ินสุดอายกุารใชง้านทางเศรษฐกิจของเรือเหล่านั้น 

ปัญหาด้านอุปทานเรือ 

ในอดีต อุปทานส่วนเกินคือส่ิงท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง เจา้ของเรือเป็นศตัรูตวัฉกาจของตนเอง 

โดยมกัจะฆ่าตวัตายโดยการส่ังเรือจาํนวนมากเกินไปเม่ืออตัราค่าระวางเรือเพ่ิมสูงขึ้นมากอยา่งรวดเร็ว คร้ังน้ีจะแตกต่างไปสาํหรับ

เรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง น่ีเป็นคร้ังแรกในช่วงเวลาท่ีสามารถจดจาํไดโ้ดยคนท่ียงัมีชีวิตอยู ่เม่ืออตัราค่าระวางพุ่งสูงขึ้น แต่คาํส่ัง

ซ้ือเรือใหม่ยงัไม่ตอบสนองในทางท่ีบา้คลัง่ดงัเช่นในช่วงการเฟ่ืองฟูของการขนส่งทางทะเลในอดีต คาํส่ังต่อเรือในปริมาณเดทเวท

ตนัของกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ ในช่วง 9 เดือนของปี 2564 ลดลงร้อยละ 26 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากช่วงเวลา

เดียวกนัของปี 2563 และ ปี 2562 ตามลาํดบั ในทางกลบักนั ปริมาณคาํส่ังต่อเรือใหม่เม่ือตน้ปี 2552 ซ่ึงเป็นช่วงทา้ยของช่วงเวลาท่ี

อตัราค่าระวางเรืออยู่ในระดบัสูงคร้ังล่าสุด มีปริมาณคาํส่ังต่อเรืออยู่ในระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ีร้อยละ 78.14 ของปริมาณ
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กองเรือเทกองท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น ทว่าคาํส่ังต่อเรือล่วงหนา้ในปัจจุบนั ณ ส้ินไตรมาสสามปี 2564 นั้นมีเพียงร้อยละ 6.31 ของกองเรือ

ในปัจจุบนั ซ่ึงตํ่าท่ีสุดในรอบ 25 ปี นอกจากน้ี เรือเก่าท่ีมีอายุมากกว่า 20 ปี ณ ส้ินไตรมาสสามมีปริมาณร้อยละ 7.15 ของกองเรือ

โลก ดงันั้นการเติบโตสุทธิของอุปทานเรือจะตึงตวัในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้ เทียบกบัอุปสงคท่ี์ขบัเคล่ือนโดยเมด็เงินมูลค่า 20 ลา้นลา้น

เหรียญสหรัฐ บวกกบัการกระตุน้ทางเศรษฐกิจและการคลงัท่ีโลกไดโ้ยนให้กบัปัญหา Covid-19 การเปล่ียนจากการขนส่งโดยคอน

เทนเนอร์มาเป็นการขนส่งดว้ยเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองขนาดเล็ก หลกัการของบริษทัโตโยตา้แบบ “ทนัเวลาพอดี” (Just in Time) 

ถูกแทนท่ีดว้ยหลกัการ “เผื่อกรณีท่ี” (Just in Case) องค์กรต่าง ๆ มีสินคา้คงคลงัมากขึ้น รัฐบาลกาํลงัสร้างสินคา้คงคลงัสํารองท่ี

ครอบคลุมถึงพลงังาน อาหาร วตัถุดิบสาํคญัอ่ืน ๆ ในขณะท่ีผลกัดนัโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความล่าชา้เป็นเวลานานและการ

ปรับปรุงใหม่ การปะทะกนัของอุปทานเรือท่ีมีขอ้จาํกดัและอุปสงคข์องเรือท่ีเพ่ิมขึ้นประกอบขึ้นเป็นส่วนผสมของเหตุการณ์อนั

สมบูรณ์แบบท่ีสามารถทาํให้ตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองอยู่ท่ีระดบัสูงสุดในปัจจุบนัหรือสูงกว่าในอีกไม่ก่ีปีขา้งหน้า ตราบ

เท่าท่ีอุปทานของเรือในปัจจุบนัและรูปแบบอุปสงคข์องเรือยงัคงเป็นเช่นน้ี ราวกบัเป็นสถานการณ์ท่ีรอการเกิดขึ้น ดชันี BDI แตะท่ี

ระดบั 5,650 จุด สูงสุดในรอบ 13 ปี เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2564! 

คุณประเมนิอตัราค่าระวางในอนาคตอย่างไร?  

บริษทัฯ ไม่ไดใ้ชร้ะดบัดชันีเพียงอยา่งเดียวเพ่ือประเมินอนาคต ส่ิงท่ีบริษทัฯ พิจารณาคืออตัราค่าระวางท่ีลูกคา้ของบริษทัฯ ยินดีจ่าย

ให้แก่บริษทัฯ ในขณะน้ี จากนั้นเปรียบเทียบกบัระดบัดชันีปัจจุบนัเพ่ือดูว่าบริษทัฯ ควรกงัวลหรือเพ่ิมอตัราค่าระวางให้สูงขึ้น

สําหรับอตัราค่าระวางในอนาคตอนัใกลน้ี้หรือไม่ การพิจารณาน้ีทาํให้บริษทัฯ ทราบว่าลูกคา้ของบริษทัฯ คิดอย่างไร หากอตัราค่า

ระวางท่ีบริษทัฯ เสนอในปัจจุบนัอยู่ท่ีระดบัดชันีหรือตํ่ากว่าระดบัดชันี บริษทัฯ ก็ทราบดีว่ามีโอกาสท่ีอตัราค่าระวางในอนาคตอนั

ใกลจ้ะอ่อนตวักว่าอตัราค่าระวางในปัจจุบนั หากพวกเขายินดีจ่ายให้บริษทัฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสําหรับการเช่าเหมาลาํระยะส้ัน

ระหว่าง 3 เดือน ถึง 5 เดือน ท่ีระดบัท่ีเท่ากบัหรือสูงกว่าระดบัดชันีรายวนัในปัจจุบนั บริษทัฯ ก็ทราบดีว่าอตัราค่าระวางมีแนวโน้ม

ท่ีจะเพ่ิมขึ้นต่อไปอยา่งไม่ลดละในอีกไม่ก่ีเดือนขา้งหนา้ 

ส่วนแบ่งของสินค้าท่ีขนส่งโดยกลุ่มเรือท่ีแตกต่างกนัในภาคส่วนเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 

สินค้า เรือขนาดเคปไซส์ เรือขนาดปานาแมกซ์ เรือขนาดซุปราแมกซ์ เรือขนาดแฮนดีไ้ซส์ 

แร่เหลก็ 74% 9% 7% 2% 

ถ่านหิน 21% 49% 22% 10% 

เมลด็พืช 0% 28% 17% 22% 

สินคา้แห้งเทกองกลุ่มยอ่ย 4% 13% 55% 65% 

ขอ้มูลจาก Maersk Broker วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 
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ประเภทของสินค้าที่ขนส่งโดยกลุ่มเรือที่แตกต่างกนัในภาคส่วนเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 

ภาพการนาํเสนอดา้นบนแสดงประเภทของสินคา้ท่ีแต่ละกลุ่มเรือในตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองไดท้าํการขนส่ง 

เน่ืองจากเรือขนาดเคปไซส์มีความเส่ียงจากการกระจุกตวัอย่างมากจากปริมาณแร่เหล็กท่ีบรรทุก จึงเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีเรือเหล่าน้ี

จะตอ้งเผชิญกบัอตัราค่าระวางท่ีพุ่งสูงขึ้นและตํ่าลงอย่างมากทั้งในขาขึ้นและขาลง หากปริมาณแร่เหล็กท่ีขนส่งมีการเปล่ียนแปลง 

อตัราค่าระวางของเรือขนาดเคปไซส์แตะระดบัสูงสุดในรอบ 13 ปีท่ี 86,953 เหรียญสหรัฐต่อวนัในวนัท่ี 6 ตุลาคม และตกลงมาอยูท่ี่ 

37,669 เหรียญสหรัฐต่อวนัในวนัท่ี 28 ตุลาคม การเพ่ิมขึ้นอยา่งมากและการลดลงในอตัราสูงท่ีตามมานั้นเป็นผลมาจากการขนส่งแร่

เหล็กท่ีเพ่ิมขึ้นในเดือนกนัยายน ตามมาดว้ยการชะลอตวัในเดือนตุลาคม การคา้ถ่านหินไม่สามารถช่วยเหลือเรือขนาดเคปไซส์ได้

เน่ืองจากการขาดแคลนถ่านหิน แมว่้าอุปสงคข์องถ่านหินจะยงัคงสูงมาก จากนั้นมีความกงัวลตามปกติเก่ียวกบัสภาพอากาศท่ีเปียก

ช้ืนในบราซิลในไตรมาสส่ีท่ีชะลอการขนส่งแร่เหล็ก และในไตรมาสแรก คุณจะพบกบัฤดูพายไุซโคลนในออสเตรเลีย ตามมาดว้ย

การชะลอตวัของการขนส่งอนัเน่ืองมาจากเทศกาลตรุษจีน อย่างไรก็ตาม ความแออดัท่ีท่าเรือจะช่วยบรรเทาอตัราค่าระวางท่ีลดลง 

และหากอุปสงคเ์ร่ิมเพ่ิมขึ้น ก็จะไม่ตอ้งใชเ้วลามากในการขยบัอตัราค่าระวางในกลุ่มเรือขนาดเคปไซส์ให้สูงขึ้นสู่อตัราท่ีเคยพบใน

จุดสูงสุดของวฏัจกัร (“Super Cycle”) คร้ังก่อนหนา้ 

สาเหตุท่ีเรือขนาดใหญ่ไม่สามารถบรรทุกสินคา้แห้งเทกองกลุ่มยอ่ยหรือเมลด็พืชขนาดเลก็ได ้เป็นเพราะสินคา้แห้งเทกองกลุ่มยอ่ย/

เมล็ดพืชเหล่าน้ีไดรั้บความเสียหายเม่ือบรรทุกดว้ยเรือขนาดเคปไซส์/เรือขนาดใหญ่ท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ หรือท่าเรือ

ของผูข้นส่งและผูรั้บไม่สามารถรองรับเรือเดินทะเลขนาดใหญ่/เรือท่ีมีอตัราการกินนํ้าลึกได ้หรือไม่มีอุปกรณ์บนฝ่ังในการขนถ่าย

สินคา้ลงเรือ / ขนถ่ายสินคา้ขึ้นจากเรือดงักล่าว หรือผูข้าย/ผูซ้ื้อไม่ตอ้งการซ้ือขายในปริมาณมากในล็อตเดียว แต่ตอ้งการกระจาย

การซ้ือขายออกไปเป็นช่วงระยะเวลาท่ียาวนานขึ้น หรือเงินทุนจากธนาคารมีจาํนวนไม่มากพอท่ีจะรับสินคา้จาํนวนมากในคร้ังเดียว

และอ่ืน ๆ นัน่คือเหตุผลท่ีทุกภาคส่วนสินคา้แห้งเทกองยงัคงขนส่งสินคา้ในกลุ่มท่ีไดท้าํการขนส่งตามปกติ โดยไม่เปล่ียนไปขนส่ง

สินคา้กลุ่มอ่ืนซ่ึงไม่เคยทาํการขนส่ง อยา่งไรก็ตาม ณ เส้นแบ่งชนิดของสินคา้ท่ีขนส่งระหว่างกลุ่มเรือขนาดต่าง ๆ ภายในภาคส่วน

เรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง พบว่ามีการรุกลํ้าไปขนส่งสินคา้ท่ีโดยปกติขนส่งดว้ยกลุ่มเรือขนาดอ่ืนเกิดขึ้นแต่ส่ิงเหล่านั้นเกิดขึ้น

อยา่งไม่มีสาระสาํคญัเลย 
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ข้อแตกต่างระหว่างจุดสูงสุดของวัฏจักรรอบปี 2546/2552 และปัจจุบัน 

อัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยต่อวัน 2546 – 2552 2553 – 2563 
2564 

(31 ตุลาคม) 

เรือขนาดเคปไซส์ 67,101* 14,924*** 33,762** 

เรือขนาดปานาแมกซ์ 32,793* 10,965*** 27,166** 

เรือขนาดซุปราแมกซ์ 28,013^^ 10,765*** 26,817** 

เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ 18,753^^ 8,789*** 25,121** 

อุปทานพนัลา้นตนั-ไมล ์ต่อปี +5.4% +4.2% 
+4.6% 

(+5.2% DNB)^ 

นโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของจีน 
จีนเขา้สู่ องคก์ารการคา้โลกใน

ปี 2544 

578 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ 

(2552) 

578 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ  

(กลางปี 2563) 

(ส่วนอ่ืนของโลกมากกว่า 20 ลา้น

ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

สัดส่วนปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ต่อกองเรือต่อปี +36.02% +26.23% +7.03% 

รอ้ยละต่อปีของปรมิาณเรอืทีม่อีายุ 20 ปี  
(ปรมิาณ ณ ตน้ปี) 

+18.38% +11.27% +6.25% 

การเติบโตของอุปทานสุทธิเฉลี่ยต่อปี +6.8% +6.4% +3.4% (+1.5% DNB)^ 

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

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

               *** รวมดัชนีสองประเภทข้างต้น 

               ^^อัตราค่าเช่าเรือระยะยาวเป็นระยะเวลา 1 ปีสําหรับเรือขนาด 32,000 เดทเวทตัน โดยอัตราค่าเช่าเรือระยะยาวเป็นระยะเวลา 1 ปีที่สําหรับเรือขนาด 52,000 เดทเวทตัน ใช้สําหรับปีที่ไม่มีดัชนี BHSI 

(2546-2549) หรือ ไม่มีดัชนี BSI (2546 - 2548).   

               ^ประมาณการจาก Clarksons และ DNB Markets. 

    

• เรือเก่าท่ีมีอาย ุ20 ปีหรือมากกว่า ณ ส้ินเกา้เดือนแรกของปี 2564 มีปริมาณร้อยละ 7.15 ของกองเรือท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 

• สัดส่วนปริมาณคาํส่ังต่อเรือใหม่ต่อกองเรือ ณ ส้ินเกา้เดือนแรกของปี 2564 มีปริมาณร้อยละ 6.31 ของกองเรือท่ีมีอยูใ่น

ปัจจุบนั   

• การรีไซเคลิเรือมีปริมาณทั้งส้ิน 11.16 ลา้นเดทเวทตนัในเกา้เดือนแรกของปี 2563 และมีการรีไซเคิลเรือปริมาณทั้งส้ิน 

4.94 ลา้นเดทเวทตนัในเกา้เดือนแรกของปี 2564 ลดลงร้อยละ 56 

• มีการรีไซเคิลเรือประเภทท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือปริมาณ 2.31 ลา้นเดทเวทตนัในเกา้เดือนแรกของปี 2563 และมี

การรีไซเคิลเรือประเภทท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือปริมาณ 1.39 ลา้นเดทเวทตนัในเกา้เดือนแรกของปี 2564 ลดลง

ร้อยละ 40 
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จุดสูงสุดของวฏัจักร (“Super Cycle”) รอบปี 2546 - ปี 2552 

• จีนเขา้สู่ องค์การการคา้โลก (World Trade Organization: WTO) ในปี 2544 และในไม่ช้าก็กลายเป็นศูนยก์ลางการผลิต

ของโลก ราคาสินคา้โภคภณัฑเ์พ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 320 

• อตัราการเติบโตของ GDP ของจีนเพ่ิมขึ้นอยา่งมากในช่วงเวลาน้ี! 

• อตัราการเติบโตของการนาํเขา้ของจีนนั้นสูงมากสาํหรับวตัถุดิบและมีการส่งออกสินคา้สาํเร็จรูปจาํนวนมาก 

• บริษทัต่าง ๆ ให้ความสาํคญักบัการจดัส่งแบบ “ทนัเวลาพอดี” (JIT) เท่านั้น ซ่ึงช่วยลดตน้ทุนสินคา้คงคลงั 

• อู่ต่อเรือจาํนวน 261 แห่งในจีน ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต ้ส่งมอบเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองรวมทั้งส้ินจาํนวน 1,569 ลาํในปี 2554 

• ยอดคาํส่ังต่อเรือล่วงหนา้ในปริมาณร้อยละของกองเรือท่ีมีอยู ่ณ ตน้ปี 2546 และตน้ปี 2552 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 10.88 เป็น

สถิติสูงสุดท่ีร้อยละ 78.14! 

ปัจจุบัน 

• ท่ามกลางการระบาดใหญ่ ซ่ึงคาดว่าจะระบาดอยูป่ระมาณสองสามปี ราคาสินคา้โภคภณัฑไ์ดเ้พ่ิมขึ้นร้อยละ 98! 

• มาตรการการรับมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคระบาด การปิดท่าเรือ การเดินทางท่ียาวนานขึ้น ระยะเวลาท่ีตอ้งรอ ณ ท่าเรือ ความ

ล่าชา้ในการผลดัเปล่ียนลูกเรือ จะทาํให้อุปทานของเรือลดลง 

• กฎระเบียบ EEXI และ CII มีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มกราคม 2566 และจะลดอุปทานอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเน่ืองจาก

การบงัคบัให้เรือลดความเร็วในการแล่นเรือลง 

• แมจ้ะมีอตัราค่าระวางท่ีแขง็แกร่ง นกัวิเคราะห์ทุกคนต่างก็คน้หาเหตุผลว่าตลาดจะเป็นไปในทิศทางใด 

• อู่ต่อเรือ 89 แห่งในประเทศจีน ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต ้ส่งมอบเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองจาํนวน 433 ลาํในปี 2563 โดยมีคาํส่ัง

ต่อเรือล่วงหนา้เพียง 572 ลาํ นบัจากคร่ึงแรกของปี 2564 ถึงปี 2568 

• ยอดคาํส่ังต่อเรือล่วงหนา้ในปริมาณร้อยละของกองเรือท่ีมีอยู ่ณ ตน้ปี 2553 และปี 2563 ลดลงจากร้อยละ 65.6 เหลือเพียง

ร้อยละ 10.6  ณ ตน้ปี 2564 อยูท่ี่ร้อยละ 7.0 และภายในส้ินไตรมาสสามของปี 2564 ลดลงเหลือร้อยละ 6.31! 

• อตัราการเติบโตของ GDP ของจีนชะลอตวัลงเหลือประมาณร้อยละ 6 และจะยงัคงชะลอตวัต่อไป 

• การนาํเขา้ของจีนสูญเสียอตัราการเติบโตอยา่งรวดเร็ว ไม่มีการเพ่ิมขึ้น และอาจลดลงในอนาคต 

• ขอ้ควรระวงัในวนัน้ีตรงกนัขา้มกบัทศันคติท่ีว่า “ดวงอาทิตยไ์ม่เคยหยุดส่องแสง” ในช่วงจุดสูงสุดของวฏัจกัรขอ้ควร

ระวงัน้ีจะช่วยขยายระยะเวลาช่วงจุดสูงสุดของวฏัจกัรในรอบปัจจุบนั 

• จนถึงไตรมาสสามของปี 2564 อตัราค่าระวางมีอตัราแขง็แกร่งท่ีสุดเม่ือเทียบกบัอตัราค่าระวางเฉล่ียในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา! 

• บริษทัต่าง ๆ ให้ความสาํคญัเป็นลาํดบัแรกกบัหลกัการณ์ “เผื่อกรณีท่ี” (Just in case) 

• รัฐบาลต่าง ๆ กาํลงัพยายามสร้างห่วงโซ่อุปทาน วตัถุดิบ และสินคา้คงคลงัดา้นอาหาร เพ่ือท่ีจะสามารถรับมือกบัโรค

ระบาดได ้

• รัฐบาลต่าง ๆ กาํลงัเพ่ิมการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและการปรับปรุงใหม่ 
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การเปลีย่นแปลงของดัชนี BDI และมุมมองของบริษัทฯ ต่อตลาด 

• โปรดอ่านบทความช่ือ: วิกฤตการณ์การขนส่งท่ีบา้คลัง่ อธิบายโดย Andy Serwer กบั Max Zahn, จาก Yahoo Finance 

โดยคลิกท่ีลิงก ์บทความน้ีจะเป็นวิธีท่ีดีในการเร่ิมอ่านส่วนท่ีเหลือของหวัขอ้น้ี 

• ขอ้มูลท่ีน่าสนใจจากกระดานสนทนาเร่ืองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง – โตค้ล่ืนท่ีใหญ่กว่าน้ีอีกนานไหม? ขอ้มูลจาก 

Arctic Securities, Oslo วนัท่ี 22 กนัยายน 2564 

o ในจุดสูงสุดของวฏัจกัรรอบท่ีผ่านมา มูลค่าสินทรัพยแ์ละราคาหุ้นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นก่อนกระแสเงินสด จุดสูงสุด

ของวฏัจกัรคร้ังน้ีกลายเป็นราคาหุ้นและกระแสเงินสดท่ีมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นและมูลค่าทรัพยสิ์นยงัคงกาํลงัเพ่ิมตาม 

o กลุ่มเรือขนาดเล็กซ่ึงเป็นตวัแทนของสถานะของ GDP โลกไดเ้ป็นผูน้าํในจุดสูงสุดของวฏัจกัรรอบน้ีซ่ึงบ่งช้ีถึง

การเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีประสานกนัทั้งโลก ไม่ใช่แค่ในประเทศจีนเทา่นั้น 

o การเติบโตของการขนส่งถ่านหิน เม่ือพิจารณาถึงความตอ้งการในปัจจุบนัสําหรับพลงังาน “สีเขียว/สะอาด” ทัว่

โลกนั้นน่าประหลาดใจ การทะเลาะวิวาททางภูมิศาสตร์การเมืองระหว่างจีนและออสเตรเลียไดเ้พ่ิมปริมาณการ

ขนส่งในแงต่นัไมลด์ว้ยการขนส่งถ่านหินจากสหรัฐไปยงัจีนเพ่ือเป็นทางเลือกแทนท่ีถ่านหินจากออสเตรเลีย 

o ความแออดัท่ีท่าเรือช่วยเพ่ิมอตัราค่าระวางไดอ้ย่างแน่นอน แต่อตัราค่าระวางสูงสุดของเรือขนาดเคปไซส์         

(ณ ปลายเดือนกนัยายน) ไดม้าถึงในช่วงเวลาท่ีระดบัความแออดัท่ีท่าเรือสูงสุดลดลง 

o ความเร็วในการแล่นเรือเพ่ิมขึ้นในช่วงปี 2564 ดงันั้น ความไร้ประสิทธิภาพของกองเรือโลก (อตัราส่วนระหว่าง

ความแออดัท่ีท่าเรือเม่ือเทียบกบัความเร็วท่ีเพ่ิมขึ้น) ในปีน้ีจึงตํ่ากว่าปีท่ีแลว้ ซ่ึงบ่งช้ีถึงความสมดุลพ้ืนฐานท่ี

มัน่คงโดยมีอุปสงคม์ากกว่าอุปทาน ซ่ึงทาํให้อตัราค่าระวางยงัคงเพ่ิมขึ้น 

o ตลาดแปซิฟิกแขง็แกร่งกว่าตลาดแอตแลนติกอยา่งมากในไตรมาสสองของปี 2564 ทาํให้อตัราการขนส่งขากลบั 

(back haul rates) สูงกว่าอตัราการขนส่งขากลบัในปี 2563 ในอตัรา 5 ถึง 7 เท่า 

o ในขณะท่ีปี 2564 ดาํเนินไป ตลาดขนส่งสินคา้กาํลงัเคล่ือนจากอุปสงค์ท่ีนาํไปสู่การฟ้ืนตวัไปสู่อุปทานท่ีถูก

จาํกดั ซ่ึงส่งผลให้อตัราค่าระวางสูงขึ้นในไตรมาสส่ีและในปี 2565 และปีถดั ๆ ไป 

o  กฎเกณฑ์ใหม่จะลดประสิทธิภาพอุปทานเรือท่ีมีอยู่และช่วยรักษาอัตราค่าระวางท่ีระดับสูงน้ีให้นานขึ้น

นบัตั้งแตปี่ 2566 เป็นตน้ไป 

o หงส์ดาํอย่าง Evergrande จะส่งผลกระทบต่อดา้นอุปสงค์และเพ่ิมความผนัผวน แต่เหตุการณ์น้ีจะจาํกัดการ

เติบโตในภาคอุปทานซ่ึงจะช่วยรักษาอตัราค่าระวางใหอ้ยูใ่นระดบัสูง 

o จากอุปทานของ Clarksons GDP บวก ตลาด เติบโตอย่างต่อเน่ืองในช่วง 30 ปีท่ีผ่านมา ยกเวน้ช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่าน

มา ดงันั้นวฏัจกัรขาลงจึงเกิดจากการส่ังต่อเรืออยา่งไม่มีขอ้จาํกดัซ่ึงไม่พบเจอในช่วงจุดสูงสุดของวฏัจกัรรอบน้ี 

o ประเทศจีนผลิตเหล็กในปริมาณร้อยละ 50 ของการผลิตเหล็กของโลกและคาดว่าจะแสดงอตัราการเติบโตร้อย

ละ 3 ในปี 2564 แต่สมาคมเหลก็โลกคาดการณ์การเติบโตของการผลิตเหลก็โดยรวมท่ีการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10  ใน

ปี 2564 ซ่ึงหมายความว่าส่วนอ่ืนของโลกกาํลงัเติบโตอยา่งมาก 

https://finance.yahoo.com/news/this-crazy-shipping-crisis-explained-094340766.html?guccounter=1
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o การเติบโตของโครงสร้างพ้ืนฐานจะอยู่ไดอี้กนาน ยุโรปและสหรัฐอเมริกาไม่ไดเ้พ่ิมหรือปรับปรุงโครงสร้าง

พ้ืนฐานในช่วง 60 กว่าปีท่ีผ่านมา การเปล่ียนไปใช้พลงังานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น พลงังานลม นั้น

เขม้ขน้มากในอุตสาหกรรมซีเมนตแ์ละเหลก็กลา้ เช่นเดียวกบัเทคโนโลยีพลงังานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มชนิด

อ่ืน ๆ 

o คาํส่ังต่อเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองมากเกินไปนั้นส่วนใหญ่ไดข้าดหายไป เน่ืองจากความสามารถในการต่อเรือ

ของอู่ต่อเรือมีจาํกดั ความแออดัในช่วงตน้เกิดจากการส่ังต่อเรือขนส่งคอนเทนเนอร์ เรือขนส่งนํ้ ามนัและเรือ

ขนส่งก๊าซ ราคาเรือต่อใหม่ท่ีเพ่ิมขึ้นอยา่งมาก และกฎเกณฑใ์หม่ท่ีจะทาํให้เรือเคร่ืองยนตสั์นดาปภายในลา้สมยั

ก่อนส้ินสุดอายกุารใชง้าน 

o กราฟการคาดการล่วงหนา้แสดงให้เห็นว่าอตัราค่าระวางในอนาคตจะตํ่ากว่าอตัราค่าระวางในปัจจุบนัอยา่งมาก

และแสดงอตัราคา่ระวางท่ีไม่เหมาะสม การเช่าเหมาลาํระยะยาวในขณะน้ีจะตอ้งมีส่วนลดอยา่งมากจากอตัราค่า

ระวางรายวนั เม่ือตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเขา้สู่ภาวะปกติจนถึงภาวะท่ีราคาในอนาคตของอตัราค่าระวางสูง

กว่าอตัราค่าระวางในปัจจบุนั (Contango Mode) กล่าวคือเม่ือการเช่าเหมาลาํระยะยาวกลายเป็นส่ิงท่ีน่าดึงดูดใจ 

จนกว่าจะถึงเวลานั้นให้พิจารณาถึงสัญญาเช่าระยะส้ันเพ่ือชดเชยอตัราค่าระวางในไตรมาสแรกท่ีคาดว่าจะลดลง 

• เหมือนดงัเช่นเคย ตลาดสินคา้แห้งเทกองจะมีปัญหามหภาคของจุดสมดุลระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทาน เม่ืออุปสงคแ์ละ

อุปทานเขา้สู่จุดสมดุล การฟ้ืนตวัของตลาดน้ีอาจมีลกัษณะผนัผวนอย่างมากเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงเพียงเลก็นอ้ยไม่ว่า

ในภาคอุปสงคห์รือภาคอุปทานยอ่มส่งผลกระทบอยา่งมากต่อดชันี BDI และความสามารถในการทาํกาํไร 

• เพ่ือเป็นการเน้นย ํ้าขอ้มูลขา้งตน้ เรือขนาดเคปไซส์ขยบัจากอตัราค่าระวางระดบัตํ่าสุดท่ี 10,304 เหรียญสหรัฐต่อวนัใน

วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2564 เป็นระดบัสูงสุดท่ี 86,953 เหรียญสหรัฐต่อวนัในวนัท่ี 7 ตุลาคม 2564 และขณะน้ีอตัราค่าระวาง

อยูท่ี่ 28,014 เหรียญสหรัฐตอ่วนัในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 

• อตัราส่วนคาํส่ังต่อเรือใหม่ (จนถึงส้ินปี 2567) ต่อกองเรือ (ณ ส้ินสุดไตรมาสสามปี 2564) อยู่ท่ีร้อยละ 6.31 (กลุ่มเรือท่ีมี

อุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือร้อยละ 4.9 และกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือร้อยละ7.1) ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีตํ่า

ท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2539! 

• ขอ้มูลแสดงให้เห็นว่าการซ้ือขายเรือมือสองเพ่ิมขึ้นอยา่งมาก แมจ้ะมีขอ้จาํกดัจาก Covid-19 การเพ่ิมขึ้นน้ีแสดงให้เห็นว่า

ความเช่ือมัน่ในตลาดมีความแขง็แกร่งมาก และราคาเรือต่อใหม่นั้นสูงเกินไป และความกลวัดา้นกฎเกณฑน์ั้นเป็นส่ิงท่ีไม่

จูงใจอยา่งมากต่อการลงทุนในเรือต่อใหม่ 

• Covid-19 ยงัคงเป็นภยัคุกคามต่อแต่ละประเทศตลอดจนเศรษฐกิจโลก หากภยัคุกคามน้ีจดัการไดด้ว้ยวคัซีนและการรักษา 

บริษทัขนส่งต่าง ๆ ก็จะอยูใ่นสภาวะท่ีดีในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้ 

• ตลาดทุนกาํลงัค่อย ๆ ผอ่นคลาย บริษทัฯ คาดว่าตลาดตราสารหน้ี/ตลาดทุนจะกลบัมาเปิดทาํการอีกคร้ังในช่วงปี 2565 

• การรีไซเคิลเรือไดห้ดตวัจากปริมาณ 11.16 ลา้นเดทเวทตนัในไตรมาสสามของปี 2563 เหลือเพียง 4.94 ลา้นเดทเวทตนัใน

ปี 2564 เน่ืองจากตลาดอตัราค่าระวางมีระดบัสูงอย่างน่าท่ึงในปีน้ี บริษทัฯ ไม่คาดหวงัว่าการรีไซเคิลเรือในปริมาณเดท
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เวทตนัจะเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัสําคญัในช่วงปี 2565 อยา่งไรก็ตาม ในปี 2566 จะเห็นการเพ่ิมขึ้นอยา่งรวดเร็วของการรีไซเคิล

เรือเน่ืองจากแรงกดดนัดา้นกฎระเบียบจากกฎเกณฑ ์EEXI และ CII ท่ีมีต่อเรือรุ่นเก่า 

• ในคร่ึงหลงัของปี 2564 เรือต่าง ๆ ไดมี้ความเร็วในการแล่นเรือเพ่ิมขึ้น 2 นอตจากความเร็วในการแล่นเรือในปี 2563 

เน่ืองจากตลาดอตัราค่าระวางท่ีดีอย่างมาก การแล่นเรือดว้ยความเร็วท่ีเพ่ิมขึ้นไดเ้พ่ิมอุปทานท่ีมีประสิทธิภาพประมาณ

ร้อยละ 11 ขอ้มูลจาก Clarksons ระบุว่าความแออดัท่ีท่าเรืออนัเกิดจาก  Covid-19 ในกลุ่มเรือขนาดใหญ่ท่ีไม่มีอุปกรณ์ขน

ถ่ายสินคา้บนเรือ ซ่ึงมีความแออดัท่ีท่าเรืออย่างมาก มีปริมาณสูงกว่าอตัราเฉล่ียของการขนส่งสินคา้ในช่วง 7 วนัในปี 

2559 - ปี 2562 ร้อยละ 4.4 ส่งผลให้อุปทานท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นสุทธิประมาณร้อยละ 7 

• เรือท่ีมีอาย ุ20 ปีหรือมากกว่า ซ่ึงคิดเป็นปริมาณ 66.68 ลา้นเดทเวทตนัหรือร้อยละ 7.15 ของกองเรือท่ีมีอยู ่(ปริมาณ 35.82 

ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 10.91 ในกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ และปริมาณ 30.86 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อย

ละ 5.11 ในกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ) ณ ตน้ไตรมาสส่ีของปี 2564 จะเป็นตวัเลือกท่ีเหมาะสําหรับการรี

ไซเคิล เน่ืองจากเรือเหล่าน้ีอาจจาํเป็นตอ้งลงทุนในระบบจดัการนํ้าถ่วงเรือและการสํารวจเรือพิเศษท่ีมีราคาแพง และแรง

กดดนัดา้นกฎระเบียบจากกฎเกณฑ ์EEXI และ CII ท่ีจะเร่ิมใชใ้นปี 2566 

• ในปี 2566 ภาคอุปทานจะไดรั้บประโยชน์จากการท่ีเรือเก่าลดความเร็วในการแล่นเรือลง หรือ ไดรั้บประโยชน์จากการรี

ไซเคิลเรือเก่าปริมาณหน่ึงและการลดความเร็วในการแล่นเรือของเรือเก่าท่ีสมดุลกนั 

• อีกวิธีในการดูแนวโน้มของตลาดคือการเปรียบเทียบคาํส่ังต่อเรือล่วงหน้าในปัจจุบนัท่ีปริมาณ 58.83 ลา้นเดทเวทตนั 

(จนถึงส้ินปี 2567)  ณ ส้ินไตรมาสสามในปริมาณร้อยละ 6.31 ของกองเรือท่ีมีอยู ่ณ ส้ินไตรมาสสาม จะเห็นว่าเป็นปริมาณ

ท่ีตํ่าท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2539! 

• มุมมองของบริษทัฯ ต่อการเติบโตของอุปทาน อา้งอิงขอ้มูลจาก Clarksons อตัราการเติบโตสุทธิของกองเรืออยู่ท่ีร้อยละ 

3.19 (จาก 907 ลา้นเดทเวทตนั เป็น 936 ลา้นเดทเวทตนั) ภายในส้ินปี 2564 และร้อยละ 1.65 (จาก 936 ลา้นเดทเวทตนั 

เป็น 951 ลา้นเดทเวทตนั) ภายในส้ินปี 2565 หากคาดว่ามีปริมาณการรีไซเคิล 8 ลา้นเดทเวทตนัต่อปี และอตัราการส่งมอบ

ล่าชา้ร้อยละ 20 ต่อปี ในปี 2564 และปี 2565 

• พีเอสแอล ดาํเนินธุรกิจในกลุ่มเรือประเภทท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือขนาดเล็กกว่า หมายความว่าอุปทานจะมีการ

เติบโตลดลงสุทธิร้อยละ 3.01 สาํหรับปี 2564 และร้อยละ 1.75 ในปี 2565 

• ดชันี BDI เฉล่ียในไตรมาสแรกอยู่ท่ี 1,739 จุด ในไตรมาสสองอยู่ท่ี  2,793 จุด และในไตรมาสสามอยู่ท่ี 3,732 จุด โดย

เร่ิมตน้ปีท่ี 1,374 จุด ณ วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 ดชันี BDI อยู่ท่ี 2,718 จุด โดยแตะระดบัสูงสุดท่ี 5,650 จุด เม่ือวนัท่ี 7 

ตุลาคม  2564 

• ตามขอ้มูลของ Clarksons ปริมาณการขนส่งสินคา้แห้งเทกองในแง่ตนัไมลเ์พ่ิมขึ้นร้อยละ 4.6 จนถึงส้ินไตรมาสสามของปี 

2564 

• การนําเขา้แร่เหล็กของจีนในเดือนกันยายนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17 ซ่ึงมากกว่าเดือนสิงหาคม จากปริมาณ 28.1 ล้านตัน สู่

ปริมาณ 32.9 ลา้นตนั และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 76 หรือ 14.2 ลา้นตนัจากเดือนกนัยายนของปี 2563 
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• จีนนาํเขา้แร่เหล็กในปริมาณ 843 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 2.96 ในสามไตรมาสแรกของปี 2564 เม่ือเทียบกบัสามไตรมาส

แรกของปี 2563 

• จีนนาํเขา้ถ่านหินในปริมาณ 231 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 3.77 ในสามไตรมาสแรกของปี 2564 เม่ือเทียบกบัสามไตรมาส

แรกของปี 2563 

• จีนนาํเขา้ถัว่เหลืองในปริมาณ 74 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 0.7 ในสามไตรมาสแรกของปี 2564 เม่ือเทียบกบัสามไตรมาสแรก

ของปี 2563 

• จีนผลิตเหล็กในปริมาณ 804 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.63 ในสามไตรมาสแรกของปี 2564 เม่ือเทียบกบัสามไตรมาสแรก

ของปี 2563 

• จีนส่งออกเหล็กในปริมาณ 53 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 31.34 ในสามไตรมาสแรกของปี 2564 เม่ือเทียบกบัสามไตรมาส

แรกของปี 2563 

• จีนนาํเขา้เหลก็ในปริมาณ 11 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 29 ในสามไตรมาสแรกของปี 2564 เม่ือเทียบกบัสามไตรมาสแรกของ

ปี 2563 

• ดชันี PMI ของจีนอยู่ท่ีร้อยละ 50.4 ในเดือนกรกฎาคม ร้อยละ 50.1 ในเดือนสิงหาคม และร้อยละ 49.6 ในเดือนกนัยายน 

รัฐบาลจีนกาํลงัดาํเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือสนบัสนุนเศรษฐกิจ 

• การเติบโตของ GDP ของจีนในไตรมาสแรกอยู่ท่ีร้อยละ 18.3 ไตรมาสสองอยู่ท่ีร้อยละ 7.9 และไตรมาสสามอยู่ท่ีร้อยละ 

4.9 รัฐบาลจีนไดก้ระตุน้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและเพ่ิมความต้องการสินคา้แห้งเทกองอย่างแน่นอน กองทุนการเงิน

ระหว่างประเทศคาดว่าการเติบโตของ GDP ของจีนจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8 ในปี 2564 

• ในเดือนตุลาคม กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ไดป้รับประมาณการ GDP โลกสําหรับปี 2564 ลดลงมาอยู่ท่ีร้อย

ละ 5.9 ในเดือนตุลาคม IMF ไดป้ระมาณการอตัราการเติบโตของ GDP ดงัน้ี ประเทศออสเตรเลียร้อยละ 3.5 ประเทศ

แคนาดาร้อยละ 5.7 ประเทศจีนร้อยละ 8 ประเทศเดนมาร์กร้อยละ 3.8 ประเทศฝร่ังเศสร้อยละ 6.3 ประเทศเยอรมนีร้อยละ 

3.1 ประเทศกรีซร้อยละ 6.5 ประเทศอินเดียร้อยละ 9.5 ประเทศอินโดนีเซียร้อยละ 3.2 ประเทศอิตาลีร้อยละ 5.8 ประเทศ

ญ่ีปุ่ นร้อยละ 2.4 ประเทศเนเธอร์แลนด์ร้อยละ 3.8 ประเทศนิวซีแลนด์ร้อยละ 5.1 ประเทศนอร์เวยร้์อยละ 3 ประเทศ

ซาอุดีอาระเบียร้อยละ 2.8  ประเทศเกาหลีใต้ร้อยละ 4.3 ประเทศสเปนร้อยละ 5.7 ประเทศสวีเดนร้อยละ 4 ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ร้อยละ 3.7 ประเทศไตห้วนัร้อยละ 5.9 ประเทศไทยร้อยละ 1 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ร้อยละ 2.2 สหราช

อาณาจกัรร้อยละ 6.8 และสหรัฐอเมริการ้อยละ 6 

• การส่งออกขา้วของอินเดียอาจสูงถึงร้อยละ 45 ของส่วนแบ่งตลาดโลกท่ีปริมาณ 22 ลา้นตนัในปี 2564 

• ธุรกิจการขนส่งสินคา้โดยไม่ใชตู้ค้อนเทนเนอร์ไดก้ลบัมาดาํเนินการขนส่งดว้ยเรือขนสินคา้แห้งเทกอง การขนส่งดงักล่าว

น้ีช่วยให้เรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือขนาดเลก็มีปริมาณการบรรทุกสินคา้เพ่ิมขึ้น 

• หากการคาดการณ์ภาคอุปทานของบริษทัฯ เป็นไปตามคาดการณ์ท่ีร้อยละ 3.19 ปี 2564 จะเป็นปีท่ีดีมากเม่ือพิจารณาจาก

อตัราการเติบโตของจีดีพีโลกท่ีร้อยละ 5.9 ท่ีระบุโดย IMF 
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• หากภาคอุปทานไดรั้บประโยชน์จากการรีไซเคิลเรือท่ีเก่ามาก เจา้ของเรือท่ีใชน้ํ้ามนัเช้ือเพลิงค่ากาํมะถนัตํ่ามีการแล่นเรือ

ด้วยความเร็วท่ีลดลง และเรือท่ีต้องจอดในอู่แห้งสําหรับเจา้ของเรือท่ีต้องเข้ารับการสํารวจพิเศษสําหรับเรือท่ีมีอายุ

มากกว่า 20 ปี ตลาดจะไดรั้บประโยชนเ์พ่ิมเติมจากปริมาณท่ีจาํกดัของเรือท่ีมีอยูใ่นภาคอุปทาน 

การเปลี่ยนแปลงหลักของภาคอุปทาน 

เร่ิมต้นปี 2564 อุปทานเรืออยู่ท่ี 907 ล้านเดทเวทตัน และเพ่ิมขึ้นเป็น 933 ล้านเดทเวทตัน ณ ส้ินไตรมาสสามของปี 2564 มี

กาํหนดการส่งมอบเรืออีกร้อยละ 0.84 (7.84 ลา้นเดทเวทตนั) ภายในระยะเวลาท่ีเหลือของปี 2564 หากคาํนวณอตัราการส่งมอบเรือ

ล่าชา้ท่ีร้อยละ 20 (อตัราการส่งมอบล่าชา้ ณ ส้ินไตรมาสสามของปี 2564 อยูท่ี่ร้อยละ 5) ของกาํหนดการส่งมอบเรือขา้งตน้และคาด

ว่าจะมีการรีไซเคิลเรือในปริมาณ 8 ลา้นเดทเวทตนั (ปริมาณการรีไซเคิลเรือ ณ ส้ินไตรมาสสามของปี 2564 อยู่ท่ี 4.94 ลา้นเดทเวท

ตนั) อตัราการขยายตวัของกองเรือสุทธิต่อปีจะอยูท่ี่ร้อยละ 3.19 (เพ่ิมจากปริมาณ 907 ลา้นเดทเวทตนัเป็นปริมาณ 936 ลา้นเดทเวท

ตนั โดยเพ่ิมจากปริมาณ 322 ลา้นเดทเวทตนัเป็นปริมาณ 330 ลา้นเดทเวทตนัในกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ และ เพ่ิม

จากปริมาณ 585 ลา้นเดทเวทตนัเป็นปริมาณ 606 ลา้นเดทเวทตนัในกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ) ภายในส้ินปี 2564 

และร้อยละ 1.65 ภายในส้ินปี 2565 (เพ่ิมจากปริมาณ 936 ลา้นเดทเวทตนัเป็นปริมาณ 951 ลา้นเดทเวทตนั โดยเพ่ิมจากปริมาณ 330 

ลา้นเดทเวทตนัเป็นปริมาณ 335 ลา้นเดทเวทตนัในกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ และ เพ่ิมจากปริมาณ 606 ลา้นเดทเวท

ตนัเป็นปริมาณ 616 ลา้นเดทเวทตนัในกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ) โดยใชอ้ตัราการส่งมอบเรือล่าชา้และอตัราการรี

ไซเคิลเรือในปริมาณเทียบเท่ากบัปี 2564 ความแออดัท่ีท่าเรือ ความล่าชา้ระหว่างท่าเรือขั้นตํ่าอนัเน่ืองมาจาก Covid-19  การแล่นเรือ

เปล่า และปัจจยัอ่ืน ๆ ช่วยส่งผลให้ปริมาณของภาคอุปทานถูกจาํกดั 

ความเร็วในการแล่นเรือ 

อตัราการเช่าเหมาลาํในคร่ึงหลงัของปี 2564 นั้นสูงมากจนทาํให้เรือทุกลาํแล่นดว้ยความเร็วเตม็ท่ี ความเร็วท่ีเพ่ิมขึ้น 1 นอตจะส่งผล

ให้อุปทานในแง่เดทเวทตนัของเรือเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 5.5 และเรือส่วนใหญ่ในปัจจุบนัแล่นดว้ยความเร็วท่ีมากกว่าในปี 2563 

ถึง 2 นอต ขอ้มูลจาก Clarksons Research เก่ียวกบัความแออดัท่ีท่าเรือ ณ วนัท่ี 21 ตุลาคม 2564 อตัราเฉล่ียของการขนส่งสินคา้

ในช่วง 7 วนัในปี 2564 อยูท่ี่ร้อยละ 6.3 ซ่ึงมากกว่าอตัราเฉล่ียของการขนส่งสินคา้ในช่วง 7 วนัในช่วงปี 2559 - ปี 2562 ซ่ึงเป็นสถิติ

ใหม่ โปรดทราบว่าขอ้มูลความแออดัท่ีท่าเรือทั้งหมดขึ้นอยู่กบัปริมาณเรือ ณ ท่าเรือ ซ่ึงเรือเหล่านั้นอาจอยู่ในท่าเรือดว้ยเหตุผล

หลายประการ เช่น การขนถ่ายสินคา้ขึ้นเรือ/การขนถ่ายสินคา้ลงจากเรือ การซ่อมแซม/การเขา้อู่แห้ง หรือรอท่าเทียบเรือเพ่ือขนถ่าย

สินคา้ขึ้นเรือ/ขนถ่ายสินคา้ลงจากเรือ ฯลฯ ไม่มีทางท่ีจะแยกแยะเหตุผลหน่ึงจากเหตุผลอ่ืน จากขอ้มูลท่ีมีอยู่ เพ่ือพิจารณาว่าเรือลาํ

หน่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีก่อให้เกิดความแออดัท่ีท่าเรือหรือเป็นส่วนหน่ึงของเหตุผลอ่ืนในการเขา้เทียบท่าหรือไม่ การจาํแนกประเภท

แบบกวา้ง ๆ ท่ี Clarksons Research ใช้คืออตัราเฉล่ียของการขนส่งสินคา้ในช่วง 7 วนั ณ ท่าเรือในปี 2564 เปรียบเทียบกบัอตัรา

เฉล่ียของการขนส่งสินคา้ในช่วง 7 วนัในช่วงปี 2559 - ปี 2562 จะเป็นการวดัผลท่ีดี และจากการเปรียบเทียบดงักล่าวพบว่าปริมาณ

เรือ ณ ท่าเรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.3 ในปีน้ีเม่ือเทียบกบัปริมาณเรือท่ีท่าเรือในช่วงปี 2559 - ปี 2562 นอกจากน้ี ระหว่างปี 2559 ถึง 2563 

กองเรือโลกเติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 13 ดงันั้น แมว่้าสภาพอากาศในปัจจุบนัและอนาคตทั้งหมด และความล่าชา้ระหว่างท่าเรือขั้นตํ่า
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อนัเน่ืองมาจาก Covid-19  จะลดอุปทานท่ีมีประสิทธิภาพ แต่ก็มีอุปทานเรือสุทธิท่ีเพ่ิมขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจากกองเรือโลกท่ีใหญ่

ขึ้น ความเร็วในการแล่นเรือท่ีเพ่ิมขึ้น 2 นอตในปี 2564 เม่ือเทียบกบัความเร็วของการแล่นเรือในปี 2563 อยา่งไรก็ตาม อตัราการเช่า

เหมาลาํทาํสถิติสูงสุดในรอบ 13 ปี ณ ส้ินไตรมาสสามในเรือกลุ่มของภาคการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง! อตัราการเช่าเหมาลาํเป็น

ระยะเวลาอยู่ในระดบัสูงในคร่ึงหลงัของปี 2564 เป็นผลมาจากปัจจยัพ้ืนฐานดา้นอุปสงค์ท่ีแข็งแกร่งและไม่ใช่เกิดจาก“การลด

อุปทานของเรืออยา่งมีประสิทธิภาพเน่ืองจากความแออดัท่ีท่าเรือ” เพียงอยา่งเดียว ตามท่ีพาดหวัข่าวตอ้งการให้คุณเช่ือ 

มุมมองของบริษัทฯ ต่อการเปลี่ยนแปลงหลักด้านกฎเกณฑ์ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการขนส่งทางทะเล: The Economist ฉบบัลงวนัท่ี 29 กนัยายน 2564 ระบุว่า “ตามขอ้มูลขององคก์าร

อาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (UN’s Food and Agriculture Organization) กิจกรรมการเล้ียงสัตวเ์พ่ือเอาเน้ือ ไข่ และนม 

เป็นกระบวนการท่ีตอ้งใชท้รัพยากรมากท่ีสุดกิจกรรมหน่ึงในการเกษตร ซ่ึงคดิเป็นร้อยละ 14.5 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัว่

โลก” และ The Economist ฉบบัลงวนัท่ี 5 ตุลาคม ถามคาํถามท่ีควรถามอยา่งมากว่า หาก “เน้ือววัปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดต์อ่

แคลอร่ีของอาหารมากกว่าเตา้หู้ถึง 31 เท่า และไฟฟ้าถ่านหินปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดต์่อหน่วยพลงังานมากกว่าไฟฟ้าพลงันํ้า

ถึง 24 เท่า เพราะเหตุใดเราจึงเลิกใชถ่้านหินแตไ่ม่เลิกผลิตเน้ือววั? (วิดีโอส้ันอนัยอดเย่ียมท่ีน่าจบัตามอง จาก The Economist) พวก

เราถามคาํถามยากๆ เช่นน้ีมาระยะหน่ึงแลว้ แต่มีใครฟังอยูไ่หม 

 

หากมองถึงประวติัของสหภาพยโุรปและรัฐบาลอ่ืน ๆ ในโลก สหภาพยโุรปไดร้วมการขนส่งทางทะเลไวใ้นนโยบาย EU Emissions 

Trading Scheme (ETS) เพ่ือกดดนับริษทัขนส่งทางทะเลให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์กฎเกณฑ์ดงักล่าวน้ีถูกนาํมาใช้

สําหรับอุตสาหกรรมท่ีมีปริมาณการขนส่งมากกว่าร้อยละ 90 ของสินคา้ทั้งหมดท่ีมีการขนส่งไปทัว่โลก และมีส่วนทาํให้เกิดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงร้อยละ 2.4 เท่านั้น แมว่้าบริษทัฯ จะไม่มีปัญหาและให้การสนบัสนุนมาตรการดงักล่าว บริษทัฯ รู้สึก

ตกใจท่ีสหภาพยุโรปไม่มีมาตรการ ETS ท่ีกดดนัอุตสาหกรรมปศุสัตวข์องพวกเขา สาเหตุของความผิดปกติท่ีแปลกประหลาดน้ีก็

คือการว่ิงเตน้ทางการเมืองของกลุ่มปศุสัตวจ์ะส่งผลขบัไล่นกัการเมืองคนใด ๆ ออกจากอาํนาจหากนกัการเมืองผูน้ั้นฝันถึงความคิด

ท่ีบา้บอเช่นน้ี เป็นอีกคร้ังท่ีการเมืองสําคญักว่าวิธีแกปั้ญหาท่ีสมเหตุสมผล และเศรษฐศาสตร์สําคญักว่าการเมือง (การขนส่งทาง

ทะเลเม่ือเทียบกบัปศุสัตว ์ในแง่ของสาธารณูปโภคและก๊าซเรือนกระจกนั้นตํ่ากว่าเม่ือเทียบกบัการผลิตก๊าซเรือนกระจกท่ีสูงมาก

และมีส่ิงท่ีช่วยให้หลีกเล่ียงผลลพัธ์ท่ีไม่พึงประสงคจ์ากการกระทาํของพวกเขา การห้ามผลิตไฟฟ้าถ่านหิน แมว่้าความแตกต่างของ

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าถ่านหินเม่ือเทียบกบัการผลิตไฟฟ้าพลงันํ้าจะตํ่ากว่าปริมาณความแตกต่างของก๊าซเรือน

กระจกจากการผลิตเน้ือววัเม่ือเทียบกบัการผลิตเตา้หู้) 

 

การปรับสภาพเรือท่ีเผาไหมเ้ช้ือเพลิงให้กลายเป็นเรือท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย ์(Zero Emission Vessels: ZEVs) นั้นแทบจะ

เป็นไปไม่ไดใ้นทางปฏิบติั เน่ืองจากขอ้จาํกดัทางตน้ทุนอีกทั้งระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการปรับสภาพดงักล่าว กฎเกณฑ์ท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบนัไดมี้การอธิบายไวใ้นสองยอ่หนา้ถดัไป แนวทางของกฎเกณฑใ์นอนาคตอาจมีอะไรบา้งในแง่ของการเก็บภาษีคาร์บอน ส่ิง

เหล่าน้ีจะถูกกาํหนดในการประชุมขององคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) คร้ังปัจจุบนัซ่ึงกาํหนดว่าจะมีการประชุมในเดือน

https://youtu.be/U7qdDJt-I64
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พฤศจิกายน 2564 ไม่นานหลังจากการประชุม COP26 ในการประชุม COP26 หากส่วนอ่ืนของโลกเร่ิมสร้างแรงกดดันต่อ

อุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลและองคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ จะทาํให้นโยบายของ IMO แขง็แกร่งขึ้นเพ่ือบรรลุเป้าหมาย

ดา้นสภาพอากาศในการประชุมเดือนพฤศจิกายน นโยบายท่ีแข็งแกร่งขึ้นดงักล่าวจะทาํให้อุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนยภ์ายในปี 2593 ไม่ใช่เพียงแค่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 50 เม่ือเทียบกบัปี 2551 ภายในปี 

2593 ซ่ึงเป็นเป้าหมายด้านกฎระเบียบในปัจจุบันจาก IMO นอกจากน้ีย ังจะช่วยให้ IMO วางภาระภาษีท่ีสูงสําหรับก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ทุก ๆ ตนัท่ีปล่อยออกมาจากเรือท่ีเผาไหมน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีอยู่ เพ่ือให้ตน้ทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง + ภาษีจากก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีปล่อยออกมาจะทาํให้ตน้ทุนการดาํเนินงานของเรือท่ีเผาไหมน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงเท่ากบัค่าใช้จ่ายของเรือซ่ึงมี

เคร่ืองยนตท่ี์ใชแ้อมโมเนียท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย ์

Energy Efficiency Existing Ship Index หรือ EEXI 

• EEXI คืออะไร? EEXI เป็นดชันีท่ีวดัประสิทธิภาพการออกแบบของเรือและกาํหนดให้เรือท่ีไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดตอ้ง

มีการปรับเพียงคร้ังเดียว EEXI จะอธิบายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดต์่อการขนส่งสินคา้ในปริมาณตนั-ไมล ์โดย

กําหนดมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการติดตั้ งแหล่งพลังงานของเคร่ืองยนต์ 

ความสามารถในการขนส่ง และความเร็วของเรือ 

• EEXI มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือใด? EEXI มีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มกราคม 2566 

• มีเรือก่ีลาํในกองเรือโลกท่ีจะไดรั้บผลกระทบจาก EEXI? จาํนวนเรือทั้งหมดไม่ชดัเจน อย่างไรก็ตาม บทความในส่ือดา้น

การขนส่งทางทะเลระบุว่าเรือท่ีไดรั้บผลกระทบอาจมีจาํนวนระหว่างร้อยละ 70 ถึงร้อยละ 90 ของเรือขนส่งสินคา้แห้งเท

กองทั้งหมด 

• EEXI จะส่งผลกระทบต่อกองเรือของ พีเอสแอล อยา่งไร? ปริมาณระหว่างร้อยละ 40 ถึงร้อยละ 60 ของกองเรือของเราจะ

ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ EEXI เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้จาํกดักาํลงัเคร่ืองยนตจ์ะแตกต่างกนัไปตั้งแต่ร้อยละ 25 ถึงร้อย

ละ 40 ในเรือแต่ละลาํ และการลดความเร็วในการแล่นเรือลงจะแตกตา่งกนัระหว่าง 0.5 นอต ถึง 1.5 นอตสาํหรับเรือแต่ละ

ลาํ 

• พีเอสแอล จะมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึ้นเท่าใด? ค่าใช้จ่ายโดยประมาณทั้งหมดสําหรับกองเรือของพีเอสแอลจะตํ่ากว่า 1.0 ลา้น

เหรียญสหรัฐ (เรือท่ีเป็นไปตามขอ้กาํหนด EEXI จะมีค่าใชจ้่าย 6,000 เหรียญสหรัฐต่อลาํ เรือท่ีไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด 

EEXI จะมีค่าใชจ้่าย 37,500 เหรียญสหรัฐต่อลาํ) 

• การจัดหาเรือท่ีมีประสิทธิภาพหมายความว่าอย่างไร? การลดความเร็วทุกๆ 1.0 นอต เท่ากับการลดอุปทานท่ีมี

ประสิทธิภาพลงร้อยละ 5.5 โดยสมมติว่าความเร็วในการแล่นเรือเฉล่ียก่อน EEXI เท่ากบั 11 นอต ความเร็วในการแล่น

เหลือหลงั EEXI บงัคบัใชจ้ะเท่ากบั 10 นอตและเรือแล่นเป็นเวลา 200 วนัในแต่ละปี 

Carbon Intensity Indicator หรือ CII  

• CII คืออะไร? CII เป็นดชันีวดัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้แน่ใจว่ามีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองใน

การปล่อยมลพิษของเรือ กรอบการทาํงานของ CII คือควบคมุปริมาณความเขม้ขน้ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
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(CO2) ในการดาํเนินงานของเรือ (เช่น การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดต์่อเท่ียวของ “งานขนส่ง” หรือต่อระยะทางใน

การปฏิบติังานในแต่ละปี) CII แสดงผลเป็นกรัมของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ต่อตนั-ไมลข์องสินคา้ เรือ

จะไดรั้บการจดัอนัดบัประจาํปีตั้งแต่ระดบั A ถึงระดบั E โดยการจดัอนัดบัจะเขม้งวดมากขึ้นจนถึงปี 2573 

• CII มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือใด? ขอ้กาํหนด CII จะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2566 

• แนวทางของหลกัเกณฑด์งักล่าวน้ีเป็นอยา่งไร? CII จะลดความเขม้ขน้ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นเรือทุกปี 

CII เป็นแนวทางแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยมีอตัราการลดความเขม้ขน้ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดต์่อปีต่อเน่ือง

ท่ีร้อยละ 2 ตั้งแต่ปี 2566 ถึงปี 2569 เม่ือเทียบกบัอตัราอา้งอิงในปี 2562  

• มีเรือก่ีลาํในกองเรือโลกท่ีจะไดรั้บผลกระทบจาก CII? จาํนวนเรือทั้งหมดไม่ชดัเจน อยา่งไรก็ตาม เรือประมาณ 30,000 ลาํ 

ซ่ึงมีนํ้ าหนกั 5,000 กรอสตนั (ประมาณ 20,000 เดทเวทตนั) และเรือท่ีมีนํ้าหนกัมากกว่านั้น จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์

ดงักล่าวและจะตอ้งกาํหนดการดาํเนินงานประจาํปีท่ีจาํเป็นของเรือเหล่านั้นให้เป็นไปตาม CII 

• พีเอสแอล จะควบคุม CII ของกองเรืออยา่งไร? CII อา้งอิงตามปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงโดยตรง ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากวิธีการ

ทาํงานของเรือโดยเฉพาะร่วมกบัประสิทธิภาพทางเทคนิคและประเภทของเช้ือเพลิง พีเอสแอลจะควบคุม CII โดยการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการดาํเนินงานและทาํให้มัน่ใจว่าเรือของบริษทัฯ อยูใ่นสภาพดี 

 

มุมมองของบริษทัฯ ต่อ “เช้ือไวรัสโคโรนา หรือ โควดิ-19” 

เน่ืองดว้ยโควิด-19 สามารถเขา้ถึงมาตรการควบคุม/ขอ้กาํหนดท่ีชายแดนท่ีเขม้งวดท่ีสุดของจีน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์ซ่ึงเป็น

เพียงสามประเทศท่ีมุ่งเป้าไปท่ีนโยบายปลอดโควิด บริษทัฯ ไดเ้ผชิญกบัการหยดุชะงกั ความล่าชา้ ความแออดัท่ีท่าเรืออนัเป็นส่วน

หน่ึงของสถานการณ์ปกติท่ีตอ้งเจอ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เลิกลม้นโยบายปลอดโควิด และกาํลงัเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกบัโรค

ระบาด ขณะท่ีจีนยงัคงดาํเนินนโยบายปลอดโควิด หาก Covid-19 ยงัคงอยู่และเรายงัไม่เห็นสัญญาณใด ๆ ท่ีบ่งบอกว่าโควิดจะ

หายไปในเร็ว ๆ น้ี ดงันั้น ความล่าชา้ การหยุดชะงกั ความแออดัท่ีท่าเรือ การปิดท่าเรือ การกกักนั และมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ี

เราเห็นในปัจจุบนัในปี 2564 จะยงัคงเกิดขึ้นในอนาคตดว้ย 

 

มุมมองอ่ืน ๆ ต่อตลาด 

 

การส่งออกถ่านหินของสหรัฐฯ ไปยงัจีนมีปริมาณประมาณ 5.0 ลา้นตนั ในคร่ึงแรกของปี 2564 ซ่ึงเพ่ิมขึ้น 4.2 ลา้นตนัจากปริมาณ 

0.8 ลา้นตนัในคร่ึงแรกของปี 2562 และปริมาณ 0.8 ลา้นตนัในคร่ึงแรกของปี 2563 ดงันั้นส่วนแบ่งทางการตลาดของการส่งออก

ถ่านหินของสหรัฐฯ ไปยงัจีนจึงเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 13 ในขณะน้ี การส่งออกถ่านหินของสหรัฐฯ ไดรั้บผลประโยชน์

อย่างชดัเจนจากความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างจีนและออสเตรเลียเม่ือเร็วๆ น้ี โดยจีนกาํลงัมองหาแหล่งถ่านหินจากแหล่งอ่ืน

นอกเหนือจากประเทศ “ทางใต้” ผูน้ําเข้าถ่านหินรายใหญ่ท่ีสุดของสหรัฐฯ ได้แก่ อินเดีย (8.8 ล้านตัน) จีน (5.0 ล้านตัน) 

เนเธอร์แลนด ์(3.3 ลา้นตนั) ญ่ีปุ่ น (3.3 ลา้นตนั) บราซิล (3.2 ลา้นตนั) และเกาหลีใต ้(2.5 ลา้นตนั) ซ่ึงรวมกนัแลว้คิดเป็นร้อยละ 67 

ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด เม่ือแยกพิจารณาเฉพาะประเทศในเอเชีย เราพบว่าการส่งออกถ่านหินของสหรัฐฯ เติบโตขึ้นร้อยละ 
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19 ในคร่ึงแรกของปี 2564 เทียบกบัคร่ึงแรกของปี 2562 และตํ่ากว่าคร่ึงแรกของปี 2561 เพียงร้อยละ 4 เท่านั้น การส่งออกท่ีเพ่ิมขึ้น

ไปยงัเอเชียทาํให้เกิดการขนส่งท่ีไกลขึ้นในแง่ตนัไมล ์ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงบวกสําหรับการใชบ้ริการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง  (ขอ้มูล

จาก DNB Markets วนัท่ี 17 สิงหาคม 2564) 

 

ปริมาณการขนส่งสินคา้เกษตรคาดว่าจะอยูท่ี่ 664.6 ลา้นตนัในปี 2564 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.2 จากปีก่อนหน้าและเป็นปีท่ีมีปริมาณการ

ขนส่งสูงสุดเป็นประวติัการณ์ ในปี 2568 เราคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการขนส่งทั้งหมด 765 ลา้นตนั ในการขนส่งเมลด็พืชมีอตัรา

การเติบโตต่อปีแบบทบตน้ท่ีร้อยละ 4.4 จากปี 2563 สาเหตุน้ีอาจเกิดจากการหยุดชะงกัอนัเกิดจากสภาพอากาศท่ีส่งผลกระทบต่อ

ปัญหาในอุปทาน มากกว่าการเปล่ียนแปลงในอุปสงค ์และจะไม่ส่งผลต่อการเก็บเก่ียวในอนาคต (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 

26 สิงหาคม 2564) 

 

เรายงัคงมีมุมมองในเชิงบวกสําหรับอุปสงค ์แต่เหตุผลท่ีสาํคญัท่ีสุดสาํหรับมุมมองเชิงบวกอย่างต่อเน่ืองของเราต่อตลาดสินคา้แห้ง

เทกองคืออุปทาน คาํส่ังต่อเรือใหม่ท่ีประมาณร้อยละ 6 นั้นตํ่าเป็นประวติัการณ์ และการเติบโตของกองเรือ (ซ่ึง “มกัจะ” เป็นส่ิงท่ี

ทาํลายวฏัจกัรขาขึ้น) จะยงัไม่เพ่ิมขึ้นในอีกไม่ก่ีปีขา้งหน้า เราไดป้ระมาณการณ์ถึงอตัราค่าระวาง ประมาณการรายได ้และราคา

เป้าหมาย และเราย ํ้าคาํแนะนาํในการให้เขา้ซ้ือของเรา (ขอ้มูลจาก Arctic Securities วนัท่ี 16 กนัยายน 2564) 

 

การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจจากโควิด-19 ท่ีแข็งแกร่ง (ประมาณการ GDP: เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.0 ในปี 2564 เทียบกบัการลดลงร้อยละ 3.2 

ในปี 2563) ยงัคงไดรั้บการสนบัสนุนจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจทัว่โลกมูลค่า 16 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ การเปิดตวัวคัซีน และ

อุปสงคท่ี์ “กกัไว”้ ท่ามกลางสถานการณ์เหล่าน้ี การคา้ทางทะเลโดยรวมไดก้ลบัสู่ระดบัก่อนเกิดการระบาด อย่างไรก็ตาม การฟ้ืน

ตวัของแต่ละภาคส่วนนั้นแตกต่างกนัออกไป กล่าวคือ การขนส่งคอนเทนเนอร์ ก๊าซ และสินคา้แห้งเทกองไดม้องเห็นแนวโน้มท่ี

แขง็แกร่งท่ีสุด ขณะท่ีความเส่ียงจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ยงัคงอยู ่แนวโนม้ “ชะลอตวั” ในภาคอุตสาหกรรมของจีน ภาษี

ท่ีเพ่ิมขึ้น แนวโน้มการคา้ดูเหมือนจะดีในวงกวา้ง การหยุดชะงกัของโลจิสติกส์ระดบัโลกและห่วงโซ่อุปทานเกิดอย่างแพร่หลาย 

ความแออดัท่ีท่าเรือขณะน้ีคาดว่าจะลดปริมาณเรือเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 3 จากปริมาณกองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง อยา่งนอ้ยในระยะ

ส้ัน “ความแออดัแบบคอขวด” ยงัคงมีอยู ่แนวโน้มระยะส้ันยงัคงมัน่คง การเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมในการใชจ้่ายของผูบ้ริโภค การ

บรรเทาความแออดั และเรือท่ีส่ังต่อใหม่ (จะมีการส่งมอบในปริมาณมากขึ้นนบัจากปี 2566) อาจมีผลกบัตลาด รายไดข้องเรือขนส่ง

สินคา้แห้งเทกองเพ่ิมขึ้นสู่ระดบัสูงสุดในรอบกว่าทศวรรษ และการคาดการณ์อุปสงค/์อุปทานของเราเป็นไปในเชิงบวก แมว่้าความ

แออัดท่ีท่าเรือบางแห่งอาจผ่อนคลายลง การเติบโตของอุปทานยงัคงตํ่ากว่าแนวโน้ม: คําส่ังต่อเรือใหม่มีอย่างจํากัดและ

ความสามารถในการรับคาํส่ังต่อเรือของอู่ต่อเรือลดลง (อู่ต่อเรือ “ขนาดใหญ่” 111 อู่ท่ีดาํเนินการอยู่เทียบกบัจาํนวน 320 อู่ในช่วง

สูงสุด) คาํส่ังต่อเรือใหม่เพ่ิมขึ้นดว้ยคาํส่ังซ้ือเรือขนส่งคอนเทนเนอร์ท่ีมีสถิติสูง (3.4 ลา้น TEU ทาํให้คาํส่ังต่อเรือมีปริมาณคิดเป็น

ร้อยละ 22 ของกองเรือทั้งหมด) ราคาเหลก็ท่ีพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและความพร้อมใชง้านของท่าเทียบเรือท่ีลดลงส่งผลให้เรือต่อ

ใหม่มีราคาสูงขึ้น (จนถึงขณะน้ีในปี 2564 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 จากระดบัสูงสุดนบัตั้งแตปี่ 2552) การส่งมอบเรือใหม่คาดว่าจะลดลง

ในปี 2565 ก่อนท่ีจะฟ้ืนตวัในปี 2566 การรีไซเคิลเรือถูกจาํกดั: ราคาเศษเหล็กเพ่ิมขึ้น (ขณะน้ีอยู่ท่ี 600 เหรียญสหรัฐต่อตนัเพ่ิมขึ้น

จาก 400 เหรียญสหรัฐต่อตนัเม่ือตน้ปี) พบราคาสูงเป็นสถิติในตลาดการซ้ือขายเรือ โดย ราคาซ้ือขายเรือของกลุ่มเรือขนส่งสินคา้
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แห้งเทกอง เพ่ิมขึ้นอย่างน่าประทบัใจประมาณร้อยละ 70 นับตั้งแต่ตน้ปี มาตรการ EEXI และ CII ของ IMO มีผลบงัคบัใชใ้นปี 

2566 (ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น: ความเร็วในการแล่นเรือ การปรับปรุงท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น การรีไซเคิล) ในขณะท่ีการรวมการขนส่ง

ทางทะเลใน Emissions Trading Scheme ของสหภาพยุโรปและแนวทาง “FuelEU maritime” ไดก่้อให้เกิดผลกระทบเช่นกนั การ

อภิปรายยงัคงดาํเนินต่อไปเก่ียวกบันโยบายและเทคโนโลยีเพ่ือขบัเคล่ือนช่วงเปล่ียนผา่นการใชเ้ช้ือเพลิงในระยะยาว ขณะท่ีการฟ้ืน

ตวัจากโควิด-19 ยงัคงดาํเนินต่อไป และการหยุดชะงกัมีแนวโน้มท่ีจะตอ้งใชเ้วลาในการคล่ีคลาย ความเช่ือมัน่ของตลาดยงัคงเป็น

บวก ในขณะท่ีความเส่ียงยงัคงอยู่และความคืบหนา้อาจไม่เท่ากนั เศรษฐกิจท่ีปรับตวัดีขึ้น ปริมาณคาํส่ังต่อเรือท่ีจาํกดั และ Green 

Transition ดูเหมือนจะเป็นแรงสนบัสนุนในขณะน้ี (ขอ้มูลจาก Clarksons วนัท่ี 24 กนัยายน 2564) 

 

กลุ่มสินคา้แห้งเทกองมีความกา้วหน้าอย่างมากในปีน้ี โดยขอ้มูลจาก Clarksons ระบุว่ารายไดข้องเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองโดย

เฉล่ียอยู่ท่ี 25,510 เหรียญสหรัฐต่อวนันบัจากตน้ปีจนถึงปัจจุบนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 200 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้และสูงกว่าค่าเฉล่ีย 10 

ปีร้อยละ 135 รายได้เพ่ิมขึ้นอย่างแข็งแกร่งเป็นพิเศษเม่ือเร็ว ๆ น้ี โดยดัชนีอยู่ท่ี 40,000 เหรียญสหรัฐต่อวนัในวนัท่ี 1 ตุลาคม 

ในขณะท่ี “จุดสูงสุดของวฏัจกัร” ในช่วงหลายปีนบัจากปี 2543 นั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอยา่งแน่นอน (รายไดเ้ฉล่ียมากกว่า 30,000 

เหรียญสหรัฐต่อวนัในช่วงปี 2547 - ปี 2551) เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจท่ีจะสังเกตว่าตั้งแต่ปี 2533 รายไดข้องเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง

ไดเ้กินระดบัปัจจุบนัเพียง 14 เดือนในปี 2550 - ปี 2551 การพฒันาท่ีสาํคญัน้ีไดรั้บแรงผลกัดนัจากปัจจยัหลายประการ นาํโดยการคา้

สินคา้แห้งเทกองท่ีฟ้ืนตวั ตวับ่งช้ีปริมาณรายเดือนพบว่ามีปริมาณการขนส่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 จากปีก่อนหนา้ ในช่วงเดือนมกราคม

ถึงเดือนสิงหาคม โดยการเปล่ียนแปลงรูปแบบการคา้ช่วยเพ่ิมปริมาณการขนส่งในแง่ตนัไมล ์“อย่างมาก” ความแออดัของท่าเรือ 

(ประมาณการว่าจะเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 3 - ร้อยละ 4 ของปริมาณเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองท่ีถูกจาํกดัอยู่ในขณะน้ี) ไดเ้พ่ิมเช้ือเพลิง

ให้กบักองไฟ ในขณะท่ีการหยดุชะงกัของการขนส่งคอนเทนเนอร์ยงัส่งเสริมต่อปริมาณการขนส่งของเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง 

โดยสินคา้จะถูก “นาํออกจากคอนเทนเนอร์” และเจา้ของเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองบางส่วนถึงกบัถูกทาบทามให้เปล่ียนมาขน

สินคา้คอนเทนเนอร์ ทั้งหมดน้ีขดักบัภาพลกัษณ์ของอุปทานท่ีดูเหมือนว่าจะ “จดัการได”้ โดยมีการเติบโตของกองเรือท่ีร้อยละ 3 

เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ และคาํส่ังต่อเรือใหม่มีเพียงร้อยละ 6 ของกาํลงัการผลิตซ่ึงตํ่าท่ีสุดในรอบ 30 ปี กลุ่มเรือขนส่งสินคา้แห้งเท

กองท่ีมีขนาดเล็กไดมี้แนวโน้มอตัราค่าระวางท่ีน่าประทบัใจมากขึ้นในปีน้ี เม่ือเทียบกบัระดบัอตัราค่าระวางเฉล่ีย 10 ปี อตัราค่า

ระวางเรือขนาดปานาแมกซ์  (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 138) อตัราค่าระวางของเรือขนาดซุปราแมกซ์ (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 141) และอตัราค่าระวาง

เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 154) ทั้ง 3 กลุ่มมีอตัราค่าระวางสูงกว่าอตัราค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์ (เพ่ิมขึ้นร้อยละ115) 

นบัจากตน้ปีจนถึงปัจจุบนั และอตัราค่าระวางเรือทุกประเภทนั้นมากกว่า 35,000 เหรียญสหรัฐต่อวนั ภายในวนัท่ี 1 ตุลาคม โดย

อตัราค่าระวางท่ีสูงน้ีเกิดขึ้นเป็นคร้ังแรกนบัตั้งแต่ปี 2551 ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณการขนส่งก่อนเกิดโควิด การคา้ธัญพืช 

(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12 ในเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม) เป็นหน่ึงในสินคา้โภคภณัฑท่ี์มีปริมาณการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดทัว่

โลกในปีน้ี ขณะท่ีการขนส่งสินคา้ดว้ยเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองกลุ่มย่อยไดฟ้ื้นตวัขึ้นอย่างมัน่คง และอุปสงคถ่์านหินของจีนก็ให้

การสนบัสนุนการฟ้ืนตวัน้ีเช่นกนั ความเช่ือมัน่และปัจจยัพ้ืนฐานในระยะส้ันยงัคงเป็นไปในเชิงบวก และในขณะน้ีกลุ่มเรือขนส่ง

สินคา้แห้งเทกองสามารถเพลิดเพลินไปกบัช่วงเวลาอนัรุ่งเรืองน้ีของภาคการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง (ขอ้มูลจาก Clarksons วนัท่ี 1 

ตุลาคม 2564) 
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การเพ่ิมขึ้นของปริมาณการขนส่งในตลาดสินคา้แห้งเทกองในช่วงไตรมาสสามส่งผลให้อตัราค่าระวางพุ่งสูงขึ้นในรอบทศวรรษ

เน่ืองจากความแออดัท่ีเกิดจากมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบั Covid-19 ท่ีเขม้งวดและความตึงตวัของอุปทานท่ีเกิดจากสภาพอากาศ ขณะท่ี

อุปสงคย์งัคงแข็งแกร่ง ในขณะท่ีตลาดเขา้สู่ไตรมาสส่ีซ่ึงโดยปกติแลว้จะเป็นไตรมาสท่ีแข็งแกร่งท่ีสุดของปี นกัวิเคราะห์คาดว่า

ปัจจยัพ้ืนฐานจะยงัคงอยู่ในเกณฑ์ดี และอตัราค่าระวางสินคา้จะยงัคงอยู่ในระดบัสูงและมีความผนัผวนเช่นกนั เน่ืองจากแผนการ

เดินทางของเรืออาจหยุดชะงกัเน่ืองจากมาตรการจดัการ Covid-19 ท่ีบงัคบัใชใ้นท่าเรือต่าง ๆ แนวโน้มการเช่าเรือขนส่งสินคา้แห้ง

เทกองเพ่ือขนยา้ยคอนเทนเนอร์และสินคา้ท่ีบรรจุในคอนเทนเนอร์ในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมา คาดว่าจะดาํเนินต่อไปจนถึงปี 

2565 (ขอ้มูลจาก Platts วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564) 

 

รายงานรอบคร่ึงปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศลดการคาดการณ์การเติบโตทัว่โลกเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.9 ลดลงปานกลาง

จากก่อนหน้าน้ีท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.0 IMF กล่าวว่าโดยภาพรวม อตัราการเติบโตมีการลดลงมากกว่าตวัเลขท่ีแสดงโดยตวัเลขท่ีได้

แสดงนั้นช้ีให้เห็นถึงการเติบโตท่ีแตกต่างกนัอย่างมากในแต่ละประเทศ ความแตกต่างในการไดรั้บวคัซีนระหว่างประเทศท่ีพฒันา

แลว้และกาํลงัพฒันายงัคงเป็นปัญหา อตัราเงินเฟ้อของสินคา้โภคภณัฑท์่ามกลางการหยดุชะงกัดา้นอุปทานก็มีส่วนเช่นกนั ท่ีสาํคญั

คือ ความจริงแลว้อตัราการเติบโตท่ีลดลงทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นในประเทศสมาชิกขององคก์รเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเเละการ

พฒันา (OECD) ในขณะท่ีอตัราการเติบโตลดลงร้อยละ 0.1 ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ท่ีมีการใชพ้ลงังานสูง ส่วนใหญ่การ

เติบโตท่ีลดลงถูกชดเชยดว้ยการเพ่ิมขึ้นของประมาณการการเติบโตในปีน้ี (ขอ้มูลจาก Arctic Securities วนัท่ี 13 ตุลาคม 2564) 

 

ในเดือนมกราคมถึงเดือนกนัยายน 2564 ดชันีอตัราค่าเช่าเหมาลาํสําหรับเรือขนาดเคปไซส์เฉล่ียอยู่ท่ี 30,122 เหรียญสหรัฐต่อวนั 

(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 156.3 จากปีก่อนหน้า) เรือขนาดปานาแมกซ์ (ขนาดระวาง 82,000 เดทเวทตนั) อยู่ท่ี 25,986 เหรียญสหรัฐต่อวนั 

(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 181.7 จากปีก่อนหนา้) เรือขนาดซุปราแมกซ์อยูท่ี่ 25,441 เหรียญสหรัฐต่อวนั (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 246.9 จากปีก่อนหนา้) 

เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (ขนาดระวาง 38,000 เดทเวทตนั) อยูท่ี่ 23,752 เหรียญสหรัฐต่อวนั (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 240.9 จากปีก่อนหนา้) อตัรา

การส่งมอบเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองในปี 2564 คาดว่าจะลดลงเหลือ 34.3 ลา้นเดทเวทตนัจากปริมาณ 47.5 ลา้นเดทเวทตนัในปี 

2563 การปลดระวางเรือในปี 2564 คาดว่าจะลดลงเหลือ 8.64 ลา้นเดทเวทตนัจาก 12.9 ลา้นเดทเวทตนัในปี 2563 การเติบโตของ

กองเรือสุทธิสําหรับเรือเทกองทั้งหมดท่ีมีขนาดระวางมากกว่า 20,000 เดทเวทตนัคาดว่าจะชะลอตวัลง ลดลงเหลือประมาณร้อยละ 

3 จากปีก่อนหน้าในปี 2564 และลดลงอย่างต่อเน่ืองท่ีประมาณร้อยละ 1 ในปี 2565 โดยอา้งอิงจากคาํส่ังต่อเรือใหม่ อตัราการส่ง

มอบเรือล่าชา้ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นและการปลดระวางเรือ กองเรือขยายตวัสุทธิร้อยละ 4 จากปีก่อนหนา้ในปี 2563 ในช่วง 9 เดือนแรก

ของปี 2564 ปริมาณการขนส่งแร่เหลก็ทัว่โลกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.5 จากปีก่อนหนา้เป็น 1,162.1 ลา้นตนั ปริมาณการขนส่งแร่เหลก็จาก

ออสเตรเลียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.2 จากปีก่อนหนา้และปริมาณการขนส่งแร่เหล็กจากบราซิลเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.5 จากปีก่อนหนา้ในช่วง 9 

เดือนแรกของปี 2564 ปริมาณการขนส่งถ่านหินทัว่โลกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.7 จากปีก่อนหนา้เป็น 884.9 ลา้นตนั ปริมาณการขนส่งถ่าน

หินจากออสเตรเลียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.3 จากปีก่อนหน้า ปริมาณการขนส่งถ่านหินจากอินโดนีเซียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.4 จากปีก่อนหนา้ 

ปริมาณการขนส่งถ่านหินจากรัสเซียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.8 จากปีก่อนหน้า และปริมาณการขนส่งถ่านหินจากสหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 18.3 จากปีก่อนหนา้ (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 15 ตุลาคม 2564) 
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CEO ของบริษทั Alvean Sugar SL ซ่ึงเป็นผูค้า้นํ้ าตาลรายใหญ่ท่ีสุดของโลก กล่าวเม่ือเร็ว ๆ น้ีว่าส่วนแบ่งทางการคา้ของนํ้ าตาล

ทรายขาวบริสุทธ์ิท่ีดาํเนินการขนส่งโดยเรือขนส่งคอนเทนเนอร์ลดลงจากปริมาณการขนส่งในช่วงก่อนเกิดการระบาดจากร้อยละ 

80 เป็นประมาณร้อยละ 60 ตามขอ้มูลของ Clarksons การคา้นํ้าตาลทรายขาวในกลุ่มเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองในปี 2562 มีปริมาณ 

26 ลา้นตนั และขนส่งโดยเรือขนส่งคอนเทนเนอร์ท่ีปริมาณ 108 ลา้นตนั ตวัเลขของซีอีโอบ่งบอกว่าปริมาณนํ้ าตาลทรายขาวท่ี

ขนส่งดว้ยเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่าและมีส่วนทาํให้ตลาดสินคา้เทกองในปัจจุบนัมีความคบัคัง่ 

ปรากฏการณ์น้ีไม่ไดเ้กิดขึ้นเฉพาะกบัการขนส่งนํ้ าตาลและเห็นไดช้ดัสําหรับสินคา้โภคภณัฑห์ลายชนิดซ่ึงนิยมขนส่งโดยคอนเทน

เนอร์ซ่ึงมีค่าขนส่งท่ีถูกกว่าการขนส่งดว้ยเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองอย่างมากในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา ตวัอย่างเช่น ผูส่้งออกขา้วใน

อินเดียตอ้งการใชเ้รือขนส่งสินคา้แห้งเทกองสําหรับการขนส่งขา้วซ่ึงมีปริมาณเทียบเท่ากบั 10 คอนเทนเนอร์ การเปล่ียนจากการ

ขนส่งดว้ยเรือขนส่งคอนเทนเนอร์มาเป็นเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองเป็นท่ีประจกัษม์าระยะหน่ึงแลว้ โดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียบาง

รายอา้งว่ามีปริมาณมากถึงร้อยละ 10 ของปริมาณการขนส่งดว้ยเรือขนาดซุปราแมกซ์ ในมุมมองของเรา การเปล่ียนแปลงน้ีสามารถ

อธิบายถึงความแขง็แกร่งของปริมาณการขนส่งท่ีมีอยา่งสมํ่าเสมอดงัท่ีไดเ้ห็นในปี 2564 สาํหรับกลุ่มเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองท่ีมี

ขนาดเลก็ (ขอ้มูลจาก DNB Markets วนัท่ี 25 ตุลาคม 2564) 

 

มุมมองอ่ืน ๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงหลักของภาคอุปทาน 
ขอ้มูลกองเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ในช่วงสิบปีท่ีผา่นมานั้นแตกต่างจากกองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองกลุ่มอ่ืน ๆ แมว่้ากองเรือจะมีการ

เพ่ิมขึ้นอยา่งมาก (60 ลา้นเดทเวทตนั) กองเรือไดถู้กปลดระวางในระดบัสูงเช่นกนั (51 ลา้นเดทเวทตนั) ส่งผลให้การเติบโตของกอง

เรือโดยรวมในกลุ่มเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมามีเพียงร้อยละ 0.9 และดว้ยปริมาณการส่งมอบท่ีลดลงในช่วง 5 ปีท่ี

ผ่านมาการเติบโตจึงลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.7 การส่งมอบเรือใหม่ในกลุ่มเรือขนาดแฮนด้ีไซส์มีเพียง 76 ลาํในปี 2562 และมีการ

ส่งมอบจาํนวน 68 ลาํในปี 2563 เม่ือเทียบกบัการส่งมอบจาํนวน 121 ลาํและ 138 ลาํในปีเดียวกนัสาํหรับเรือในกลุ่มเรือขนาดซุปรา

แมกซ์ - เรือขนาดอลัตราแมกซ์ นบัจากตน้ปีจนถึงปัจจุบนัมีการส่งมอบเรือขนาดแฮนด้ีไซส์จาํนวน 45 ลาํ โดยเรือใหม่ส่วนใหญ่มี

ขนาดระวางอยู่ท่ี 37,000 - 45,000 เดทเวทตนั โดยมีการปลดระวางเรือทั้งส้ิน 26 ลาํแมว่้าการปลดระวางเรือจะลดลงจนถึงหยดุน่ิง

เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นในปริมาณเดทเวทตนัท่ีมัน่คงเป็นพิเศษน้ีคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นเพ่ือความสมดุลในปีน้ี โดยอาจเพ่ิมขึ้นสูงถึงประมาณ 

1.4 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงจะเท่ากบัการเติบโตสุทธิประมาณร้อยละ 1.2 ต่อปี อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากกลุ่มเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ ไดรั้บ

ประโยชน์สูงสุดจากการเปล่ียนจากการขนส่งดว้ยเรือขนส่งคอนเทนเนอร์มาเป็นการขนส่งดว้ยเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองจากการ

ซ้ือขายสินคา้แบบบรรจุถุงและแบบแยกส่วน และคาดว่าการเติบโตของอุปสงคข์องเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองกลุ่มย่อยจะเพ่ิมขึ้น

ประมาณร้อยละ 6 ในปี 2564 ซ่ึงมีแนวโน้มว่าการเติบโตสุทธิท่ีเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยน้ีไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อปัจจยัพ้ืนฐานของเรือ

ขนาดแฮนด้ีไซส์ในปัจจุบนัท่ีเป็นบวก ความจริงแลว้ดชันี BHSI กาํลงัยืนท่ีระดบัสูงสุดเป็นสถิติท่ี 32,691 เหรียญสหรัฐซ่ึงสูงกว่า

ดชันีของเรือขนาดปานาแมกซ์เลก็นอ้ย! (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research วนัท่ี 13 สิงหาคม 2564)  

 

ในปี 2554 อู่ต่อเรือของจีนมีจาํนวน 187 แห่ง มีการต่อเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองมากเป็นสถิติท่ีจาํนวน 688 ลาํ ปัจจุบนัอู่ต่อเรือมี

เพียง 52 แห่งและส่งมอบเรือทั้งส้ิน 233 ลาํในปี 2563 เราประเมินคาํส่ังต่อเรือใหม่ล่วงหนา้สาํหรับเดือนท่ีเหลือของปี 2564 รวมกบั
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คาํส่ังต่อเรือใหม่ล่วงหนา้ในปี 2565 ถึงปี 2566 และคาํส่ังต่อเรือใหม่จาํนวนหน่ึงสําหรับปี 2567 รวมทั้งส้ินเป็นจาํนวน 365 ลาํ ใน

ญ่ีปุ่ นจาํนวนอู่ต่อเรือในช่วงเวลาเดียวกนัลดลงจาก 57 แห่งเหลือเพียง 31 แห่งและปริมาณการส่งมอบเรือใหม่ลดลงจาก 281 ลาํในปี 

2554 (สูงสุดท่ี 312 ลาํ ในปี 2555) เหลือเพียง 200 ลาํในปีท่ีแลว้ เราสามารถเห็นคาํส่ังต่อเรือใหม่ทั้งหมดมากกว่า 200 รายการนบั

จากปัจจุบนัจนถึงปี 2568 โดยท่ีอู่ต่อเรือของญ่ีปุ่ นส่วนใหญ่ไม่สามารถเสนอคาํส่ังต่อเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองลาํใหม่ไดไ้ปถึงคร่ึง

หลงัของปี 2567  ในจุดสูงสุดของวฏัจกัร เกาหลีใตส่้งมอบเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองเกือบ 600 ลาํระหว่างปี 2554 ถึงปี 2557 ซ่ึง

ในวฏัจกัรคร้ังน้ีคงไม่น่าจะเกิดการส่งมอบในอตัราสูงเช่นนั้นเน่ืองจากกลุ่มต่อเรือจาํนวนหน่ึง (ลดลงจาก 17 แห่งเม่ือ 10 ปีท่ีแลว้) 

กาํลงัจดจ่ออยู่กบัการออกแบบอ่ืน ๆ  ปัจจุบนัมีเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองเพียง 7 ลาํ ส่วนใหญ่เป็นเรือขนาดคิวบาร์แมกซ์ท่ีมีคาํส่ัง

ต่อใหม่ (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research วนัท่ี 10 กนัยายน 2564) 

 

ประเด็นสาํคญัในดา้นอุปทานยงัคงเป็นคาํส่ังต่อเรือใหม่ท่ีมีจาํนวนตํ่ามากในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้ การสนบัสนุนมุมมองน้ีมาจากปัจจยั

หลายประการ ประการแรกคือความสามารถในการต่อเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองใหม่ถูกจาํกดัเน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของการส่ังต่อ

เรือขนส่งคอนเทนเนอร์ เรือขนส่งก๊าซ และเรือขนส่งรถยนต์ท่ีเพ่ิมขึ้นเม่ือเร็วๆ น้ี นบัจากตน้ปีจนถึงปัจจุบนัมีคาํส่ังต่อเรือขนส่ง

คอนเทนเนอร์ทั้งส้ิน 522 ลาํ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 317 จากปี 2563 คาํส่ังต่อเรือใหม่เหล่าน้ีไดเ้ติมเต็มจาํนวนท่ีว่างในอู่ต่อเรือซ่ึงมีอยู่อย่าง

จาํกดั ทั้งน้ี มีการลงทุนในกลุ่มเรือขนส่งคอนเทนเนอร์ค่อนขา้งน้อยในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา และตอนน้ีคาํส่ังต่อเรือใหม่ในปี 2566 

ไดถู้กจองเกือบหมดแลว้ คาํส่ังต่อเรือใหม่ท่ีจะมีขึ้นในอีกไม่ก่ีเดือนขา้งหน้ามีแนวโน้มท่ีจะช่วยเพ่ิมปริมาณการส่งมอบนบัจากปี 

2567 เป็นตน้ไป เราไม่คาดว่ากาํลงัการผลิตในการต่อเรือใหม่เรือของจีนจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วดงัเช่นในช่วงปี 2543 ซ่ึงจะช่วย

จาํกดัการเติบโตของอุปทาน ย่ิงไปกว่านั้น ประเภทของเรือท่ีจะส่ังต่อยงัคงมีความไม่แน่นอนอยา่งมาก ซ่ึงเป็นผลมาจากกฎระเบียบ

ดา้นประสิทธิภาพของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์จะมีผลบงัคบัใชน้บัจากปี 2566 เราคาดว่าในขณะท่ีเจา้ของเรือมุ่งเนน้ไป

ท่ีการลดอายุกองเรือผ่านตลาดเรือมือสอง และปริมาณการส่งมอบเรือไม่มีเพ่ิมขึ้นไดช่้วยเพ่ิมอตัราค่าระวาง การปลดระวางเรือใน

ขณะน้ียงัคงมีปริมาณจาํกดั เราคาดว่าการปลดระวางเรือในปีหนา้จะยงัคงมีปริมาณเท่ากบัปริมาณการปลดระวางเรือในคร่ึงหลงัของ

ปีน้ี ก่อนท่ีจะเพ่ิมสูงขึ้นเหนือการคาดการณ์ของเรา เม่ือนาํปัจจยัทุกอยา่งขา้งตน้มารวมกนั เราคาดการณ์ว่ากองเรือขนส่งสินคา้แห้ง

เทกองทั้งหมดจะเติบโตโดยมีอตัราการเติบโตต่อปีท่ีร้อยละ 2.24 ระหว่างปี 2564 ถึงปี 2568 ซ่ึงเปรียบเทียบกบัอตัราการเติบโตตอ่ปี

ท่ีร้อยละ 3.42 นบัตั้งแต่ปี 2558 และร้อยละ 5.49 ในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา ปี 2565 นบัเป็นจุดตํ่าสาํหรับการเพ่ิมขึ้นของปริมาณกอง

เรือ ดว้ยปริมาณกองเรือท่ีเติบโตขึ้นเพียงร้อยละ 2.02 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ ซ่ึงเป็นอตัราท่ีตํ่าท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2542 อยา่งไรก็ตาม 

การเติบโตของอุปทานจะไม่กระจายไปในทุกภาคส่วน กล่าวคือ กลุ่มเรือขนาดปานาแมกซ์จะมีอตัราการเติบโตต่อปีร้อยละ 3.15 

ในช่วงส่ีปีขา้งหน้า ในขณะท่ีกลุ่มเรือขนาดเคปไซส์และเรือขนาดซุปปราแมกซ์คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 2.36 และร้อยละ 2.49 

ตามลาํดบั เราคาดว่าการเติบโตของกองเรือขนาดแฮนด้ีไซส์จะยงัคงมีอตัราการเติบโตท่ีซบเซา อนัเน่ืองมาจากกิจกรรมการส่ังต่อ

เรือใหม่ท่ีตํ่ามากในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา เราคาดการณ์ว่าอุปทานของเรือเหล่าน้ีจะเติบโตโดยมีอตัราการเติบโตต่อปีเพียงร้อยละ 1.14 

ในช่วงเวลาน้ี (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 14 ตุลาคม 2564)  

 

ดชันีความแออดั ณ ท่าเรือของเรือขนาดเคปไซส์/ปานาแมกซ์ในขณะน้ีแสดงให้เห็นว่ามีระวางบรรทุกในปริมาณ 209 ลา้นเดทเวท

ตนั (ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 7 วนั) อยูท่ี่ท่าเรือ คิดเป็นร้อยละ 34.3 ของกองเรือ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.4 เม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียร้อยละ 29.9 ในช่วง
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ปี 2559 ถึงปี 2562 ช่วยให้รายรับของเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองขึ้นสู่ระดบัสูงสุดในรอบกว่าทศวรรษ (ขอ้มูลจาก Clarksons วนัท่ี 

15 ตุลาคม 2564) 

 

ดว้ยปริมาณการปลดระวางเรือท่ีแทบจะไม่มีเลย การเติบโตสุทธิของกองเรือในปี 2564 คาดว่าจะอยูท่ี่ประมาณ 27 - 28 ลา้นเดทเวท

ตนั ซ่ึงคิดเป็นการเพ่ิมขึ้นสุทธิร้อยละ 3 ในกองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง แมว่้าร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของกองเรือจะสูงท่ีสุดในกลุ่มเรือ

ขนาดเคปไซส์และกลุ่มเรือขนาดปานาแมกซ์ท่ีร้อยละ 3.5 เปรียบเทียบกบัการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.6 ในกลุ่มเรือขนาดซุปปราแมกซ์และ

การเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 1 ในกลุ่มเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ คาํส่ังต่อเรือใหม่ในปี 2565 ดูจะกระจายอยา่งสมํ่าเสมอตลอดทั้งปี ดงันั้นเรา

จึงไม่น่าจะเห็นปริมาณระวางบรรทุกท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างแข็งแกร่งดงัเช่นปกติในเดือนมกราคม ซ่ึงอาจเป็นตวับ่งช้ีท่ีดีสาํหรับไตรมาส

แรกของปี 2565 ซ่ึงมกัจะเป็นไตรมาสท่ีอ่อนแอท่ีสุดของปี (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research วนัท่ี 15 ตุลาคม 2564)  

 

มุมมองอ่ืน ๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงหลักด้านกฎเกณฑ์ 
คณะกรรมการภูมิอากาศของสหประชาชาติไดเ้ปิดเผยการประเมินการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีครอบคลุมมากท่ีสุด โดย

ขอ้สรุปหลกัของรายงานดงักล่าวมีดงัน้ี: (1) มนุษยเ์ป็นตน้เหตุของเร่ืองน้ี (2) อุณหภูมิจะสูงขึ้นเร่ือย ๆ (3) สภาพอากาศเร่ิมรุนแรง 

(4) ฤดูร้อนของอาร์กติกอาจปราศจากนํ้ าแข็งในไม่ชา้ (5) ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนํ้ าทะเลจะเพ่ิมขึ้น (6) เวลาของเรากาํลงัจะหมดแลว้ 

(ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 9 สิงหาคม 2564) 

 

ในทศวรรษท่ีผ่านมา หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัรัฐบาลเกาหลีใตไ้ดบ้ริจาคเงินมากกว่า 127 พนัลา้นเหรียญสหรัฐเพ่ือ

สนับสนุนโครงการเช้ือเพลิงฟอสซิลทัว่โลก ข้อมูลจากรายงานฉบบัใหม่ขององค์กร Solutions for Our Climate ซ่ึงเป็นองค์กร

ภายนอกภาครัฐ (NGO) (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 31 สิงหาคม 2564) 

 

จากการศึกษาใหม่คน้พบว่า การผลิตอาหารทัว่โลกมีส่วนรับผิดชอบต่อหน่ึงในสามของก๊าซท่ีส่งผลให้เกิดภาะวะโลกร้อนโดยเกิด

จากกิจกรรมของมนุษย ์โดยการใชสั้ตวเ์พ่ือผลิตเน้ือสัตวส่์งผลให้เกิดมลพิษมากกว่าการผลิตอาหารจากพืชถึงสองเท่า (ขอ้มูลจาก 

The Guardian วนัท่ี 13 กนัยายน 2564) 

 

โดรนท่ีควบคุมโดย European Maritime Safety Agency (EMSA) ในปฏิบติัการของหน่วยงานทางการสเปน ตรวจพบเรือ 27 ลาํ ท่ี

อาจละเมิดขีดจาํกดัของปริมาณค่ากาํมะถนัในนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีเรือเหล่านั้นใช้ แมว่้าจะไม่ไดรั้บการยืนยนัว่าเรือเหล่านั้นละเมิด

กฎเกณฑ์โดยตรง แต่การใชโ้ดรนเพ่ือการตรวจสอบดงักล่าวช่วยให้หน่วยงานการท่าสามารถระบุเรือเป้าหมาย เพ่ือการตรวจสอบ

และดาํเนินการทดสอบในห้องปฏิบติัการท่ีจาํเป็นสําหรับการลงโทษเรือท่ีกระทาํผิดในท่ีสุด (ข้อมูลจาก TradeWinds วนัท่ี 21 

กนัยายน 2564) 

 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1
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ขอ้มูลจากองคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ กิจกรรมการเล้ียงสัตวเ์พ่ือเอาเน้ือ ไข่ และนม เป็นกระบวนการท่ีตอ้งใช้

ทรัพยากรมากท่ีสุดกิจกรรมหน่ึงในการเกษตร ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 14.5 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัว่โลก (ข้อมูลจาก The 

Economist วนัท่ี 29 กนัยายน 2564) 

 

เราไดพ้บกบัความหวาดกลวัทางดา้นพลงังานคร้ังย่ิงใหญ่ในยุคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ราคาขายสําหรับ

นํ้ามนั ถ่านหิน และก๊าซพุ่งขึ้นร้อยละ 95 ราคานํ้ามนัสหรัฐพุ่งแตะ 3 เหรียญสหรัฐต่อแกลลอน เหตุการณ์ไฟดบัไดป้กคลุมประเทศ

จีนและอินเดีย สหราชอาณาจกัรไดเ้ปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินอีกคร้ัง และปูตินเตือนยุโรปว่าอุปทานเช้ือเพลิงของยุโรปนั้นขึ้นอยู่กบั

ความปรารถนาดีจากรัสเซีย ความต่ืนตระหนกเป็นเคร่ืองพิสูจน์ว่าชีวิตสมยัใหม่ตอ้งพ่ึงพาพลงังานท่ีมีอยูม่ากเพียงใด หากปราศจาก

พลงังาน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะไม่สามารถจ่ายคืนได้ อุณหภูมิในบ้านจะหนาวเย็น และธุรกิจหยุดชะงกั อย่างไรก็ตาม ความต่ืน

ตระหนกยงัเผยให้เห็นปัญหาท่ีลึกซ้ึงย่ิงขึ้นเม่ือโลกเปล่ียนไปใชร้ะบบพลงังานสะอาด ซ่ึงรวมถึงการลงทุนท่ีไม่เพียงพอในพลงังาน

หมุนเวียนและเช้ือเพลิงฟอสซิลในช่วงเปล่ียนผ่าน ความเส่ียงดา้นภูมิรัฐศาสตร์ท่ีเพ่ิมขึ้น และอุปสรรคดา้นความปลอดภยัท่ีอ่อนแอ

ในตลาดพลงังาน โลกอาจยงัรอดพน้จากภาวะถดถอยของพลงังานท่ีรุนแรง: ข้อบกพร่องอาจไดรั้บการแก้ไข และรัสเซียและ

องคก์ารกลุ่มประเทศผูส่้งนํ้ามนัเป็นสินคา้ออก (OPEC) อาจเพ่ิมการผลิตนํ้ ามนัและก๊าซอย่างไม่เต็มใจ (ขอ้มูลจาก The Economist 

วนัท่ี 29 กนัยายน 2564) 

 

ขอ้มูลจากนกัวิเคราะห์ของเราช้ีให้เห็นว่า เน้ือววัปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อแคลอร่ีของอาหารมากกว่าเตา้หู้ถึง 31 เท่า และ

ไฟฟ้าถ่านหินปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดต์่อหน่วยพลงังานมากกว่าไฟฟ้าพลงันํ้าถึง 24 เท่า เพราะเหตุใดเราจึงเลิกใชถ่้านหินแต่

ไม่เลิกผลิตเน้ือววั (ขอ้มูลจาก The Economist วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564) 

 

อะลูมิเนียมแต่ละตนัใชพ้ลงังานในการผลิตประมาณ 14 เมกะวตัต์ต่อชัว่โมง ซ่ึงเพียงพอสําหรับการใช้ไฟฟ้าในบา้นโดยเฉล่ียใน

ประเทศองักฤษนานกว่าสามปี หากอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมท่ีมีการผลิต 65 ลา้นตนัต่อปีเป็น 1 ประเทศ อุตสาหกรรมดงักล่าวจะจดั

อยูใ่นลาํดบัท่ี 5 ของผูบ้ริโภคพลงังานรายใหญ่ท่ีสุดของโลก (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 11 ตุลาคม 2564) 

 

ดชันีโลหะ LMEX และดชันีราคาอาหารโลกขององคก์ารสหประชาชาติต่างกลบัมาอยู่ท่ีระดบัเดียวกบัในปี 2551 ราคานํ้ ามนัและ

ราคาก๊าซปรับตวัสูงขึ้นเป็นเวลาหลายเดือน ราคากาแฟและฝ้ายใกลจ้ะแตะจุดสูงสุดในรอบทศวรรษ ธนาคารกลางต่าง ๆ กงัวลใจ

เก่ียวกบัอตัราเงินเฟ้อท่ีลดลง (ขอ้มูลจาก The Economist วนัท่ี 14 ตุลาคม 2564) 

 

สาํหรับการผลิตซีเมนตท์ุก ๆ ตนั จะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดป์ระมาณหน่ึงตนั ปูนซีเมนต ์5 ลา้นตนัท่ีผลิตในแต่ละปีมี

สัดส่วนการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณร้อยละ 8 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของมนุษยท์ั่วโลก หาก

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เป็นประเทศ จะเป็นประเทศท่ีปล่อยมลพิษมากเป็นอนัดบัสามของโลก รองจากจีนและอเมริกา (ขอ้มูล

จาก The Economist วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2564)  
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มุมมองอ่ืน ๆ ต่อ “เช้ือไวรัสโคโรนา หรือ โควดิ-19” 

ผลการวิจยัท่ีตีพิมพโ์ดยกระทรวงสาธารณสุขแสดงให้เห็นว่าวคัซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์เขม็ท่ี 3 ไดช่้วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ป้องกนัการติดเช้ือและอาการป่วยท่ีรุนแรงในกลุ่มผูมี้อายุ 60 ปีขึ้นไปในประเทศอิสราเอลอย่างมีนยัสําคญั เม่ือเทียบกบัผูท่ี้ไดรั้บ

วคัซีน 2 เขม็ (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 23 สิงหาคม 2564)  

 

ผลการศึกษาใหม่ช้ีให้เห็นว่าหญิงตั้งครรภท่ี์ติดเช้ือโควิด-19 มีโอกาสเสียชีวิตถึง 15 เท่า และมีโอกาสคลอดก่อนกาํหนด 22 เท่า เม่ือ

เทียบกบัผูท่ี้ไม่ติดเช้ือ (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 23 สิงหาคม 2564) 

 

ตวัเลขอย่างเป็นทางการในขณะน้ีแสดงให้เห็นว่าโควิด-19 ไดค้ร่าชีวิตผูค้นไปประมาณ 4.5 ลา้นคน แต่ตามแบบจาํลองของเรา 

อตัราดังกล่าวนั้นนับว่าตํ่ามาก เราคาดว่ายอดผูเ้สียชีวิตท่ีแทจ้ริงคือ 15.2 ล้านคน และอาจสูงถึง 18.1 ล้านคน (ข้อมูลจาก The 

Economist วนัท่ี 4 กนัยายน 2564) 

 

ผลการศึกษาใหม่ของรัฐบาลสหรัฐฯ พบว่าผูท่ี้ไม่ไดรั้บวคัซีนมีโอกาสเสียชีวิตจากโควิด-19 มากกว่าถึง 11 เท่า เน่ืองจากเช้ือไวรัส

สายพนัธ์ุเดลตา้ยงัคงคร่าชีวิตผูค้นไปหลายพนัรายทุกวนั ขณะเดียวกนัก็ส่งผลให้เกิดการติดเช้ือเพ่ิมขึ้นในกลุ่มผูท่ี้ไดรั้บวคัซีนแลว้ 

(ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 10 กนัยายน 2564) 

 

อิสราเอลกาํลงัเตรียมการสําหรับวคัซีนเขม็ท่ีส่ีท่ีอาจจะตอ้งฉีดในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งมีการฉีดวคัซีนเพ่ือกระตุน้รอบใหม่ (ขอ้มูลจาก 

Bloomberg วนัท่ี 12 กนัยายน 2564) 

 

ในการเตือนถึงความหายนะท่ีเกิดจากการระบาดใหญ่ การเสียชีวิตจากไวรัสโคโรน่าในสหรัฐฯ เม่ือวนัจันทร์เพ่ิมขึ้นมากกว่า 

675,000 คน ซ่ึงสูงกว่าจาํนวนผูเ้สียชีวิตจากการระบาดใหญ่ของไขห้วดัใหญ่ในปี 2461 โดยตวัเลขการเสียชีวิตดงักล่าว ผูเ้ช่ียวชาญ

กล่าวว่าไม่น่าจะมีตวัเลขท่ีสูงมากขนาดน้ี (ขอ้มูลจาก Boston Globe วนัท่ี 20 กนัยายน 2564) 

 

วคัซีน Pfizer-BioNTech มีความปลอดภยัและสร้างการตอบสนองของแอนติบอดีท่ีแข็งแกร่งในเด็กอาย ุ5 ถึง 11 ปีในการทดลอง

ขนาดใหญ่ ตามการคน้พบของบริษทัโดยจะสามารถปูทางให้เด็กวยัเรียนเร่ิมฉีดวคัซีนได ้(ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 20 กนัยายน 

2564) 

 

ขอ้มูลของบริษทัจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ระบุว่าการฉีดวคัซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เพ่ือกระตุน้เพียงเข็มเดียวสามารถ

ป้องกนัไวรัสไดร้้อยละ 100 (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 21 กนัยายน 2564)  
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ขอ้มูลจากการทดลองระยะสุดทา้ยของวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ของ Sichuan Clover Pharmaceuticals ช้ีให้เห็นว่าสามารถป้องกนั

การติดเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุเดลต้าได้ถึงร้อยละ 79 ส่งผลให้วคัซีนดังกล่าวเป็นหน่ึงในวคัซีนท่ีพฒันาขึ้นโดยประเทศจีนท่ีมีการ

เปิดเผยข้อมูลว่ามีประสิทธิภาพในการต่อต้านเช้ือโควิดสายพนัธ์ุท่ีสามารถเกิดการติดต่อได้ง่าย (ข้อมูลจาก Fortune วนัท่ี 23 

กนัยายน 2564) 

 

นาฟทาลี เบนเน็ตต์ นายกรัฐมนตรีอิสราเอล กล่าวว่า การฉีดวคัซีนเข็มสามช่วยปกป้องผูค้น เศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ท่ีดีของ

สังคม และท่ีสาํคญัคือการรักษาความไวว้างใจของประชาชนในวคัซีน (ขอ้มูลจาก The Economist วนัท่ี 25 กนัยายน 2564) 

 

ผลการทดลองทางคลินิกระหว่างกาลช้ีให้เห็นว่ายารักษาโควิด-19 ชนิดรับประทานของบริษทั Merck & Co ท่ีช่ือว่ามอลนูพิราเวียร์ 

ลดโอกาสการตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตลงประมาณร้อยละ 50 สําหรับผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือท่ี

ร้ายแรง (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564) 

 

นิวซีแลนด์ละทิ้งกลยุทธ์ในการกาํจดัเช้ือไวรัสโคโรน่าท่ามกลางการระบาดของเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุเดลตา้ท่ีมีอยา่งต่อเน่ือง และจะ

พิจารณาถึงการใชชี้วิตร่วมกบัไวรัสและควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสเม่ืออตัราการฉีดวคัซีนเพ่ิมขึ้น (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 4 

ตุลาคม 2564) 

 

ความมีประสิทธิภาพของวคัซีนไฟเซอร์/ไบโอเอน็เทคในการป้องกนัการติดเช้ือลดลงเหลือร้อยละ 47 จากร้อยละ 88 เม่ือระยะเวลา

ผ่านไปหกเดือนหลงัการฉีดวคัซีนเข็มท่ีสอง ตามข้อมูลท่ีเผยแพร่โดยหน่วยงานดา้นสุขภาพของสหรัฐฯ เพ่ือพิจารณาในการ

ตดัสินใจเลือกฉีดวคัซีนเขม็กระตุน้  (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564) 

 

นายจง หนานซาน หน่ึงในนกัระบาดวิทยาชั้นนาํของจีน ไดใ้ห้ความเห็นถึงขอ้บ่งช้ีแรก ๆ  บางประการว่าเม่ือใดประเทศจีนจะถอย

ห่างจากกลยทุธ์เชิงรุกของจีนท่ีอตัราการติดโควิดเป็นศูนย ์นายจงตั้งขอ้สังเกตว่านโยบายน้ีไม่ย ัง่ยืนในระยะยาว และแนะนาํว่าอตัรา

การฉีดวคัซีนร้อยละ 80 - ร้อยละ 85 อาจเป็นเกณฑท่ี์ปลอดภยัในการพิจารณาการเปล่ียนแปลงกลยุทธ์ โดยจีนเป็นเพียงประเทศ

เดียวท่ียงัพยายามจะกาํหนดนโยบายอตัราการติดโควิดเป็นศูนย ์ในขณะท่ีสิงคโปร์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ต่างก็ประกาศ

แผนการท่ีจะเร่ิม “อยูก่บัไวรัส” (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564) 

 

สวีเดนและเดนมาร์กหยุดฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ดว้ยการฉีด Moderna สาํหรับผูท่ี้อายุน้อยโดยอา้งถึงผลขา้งเคียงท่ีอาจเกิดขึ้น 

(ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 6 ตุลาคม 2564) 

 

Pfizer และ BioNTech ย่ืนขออนุมติัวคัซีนโควิด-19 สําหรับเด็กอายุ 5 ปีถึง 11 ปี ทั้งน้ีการประชุมดา้นกฎระเบียบไดถู้กกาํหนดไว้

แล้วว่าจะมีขึ้นในวนัท่ี 26 ตุลาคม ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ท่ีเด็ก ๆ จะสามารถเข้าแถวรอรับการฉีดวคัซีนภายในวนัท่ี 1 

พฤศจิกายน (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 7 ตุลาคม 2564) 
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บริษทั AstraZeneca กล่าวว่าการทดลองแอนติบอดีของยาตา้นไวรัสท่ีมีฤทธ์ิสูงสําหรับการรักษา Covid-19 ของบริษทัประสบ

ความสําเร็จในการลดความรุนแรงของการติดเช้ือหรือการเสียชีวิตโดยจะมีประสิทธิภาพในการป้องกนัอย่างต่อเน่ืองนานกว่า 6 

เดือน (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 11 ตุลาคม 2564) 

 

ผลการศึกษาใหม่แสดงให้เห็นว่ายอดผูเ้สียชีวิตจากโควิด-19 ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผูค้น ผูเ้ขียนประเมินว่ากรณีของผูมี้ภาวะ

ซึมเศร้าเพ่ิมขึ้น 53 ลา้นรายทัว่โลกเน่ืองจากการระบาดใหญ่ ซ่ึงสูงกว่าระดบัก่อนเกิดโรคระบาดร้อยละ 28 กรณีของความวิตกกงัวล

เพ่ิมขึ้น 76 ลา้นรายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 26 โดยการศึกษายงัพบว่าผูห้ญิงไดรั้บผลกระทบมากกว่าผูช้าย (ขอ้มูลจาก The Economist วนัท่ี 

12 ตุลาคม 2564) 

 

เม่ือวนัจันทร์ องค์การอนามัยโลกแนะนาํให้ผูท่ี้มีอายุเกิน 60 ปีรับวคัซีนเข็มท่ีสามจากผูผ้ลิตจีนอย่าง Sinovac และ Sinopharm 

โดยรวมแลว้ คาํแนะนาํของ WHO สําหรับการฉีดวคัซีนกระตุน้ไดแ้นะนาํให้ผูค้นหลายร้อยลา้นคนเขา้รับการฉีดวคัซีนอีกเข็ม

ในทนัที องค์การอนามยัโลกยงัแนะนาํดว้ยว่าผูท่ี้มีภูมิคุม้กนับกพร่องในระดบัปานกลางหรือรุนแรงทุกคนท่ีไดรั้บการฉีดวคัซีน

อย่างครบถว้นดว้ยวคัซีนท่ีไดรั้บการรับรองจาก WHO ควรไดรั้บการฉีดวคัซีนเขม็กระตุน้ดว้ยเช่นกนั (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 12 

ตุลาคม 2564) 

 

ในสัปดาห์น้ีความไม่เท่าเทียมกนัของวคัซีนเลวร้ายลง Moderna กล่าวว่าจะไม่เปิดเผยสูตรสาํหรับวคัซีน Covid-19 ของบริษทัแมว่้า

จะมีแรงกดดนัให้ทาํเช่นนั้นเพ่ือเพ่ิมปริมาณอุปทานวคัซีนทัว่โลก บริษทัซ่ึงขายวคัซีนเกือบทั้งหมดให้กบัประเทศท่ีร่ํารวย กล่าวว่า

จะเปิดโรงงานวคัซีนแห่งใหม่ในแอฟริกาเพ่ือเพ่ิมอุปทานดว้ยตวัเอง แต่ไม่ไดร้ะบุว่าจะเกิดขึ้นเม่ือใด (หรือท่ีใดในทวีปน้ี) การ

ถกเถียงเร่ืองการยกเวน้สิทธิบตัรวคัซีนไม่สามารถคล่ีคลายไดเ้ป็นเวลาหลายเดือน ซ่ึงแตกต่างจากปริมาณการจดัหาวคัซีนระหว่าง

ประเทศท่ีร่ํารวยและประเทศยากจน โดย ณ วนัท่ี 6 ตุลาคม ผูค้นเกือบร้อยละ 61 ในประเทศท่ีมีรายไดสู้งไดรั้บวคัซีนอยา่งนอ้ยหน่ึง

เขม็ ในประเทศท่ีมีรายไดต้ ํ่าสัดส่วนการไดรั้บวคัซีนคือร้อยละ 3.72 ช่องว่างความแตกต่างน้ีเร่ิมกวา้งขึ้นตามกาลเวลา ซ่ึงเป็นสาเหตุ

ว่าทาํไมการหยดุน่ิงในการยกเวน้สิทธิบตัรจึงเป็นปัญหาอยา่งมาก ในทุกวนัท่ีผา่นไปโดยไม่มีการจดัหาวคัซีนให้แก่ผูท่ี้ยงัไม่ไดรั้บ

วคัซีนในโลกเป็นอีกวนัท่ีเช้ือไวรัสโคโรนาสามารถกลายพนัธ์ุและแพร่กระจายไปทัว่โลก (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 14 ตุลาคม 

2564) 

 

เร็ว ๆ น้ี เด็กอาย ุ5 ปี ถึง 11 ปีจะไดรั้บวคัซีนโควิด-19 ท่ีสํานกังานกุมารแพทยข์องพวกเขา ร้านขายยาในทอ้งถ่ิน และอาจรวมถึง

โรงเรียนของพวกเขาดว้ย ทาํเนียบขาวกล่าวเม่ือวนัพุธขณะท่ีมีรายละเอียดแผนสําหรับการอนุญาตท่ีคาดว่าจะให้ใชว้คัซีนของไฟ

เซอร์สาํหรับเด็กเลก็ในไม่ก่ีสัปดาห์ (ขอ้มูลจาก Boston Globe วนัท่ี 20 ตุลาคม 2564) 

 

องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19 จาก Moderna และ J&J และกล่าวว่าชาวอเมริกนั

สามารถเลือกวคัซีนท่ีแตกต่างจากการฉีดวคัซีนเดิมเพ่ือเป็นวคัซีนเขม็กระตุน้ (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 21 ตุลาคม 2564) 
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บริษทัไฟเซอร์ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีน่ายินดีอยา่งย่ิงเก่ียวกบัวคัซีนเขม็กระตุน้ของบริษทั โดยระบุว่ามีประสิทธิภาพร้อยละ 95.6 ในการ

ต่อสู้กบัโควิด-19 กล่าวอีกนยัหน่ึงคือสามารถฟ้ืนระดบัการป้องกนัท่ีผูค้นโดยทัว่ไปมีหลงัจากท่ีพวกเขาไดรั้บวคัซีนเขม็สองก่อนท่ี

ประสิทธิภาพจะเร่ิมลดลงร้อยละ 84 หลงัจากส่ีเดือน (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 22 ตุลาคม 2564) 

 

วคัซีน Pfizer /BioNTech Covid-19 มีประสิทธิภาพร้อยละ 90.7 ในการต่อตา้นเช้ือไวรัสโคโรน่าในการทดลองทางคลินิกสําหรับ

เด็กอาย ุ5 ปี ถึง 11 ปี ผูผ้ลิตยาในสหรัฐฯ กล่าว (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 22 ตุลาคม 2564) 

 

บริษทัโมเดอร์นากล่าวว่าการฉีดวคัซีนโมเดอร์นาเพ่ือป้องกนัโควิดแสดงผลดีอย่างมากสําหรับการฉีดวคัซีนในเด็ก (ขอ้มูลจาก 

Bloomberg วนัท่ี 25 ตุลาคม 2564) 

 

ยาแกโ้รคซึมเศร้าทัว่ไปท่ีมีตน้ทุนตํ่าอาจลดความเส่ียงท่ีโควิด-19 จะมีผลต่อผูป่้วยติดเช้ือท่ีรักษาอยู่ในโรงพยาบาล ส่งผลให้ยา

เหล่าน้ีเป็นอาวุธท่ีมีศกัยภาพในการต่อตา้นไวรัส (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564) 

 

หลงัจากการถกเถียงท่ียืดเย้ือเม่ือวนัองัคาร คณะท่ีปรึกษาของ US FDA ไดล้งมติให้แนะนาํวคัซีนไฟเซอร์ในปริมาณเท่ากบัท่ีใชฉี้ด

สาํหรับเด็ก เพ่ือฉีดสาํหรับเด็กอาย ุ5 ปี -11 ปี (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564) 

 

ผูป่้วยท่ีติดเช้ือโควิด-19 มีโอกาสนอ้ยท่ีจะเสียชีวิตจากสาเหตุอ่ืน ๆ ผลการศึกษาใหม่แสดงให้เห็นถึงความคลาดเคล่ือนแต่ยงัคงไม่มี

คาํอธิบายสาํหรับขอ้สรุปดงักล่าว (ขอ้มูลจาก The Economist วนัท่ี 30 ตุลาคม 2564) 

 

บริษทัไฟเซอร์แถลงเม่ือวนัศุกร์ว่า ยาเมด็ทดลองเพ่ือตา้นเช้ือไวรัสโควิด-19 ของบริษทัสามารถลดอตัราการป่วยหนกัและอตัราการ

เสียชีวิตไดถึ้งเกือบร้อยละ 90 โดยผูผ้ลิตยาต่างพากนัแข่งขนัท่ีจะนาํการรักษาท่ีง่ายต่อการใชต้่อตา้นเช้ือไวรัสโควิด-19 มาใชเ้ป็น

คร้ังแรกในสหรัฐอเมริกา ไฟเซอร์กล่าวว่า บริษทัจะขออนุญาตองคก์ารอาหารและยา และหน่วนงานกาํกบัดูแลนานาชาติเพ่ือให้

อนุมติัใชย้าเม็ดดงักล่าวโดยเร็วท่ีสุด ภายหลงัจากท่ีผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดเ้สนอให้ระงบัการศึกษาทดลองเน่ืองจากมีผลลพัธ์เป็นท่ีน่า

พอใจ (ขอ้มูลจาก Boston Globe วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564) 

 

การเปลีย่นแปลงหลกัในภาคอุปสงค์ 
จีน 

รัฐบาลจีนให้คาํมัน่ท่ีจะจาํกดัมลพิษจากการผลิตเหล็กโดยจาํกดัการผลิตให้อยู่ในปริมาณเทียบเท่ากบัปริมาณการผลิตในปีก่อน

หนา้ท่ี 1.1 พนัลา้นตนั อยา่งไรก็ตาม การผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นในคร่ึงแรกของปีหมายความว่าเป้าหมายท่ีจะลดปริมาณการผลิตลงในปีน้ีนั้น

จะสามารถทาํไดก็้ต่อเม่ือผูผ้ลิตลดการผลิตลงร้อยละ 10 ในช่วงท่ีเหลือของปี 2564 ปัญหาเกิดขึ้นจากนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจ
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ส่งผลให้การสร้างอาคารและโรงงานมีเพ่ิมขึ้นอนัเป็นการกระตุน้อุปสงคส่์งผลให้ราคาเหล็กสูงเป็นประวติัการณ์ ดงันั้น การลด

อุปทานภาคบงัคบัอาจทาํให้ราคาสูงขึ้นไปอีกหลายปี อุปสงคเ์หล็กทัว่โลกคาดว่าจะยงัคงแขง็แกร่งเน่ืองจากการผ่อนคลายขอ้จาํกดั

อนัเก่ียวขอ้งกบัการระบาดใหญ่ ในอินเดียการผลิตเหลก็เพ่ิมขึ้นในขณะท่ีอตัราการติดเช้ือรายวนัในประเทศค่อย ๆ  ลดลง (ขอ้มูลจาก 

Maersk Brokers วนัท่ี 20 สิงหาคม 2564) 

 

ตามตวัเลขจากหน่วยงานศุลกากรของจีนในเดือนสิงหาคม การนาํเขา้ถ่านหินและแร่เหล็กของจีนมีปริมาณ 28.0 ลา้นตนัและ 97.4 

ลา้นตนั ซ่ึงลดลงร้อยละ 7 จากเดือนก่อนหน้าและเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 จากเดือนก่อนหน้า ตามลาํดบั สําหรับถ่านหินการนาํเขา้ใน

เดือนสิงหาคมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 35 จากปีก่อนหนา้แต่ลดลงร้อยละ 15 เม่ือเทียบกบัปี 2562 และนบัจากตน้ปีจนถึงปัจจุบนัลดลงร้อยละ 

10 ดูเหมือนว่าการนาํเขา้ถ่านหินของจีนในขณะน้ีมีปริมาณเทียบเทา่กบัปริมาณในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2562 - ปี 2563 และนบัจากตน้

ปีจนถึงปัจจุบนัมีปริมาณสูงกว่าค่าเฉล่ียส่ีปีในอดีตร้อยละ 1 สําหรับแร่เหล็กการนาํเขา้ในเดือนสิงหาคมลดลงร้อยละ 3 จากปีก่อน

หน้าแต่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 เม่ือเทียบกับปี 2562 และนับจากต้นปีจนถึงปัจจุบันลดลงร้อยละ 2 โดยไม่คาํนึงถึงแรงกดดันด้าน

กฎระเบียบในปัจจุบนัท่ีมีต่อผูผ้ลิตเหล็กของจีน จะเห็นไดว่้าการนาํเขา้แร่เหล็กของจีนในช่วงคร่ึงหลงัของปีนั้นแขง็แกร่งขึ้น โดย

ตวัเลขการนาํเขา้ล่าสุดช้ีให้เห็นว่าแนวโน้มปริมาณการนาํเขา้จะคลา้ยกนัในปี 2564 นบัจากตน้ปีจนถึงปัจจุบนัการนาํเขา้แร่เหล็ก

ของจีนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียส่ีปีในอดีต (ขอ้มูลจาก DNB Markets วนัท่ี 7 กนัยายน 2564)  

 

การคาดการณ์ปริมาณการนาํเขา้ถัว่เหลืองของจีนในปี 2564 - ปี 2565 ไม่เปล่ียนแปลงจากเดือนท่ีแลว้ซ่ึงคาดการณ์ท่ีปริมาณการ

นาํเขา้ท่ี 102 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้นร้อย 3.4 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ อตัรากาํไรขั้นตน้ในประเทศจีนอยู่ท่ีระดบัสูงสุดในรอบส่ีเดือนแมว่้า

จะยงัไม่ดีนกั แต่การยกเลิกการซ้ือถัว่จากสหรัฐฯและการซ้ือถัว่จากบราซิลท่ีมีราคาแพงมากมีแนวโนม้ว่าจะส่งสัญญาณถึงอุปสงค ์

(ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 16 กนัยายน 2564) 

 

สภาการไฟฟ้าจีน (CEC) กล่าวในรายงานลงวนัท่ี 27 กนัยายน 2564 ว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินของจีนกาํลงัเผชิญกบัความทา้ทายในการ

จดัหาถ่านหินเน่ืองจากอุปทานภายในประเทศท่ีตึงตวั ราคาสูง การหยุดชะงกัในการขนส่ง และอุปสงคไ์ฟฟ้าท่ีแข็งแกร่ง ดงันั้น 

CEC จึงแนะนาํให้โรงไฟฟ้าเพ่ิมสินคา้คงคลงัเพ่ือบรรเทาสถานการณ์ เน่ืองจากมีการปันส่วนไฟฟ้าในหลายมณฑลของจีนในช่วง

ไม่ก่ีสัปดาห์มาน้ีในขณะท่ีบางเมืองยงัประสบปัญหาไฟฟ้าดบั ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของจีนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.8 เม่ือเทียบกบัช่วง

เดือนมกราคม - เดือนสิงหาคม เปรียบเทียบกบัการผลิตไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.3 ในช่วงเวลาเดียวกนั เม่ือมอง

ในแง่ของกลุ่มเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง อตัราค่าระวางของเรือขนาดซุปราแมกซ์สําหรับเดือนตุลาคม 2564 อยู่ท่ีระดบั 38,800 

เหรียญสหรัฐต่อวนั (ขอ้มูลจาก Arctic Securities วนัท่ี 29 กนัยายน 2564) 

 

ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกกาํลงัถูกคุกคามจากวิกฤตอาํนาจของจีน ส่วนการบริหารระดับจงัหวดักาํลงับงัคบัให้ปันส่วนพลงังาน

ชัว่คราวเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยมลพิษ แมจ้ะมีขอ้สังเกตว่าผูผ้ลิตไฟฟ้าของจีนกาํลงัประสบปัญหาการขาดแคลน

ถ่านหิน/ก๊าซซ่ึงทาํให้การผลิตไฟฟ้าไม่ไดผ้ลกาํไร (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 29 กนัยายน 2564) 
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คาํส่ังของจีนในการทาํอย่างไรก็ไดเ้พ่ือรักษาอุปทานมีผลในเชิงบวกอย่างมากต่อตลาดการขนส่งสินคา้แห้งเทกองเช่นกนั เน่ืองจาก

ปัญหาไฟฟ้าดับของจีนนั้นไม่สามารทนได้อีกต่อไป การนําเขา้ถ่านหินของจีนจึงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอนาคต (อย่างน้อยก็มี

แนวโนม้สูง) หากอุปสงคเ์พ่ิมขึ้นร้อยละ 1 การนาํเขา้ควรเพ่ิมขึ้นมากถึงประมาณร้อยละ 13 โดยสมมติว่าอุปสงคท่ี์เพ่ิมขึ้นทั้งหมดมา

จากการนาํเขา้ ในทาํนองเดียวกนัอุปสงคท่ี์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 จะหมายถึงการนาํเขา้เพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 26 เพ่ือให้เขา้ใจมากขึ้น

การคา้ถ่านหินทางทะเลทั้งหมดมีปริมาณอยู่ท่ี 1.3 พนัลา้นตนั ดว้ยเหตุน้ีอุปสงคข์องจีนท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 และร้อยละ 2 (ย ํ้าอีกคร้ัง

ว่าอุปสงคท่ี์เพ่ิมขึ้นนั้นมาจากการนาํเขา้) จะหมายถึงการคา้ทางทะเลเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 5 (เพ่ิมขึ้นอย่างเท่ากนั) (ขอ้มูลจาก 

Arctic Securities วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564) 

 

การใชพ้ลงังานของจีนในช่วงแปดเดือนแรกของปีน้ีขยายตวัร้อยละ 11.3 ซ่ึงเป็นการเพ่ิมขึ้นสูงสุดนบัตั้งแต่ปี 2554 ผลผลิตถ่านหิน

ในประเทศขยายตวัเพียงร้อยละ 4.4 และไฟฟ้าพลงันํ้าหดตวัลงร้อยละ 1 จีนพบว่าเป็นการยากท่ีจะเติมส่วนท่ีขาดหายไปอีก 70 ลา้น

ตัน จากการห้ามนําเข้าถ่านหินของออสเตรเลียอย่างไม่เป็นทางการ แม้ว่ามาตรการอนัเก่ียวข้องกับโควิดอาจกําหนดให้เรือ

ต่างประเทศตอ้งกกัเรือเป็นเวลา 7 - 21 วนัก่อนทาํการขนถ่ายสินคา้ลงจากเรือซ่ึงมีส่วนทาํให้ร้อยละ 5 ของกองเรือขนส่งสินคา้แห้ง

เทกองท่ีท่าเรือจีนแออดั แต่จีนไดแ้นะนาํการปิดพรมแดนอย่างเต็มรูปแบบท่ีจุดผ่านแดนหลายแห่งจากมองโกเลีย ส่งผลให้การ

นาํเขา้ถ่านหินจากเพ่ือนบา้นทางบกของจีนและผูจ้ดัหาถ่านหินรายใหญ่ท่ีสุดลดลงร้อยละ 20 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ (ลดลง 3 ลา้น

ตนั) การนาํเขา้จากผูผ้ลิตรายใหญ่ท่ีสุดของจีนอย่างอินโดนีเซียเพ่ิมขึ้นเพียง 20 ลา้นตนั เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ฝน

ตกหนกั และห่วงโซ่อุปทานอ่ืน ๆ หยุดชะงกัส่งผลให้ความสามารถในการส่งออกลดลง รัสเซียส่งถ่านหินกว่า 37 ลา้นตนัไปยงัจีน

จากท่าเรือทั้งตะวนัออกไกลท่ีอยู่ใกลเ้คียงและท่าเรือบอลติกท่ีอยู่ห่างไกลออกไป รวมทั้งถ่านหินแอนทราไซต์คุณภาพสูงจากทา

มานในทะเลดาํซ่ึงเพ่ิมการคา้รวมกว่า 14 ลา้นตนัเม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า การนาํเขา้ถ่านหินของจีนจากแอฟริกาใตเ้พ่ิมขึ้นเป็น 4.4 

ลา้นตนัหลงัจากแทบไม่มีการนาํเขา้ในปี 2563 การนาํเขา้จากสหรัฐฯ ขยายตวัร้อยละ 672 (เพ่ิมขึ้น 5 ลา้นตนั) เป็นปริมาณการนาํเขา้

ท่ีมากกว่า 5.7 ลา้นตนั โดยรวมแลว้ การนาํเขา้ทางทะเลจากผูผ้ลิต “อ่ืน ๆ” เหล่าน้ีเพ่ิมขึ้น 16.6 ลา้นตนัซ่ึงเป็นการเพ่ิมขึ้นสูงสุดเป็น

ประวติัการณ์ การห้ามนาํเขา้ถ่านหินจากออสเตรเลียของจีนทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัในตลาดการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง 

หากไม่มีการคา้กบัออสเตรเลีย กลุ่มเรือขนาดปานาแมกซ์ไดเ้พ่ิมส่วนแบ่งของการขนส่งถ่านหินจากร้อยละ 33 ในปี 2563 เป็นร้อย

ละ 43 ในปีน้ี ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีเรือขนาดเคปไซส์ซ่ึงเป็นตวัแทนของเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองสินคา้เพียงกลุ่มเดียวท่ีขนถ่าน

หินเขา้ประเทศจีนเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหนา้ อยา่งไรก็ตาม การนาํเขา้ถ่านหินทางทะเลทั้งหมดของจีนลดลงกว่า 20 ลา้นตนัในช่วงแปด

เดือนแรก แรงกดดนัในการจดัหาถ่านหินในประเทศท่ีมากขึ้นส่งผลให้ราคาถ่านหินเทอร์มอลในประเทศจีน (มีค่าความร้อนท่ี 6,000 

c.v.) เพ่ิมขึ้นเป็นประวติัการณ์ท่ี 250 เหรียญสหรัฐต่อตนั เม่ือเปรียบเทียบแลว้ราคาอยู่ท่ี 90 เหรียญสหรัฐต่อตนัซ่ึงมีราคาสูงกว่า

ช่วงเวลาเดียวกนัในปีก่อนหนา้ ราคาสาํหรับการนาํเขา้แบบ CFR ในการขนส่งถ่านหินระหว่างประเทศพุ่งขึ้นเป็น 600 เหรียญสหรัฐ

ต่อตนัตามความตอ้งการของจีน การนาํเขา้ถ่านหินทั้งหมดลดลง 22 ลา้นตนัเหลือ 31 ลา้นตนั ซ่ึงคิดเป็นการนาํเขา้ถ่านหินส่วนใหญ่

ของจีนท่ีลดลง พาดหวัข่าวดชันี PMI ของจีนในเดือนกนัยายนพบว่าหดตวัลงเป็นคร้ังแรกนบัตั้งแต่เกิดการระบาดคร้ังใหญ่เม่ือตน้ปี

ท่ีแลว้ ท่ามกลางความกลวัว่าการขาดแคลนพลงังานอาจจาํกดัการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต (ขอ้มูลจาก Howe Robinson 

Research วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564)  
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สภาพอากาศสุดขั้วในช่วงวนัหยดุประจาํชาติของจีน (วนัท่ี 1 - 7 ตุลาคม) ส่งผลให้เกิดนํ้าท่วมใหญ่ทัว่มณฑลซานซี ซ่ึงเป็นหน่ึงใน

ภูมิภาคท่ีผลิตถ่านหินท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ เป็นผลให้มีรายงานว่าเหมืองถ่านหิน 60 แห่งในพ้ืนท่ีหยุดดาํเนินการตั้งแต่วนัท่ี 2 

ตุลาคม ก่อนท่ีรัฐบาลมณฑลซานซีจะประกาศว่าเหมือง 56 แห่งจาก 60 แห่งกลบัมาเปิดดาํเนินการอีกคร้ังตั้งแต่ช่วงเชา้ของวนัท่ี 12 

ตุลาคม มณฑลส่านซีซ่ึงเป็นภูมิภาคท่ีมีถ่านหินในปริมาณมากอีกแห่งหน่ึงในจีน ไดเ้ห็นองคก์ารบริหารส่วนมณฑลของพวกเขา

ประกาศเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคมว่าเหมืองทั้งหมดในพ้ืนท่ีเหมืองปินชางตอ้งระงบัการดาํเนินการเน่ืองจากการยุบตวัของชั้นดิน (ขอ้มูล

จาก Braemar ACM วนัท่ี 12 ตุลาคม 2564)  

 

นํ้าท่วมรุนแรงในภาคเหนือของจีนส่งผลกระทบต่อการทาํเหมือง ทาํให้มีผูพ้ลดัถ่ินกว่า 120,000 คน และทาํให้วิกฤตดา้นพลงังาน

ของประเทศเลวร้ายลง ราคาถ่านหินล่วงหน้าท่ีซ้ือขายใน Zhengzhou Commodity Exchange เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.6 ปิดท่ี 218.74 

เหรียญสหรัฐต่อตนัในวนัจนัทร์ ซ่ึงเพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่าจากราคาในช่วงตน้ปี 2564 (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 12 ตุลาคม 2564) 

 

Yi Gang ผูว่้าการธนาคารกลางจีนกล่าวว่าธนาคารอาจมีความเส่ียงหลงัจากเหตุการณ์ท่ีระบบเศรษฐกิจและการเงินของจีนตอ้งต่อสู้

กบัปัญหาของบริษทั Evergrande ปัญหาของผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวทาํให้เกิดความกงัวลเล็กน้อย แต่ “โดยรวมแลว้เรา

สามารถป้องกนัความเส่ียงจาก Evergrande ได”้ Yi กล่าว ปักก่ิงกาํลงัคลายขอ้จาํกดัเก่ียวกบัสินเช่ือบ้านกบัธนาคารท่ีใหญ่ท่ีสุด 

เน่ืองจากความเส่ียงในการผิดนดัชาํระหน้ีเพ่ิมขึ้นสําหรับนกัพฒันาท่ีตอ้งเผชิญกบัวิกฤต (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 17 ตุลาคม 

2564) 

 

คณะกรรมการปฏิรูปและการพฒันาแห่งชาติจีนได้ออกคาํส่ังให้ลดราคาถ่านหินเทอร์มอลภายใตก้ฎหมายควบคุมราคาท่ีมีอยู่ 

เน่ืองจากการเร่ิมตน้ของฤดูหนาวส่งผลกระทบในหลายภูมิภาคแลว้ และราคาถ่านหินอยู่ในระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ (ขอ้มูล

จาก Argus วนัท่ี 20 ตุลาคม 2564) 

 

วิกฤตดา้นพลงังานของจีนท่ีเกิดการขาดแคลนส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการผลิตปุ๋ ย ซ่ึงการผลิตดงักล่าวขึ้นอยู่กบัถ่านหินและก๊าซ

ธรรมชาติ ผลกระทบระดบัโลกอาจมีขนาดใหญ่ จีนเป็นผูผ้ลิตรายสําคญัของยูเรีย ซัลเฟต และฟอสเฟต โดยคิดเป็นร้อยละ 30 ของ

การคา้โลก ผูซ้ื้อปุ๋ ยรายใหญ่ท่ีสุดของจีน ไดแ้ก่ อินเดีย ปากีสถาน และประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ซ่ึงอาจจาํเป็นตอ้ง

หาอุปทานทางการเกษตรของพวกเขาจากแหล่งผลิตอ่ืน (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 21 ตุลาคม 2564) 

 

จีนไดเ้ปล่ียนจากผูส่้งออกซีเมนต์รายใหญ่ท่ีสุดในปี 2560 มาเป็นผูน้าํเขา้รายใหญ่ท่ีสุดนบัจากปี 2562 จีนมีการนาํเขา้ซีเมนต์จาก

เวียดนามและไทย โดยบงัคบัให้ลูกคา้ประจาํอยา่งบงัคลาเทศจดัหาปูนเม็ด (10 ลา้นตนั) จากปากีสถาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ

ประเทศอ่ืน ๆ ในตะวนัออกกลาง การเปล่ียนแปลงรูปแบบการคา้น้ีไดเ้พ่ิมความตอ้งการเรือในมหาสมุทรอินเดียส่งผลให้ค่าระวางมี

อตัราสูงขึ้นในกลุ่มเรือขนาดแฮนด้ีไซส์และเรือขนาดซุปราแมกซ์ - เรือขนาดอลัตราแมกซ์ การนาํเขา้ของจีนไดล้ดลงเลก็นอ้ยในปีน้ี 

(ลดลงอย่างแน่นอนเน่ืองมาจากอตัราค่าระวางท่ีสูงมาก) แต่ยงัคงเป็นประเทศท่ีมีอตัราการนาํเขา้มากท่ีสุดในโลกโดยลดลง 3 ลา้น

ตนัจากปีก่อนหนา้ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม ในขณะท่ีการจดัส่งในรูปของปูนเมด็ โดยขนส่งดว้ยเรือขนาดซุป
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ราแมกซ์  เราเห็นการเติบโตของซีเมนตผ์งไดมี้การส่งดว้ยเรือขนาดแฮนด้ีไซส์และเรือประเภทไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือซ่ึงมี

ขนาดเลก็กว่า ความโดดเด่นของเวียดนามในฐานะผูผ้ลิตหลกัยงัคงไม่มีประเทศใดทาํลายสถิติ (มีผลผลิตในปริมาณ 14 ลา้นตนัจาก

ปริมาณการผลิตรวม 18 ลา้นตนั) และเป็นประเทศเดียวท่ีเพ่ิมปริมาณการส่งออกไปยงัจีนในปี 2564  (ขอ้มูลจาก Howe Robinson 

Research วนัท่ี 22 ตุลาคม 2564)  

 

บริษทั Modern Land ซ่ึงเป็นบริษทัผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยจ์ากจีนกลายเป็นบริษทัอสังหาริมทรัพยใ์นแผน่ดินใหญ่แห่งท่ีส่ีท่ีผิดนดั

ชาํระพนัธบตัรสกุลเหรียญสหรัฐในเดือนน้ีต่อจากบริษทั Fantasia Holdings บริษทั Sinic Holdings และบริษทั China Properties 

Group ซ่ึงเนน้ย ํ้าถึงแรงกดดนัท่ีแผข่ยายไปทัว่ภาคส่วน บริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถจ่ายดอกเบ้ียและเงินตน้ใน

พนัธบตัรมูลค่า 250 ลา้นเหรียญสหรัฐได ้บริษทัไดก้ล่าวในการรายงานต่อตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์เม่ือวนัองัคาร นอกจากน้ี บริษทั 

Evergrande บริษทัผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์เก่งกาจหลีกเล่ียงการผิดนดัชาํระหน้ีเม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ แต่ตอ้งเผชิญกบักาํหนดชาํระ

หน้ีคร้ังสาํคญัอีกคร้ังในวนัศุกร์น้ี (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 26 ตุลาคม 2564) 

 

อเมริกา 

การศึกษาใหม่พบว่าผลกระทบท่ียาวนานของโครงสร้างพ้ืนฐานยุคก่อนโคลอมเบียอนัเก่าแก่: ทางหลวงจากยุคอินคาในเปรู ผูอ้ยู่

อาศยัท่ีอาศยัอยู่ข้างทางสัญจรในปัจจุบันยงัคงได้รับประโยชน์จากการมีอยู่ของมัน นักวิจัยพบว่ามันอธิบายถึงค่าจา้งท่ีสูงขึ้น 

โภชนาการท่ีดีขึ้น และปริมาณการศึกษาในพ้ืนท่ี พวกเขายงัพบว่าเพศหญิงไดรั้บประโยชน์มากกว่าเพศชายจากมรดกอนัคงทนของ

อินคา (ขอ้มูลจาก The Economist วนัท่ี 4 สิงหาคม 2564) 

 

มีเงินสดมูลค่า 6.84 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐและสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูงอยู่ในบญัชีของบริษทั S&P 500 ซ่ึงเป็นสถิติใหม่ มูลค่า

ดงักล่าวสูงกว่าค่าเฉล่ียในช่วง 5 ปีก่อนการระบาดใหญ่ถึงร้อยละ 45 และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.6 จากไตรมาสก่อนหนา้ เหตุผลคืออะไร? 

ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุเดลตา้ยงัคงทาํให้แผนการใชจ้่ายของบริษทัเสียหาย (ขอ้มูลจาก Wall Street Journal วนัท่ี 

16 สิงหาคม 2564) 

 

เน่ืองจากคนขบัรถบรรทุกท่ีอายุมากขึ้นมีเพ่ิมขึ้น คนท่ีอายนุ้อยกว่าก็ไม่สามารถแทนท่ีพวกเขาไดเ้ร็วพอ การมีคุณสมบติัท่ีจะเป็น

คนขบัรถบรรทุกเชิงพาณิชยต์อ้งมีคุณสมบติัมากมาย: ประวติัการขบัรถท่ีดีและผ่านการตรวจสอบประวติั การทดสอบการใชส้าร

เสพติด และขอ้กาํหนดอ่ืน ๆ อีกจาํนวนมาก และการใชชี้วิตเดินทางในระยะไกลนั้นไม่ใช่สําหรับทุกคน อตัราการลาออกจากงาน

ของคนขบัรถบรรทุกรุ่นใหม่นั้นมีสูงมาก (ขอ้มูลจาก Boston Globe วนัท่ี 7 ตุลาคม 2564) 

 

การเก็บเก่ียวขา้วโพดของบราซิลประสบปัญหาทั้งภยัแลง้ในช่วงปลายเดือนเมษายนระหว่างการปลูกและนํ้าคา้งแขง็ท่ีเกิดขึ้นไม่ตรง

ตามฤดูกาลในเดือนมิถุนายน ผลผลิตไดรั้บผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัโดยกระทรวงเกษตรของบราซิล (CONAB) ลดประมาณการ

ผลิตลงร้อยละ 21 เหลือเพียง 85 ลา้นตนั บราซิลส่งออกขา้วโพด 34 ลา้นตนัในปี 2563 แต่การคาดการณ์สาํหรับปี 2564 ปัจจุบนัอยูท่ี่ 

22 ลา้นตนั ไตรมาสสามมกัจะเป็นช่วงท่ีมีการขนส่งสูงสุด แต่ในปีน้ีมีการขนส่งเพียง 9 ลา้นตนัเม่ือเทียบกบั 15.5 ลา้นตนัในไตร

https://www.economist.com/graphic-detail/2021/07/31/an-inca-highway-still-benefits-people-living-nearby?utm_campaign=data-newsletter&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud&utm_term=2021-08-03&utm_content=data-nl-article-link-1&etear=data_nl_1


คําอธิบายและบทวิเคราะห์ของผู้บริหารต่อผลการดําเนินงาน ไตรมาสสาม ปี 2564 

 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากัด (มหาชน) 39 

 

มาสสามของปี 2563 การส่งออกรายเดือนของเดือนกนัยายนลดลงเหลือเพียง 2.9 ลา้นตนั ซ่ึงเป็นตวัเลขรายเดือนสําหรับเดือน

กนัยายนท่ีตํ่าท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2554 และตํ่ากว่าการส่งออกปริมาณ 6.4 ลา้นตนัในช่วงเดือนเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 3.5 ลา้นตนั การลด

ปริมาณการจดัส่งดงักล่าวมกัจะส่งผลเสียต่อตลาดเรือขนาดปานาแมกซ์เน่ืองจากร้อยละ 80 ของการขนส่งในเส้นทางการคา้ท่ีมี

ปริมาณสินคา้สูงสุดดาํเนินการขนส่งโดยกลุ่มเรือขนาดดงักล่าว แต่แมว่้าการขนส่งขา้วโพดไปยงัเอเชียไดล้ดลงมากกว่าคร่ึงหน่ึงใน

ปีน้ีเหลือเพียง 3.4 ลา้นตนั (7.6 ลา้นตนัถึงไตรมาสสามของปีท่ีแลว้) ธัญพืชและแร่ธาตุอ่ืน ๆ ยงัคงดาํเนินต่อไปดว้ยการส่งออกถัว่

เหลืองของบราซิลท่ีเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยซ่ึงทาํให้ตลาดเฟ่ืองฟูขึ้น การขนส่งขา้วโพดในเส้นทางทรานส์แอตแลนติก (ส่วนใหญ่ขนส่ง

ดว้ยเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ - เรือขนาดซุปราแมกซ์) มีปริมาณลดลงนอ้ยกว่ามาก (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research วนัท่ี 8 ตุลาคม 

2564) 

 

โควิด-19 เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหอ้ตัราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วท่ีสุดในรอบหลายทศวรรษทัว่โลก ในอเมริการาคาพุ่งขึ้นร้อยละ 

4.3 ในปีน้ีจนถึงเดือนสิงหาคม ตามมาตรการของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ซ่ึงสูงท่ีสุดในรอบ 30 ปี อตัราเงินเฟ้อ

ประจาํปีของยูโรโซนแตะร้อยละ 3.4 ในเดือนกนัยายน ซ่ึงเป็นอตัราสูงสุดในรอบกว่าทศวรรษ นกัข่าวของเราไดต้รวจสอบขอ้มูล

การระบาดใหญ่ในอดีตเพ่ือดูว่าเหตุการณ์ดงักล่าวมกัจะนาํไปสู่ภาวะเงินเฟ้อท่ีสูงขึ้นหรือไม่ การวิเคราะห์ของพวกเขาจากการใช้

ขอ้มูลท่ียอ้นกลบัไปในศตวรรษท่ี 14 แสดงให้เห็นว่าการระบาดใหญ่มกันาํไปสู่ภาวะเงินเฟ้อท่ีตํ่าลงไม่ใช่สูงขึ้น (ขอ้มูลจาก The 

Economist วนัท่ี 9 ตุลาคม 2564) 

 

ในเดือนมกราคม 2528 ซ่ึงเป็นชุดขอ้มูลท่ีเก่าท่ีสุดท่ีเรามี สหรัฐฯ นาํเขา้สินคา้มูลค่า 293 ลา้นเหรียญสหรัฐจากจีน (และมีดุลการคา้

เป็นบวก) ปัจจุบนัในเดือนสิงหาคมของปีน้ี สหรัฐฯ นาํเขา้จากจีนมูลค่ารวมเกือบ 43,000 ลา้นเหรียญสหรัฐซ่ึงเพ่ิมขึ้น 146 ภายเท่า

ภายใน 36 ปี การนาํเขา้ของสหรัฐจากประเทศในแถบเอเชียมีปริมาณเพ่ิมขึ้น จีนเป็นประเทศผูส่้งออกอนัดบัหน่ึงไปยงัสหรัฐอเมริกา 

แต่ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต ้และเวียดนามก็อยูใ่นรายช่ือ 10 อนัดบัแรกเช่นกนั  (ขอ้มูลจาก Yahoo Finance วนัท่ี 9 ตุลาคม 2564) 

 

เม่ือวานน้ีบริษทั Vale รายงานการผลิตแร่เหล็กในไตรสามสามท่ีปริมาณ 89.4 ลา้นตนัซ่ึงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18 จากไตรมาสก่อนหน้า 

และร้อยละ 3 จากปีก่อนหนา้ บริษทั Vale คาดว่าการผลิตแร่เหลก็ในปี 2564 จะสูงถึง 315 ลา้นตนั - 335 ลา้นตนัซ่ึงหมายถึงการผลิต

ในไตรมาสส่ีท่ีปริมาณ 998 ตนัต่อวนัเพ่ือให้ถึงคร่ึงหน่ึงของการคาดการณ์ ซ่ึงสูงกว่าการผลิตในไตรมาสสามเลก็นอ้ยท่ี 972 ลา้นตนั 

อยา่งไรก็ตาม ในฐานะส่วนหน่ึงของกลยทุธ์ “มูลค่ามากกว่าปริมาณ” ของบริษทั Vale ไดล้ดการผลิตซิลิกาสูงท่ีมีอตัรากาํไรตํ่าลง 4 

ลา้นตนัในไตรมาสส่ี การผลิตมีแนวโนม้ว่าจะส้ินสุดท่ีตํ่ากว่าคร่ึงหน่ึงของการคาดการณ์สาํหรับปี 2564 แต่อยูเ่หนือระดบัตํ่าสุดของ

การคาดการณ์ (890 ตนัต่อวนัสําหรับไตรมาสส่ี) ในแง่ท่ีเป็นบวกมากขึ้น การขายแร่เหล็กในไตรมาสสามของบริษทั Vale มีเพียง

ร้อยละ 76 ของการผลิตเทียบกบัปริมาณร้อยละ 91 โดยเฉล่ียในสามไตรมาสก่อนหน้า อนัเน่ืองมาจากการขนส่งสินคา้คงเหลือใน

ห่วงโซ่อุปทานซ่ึงน่าจะกลบัมาเพ่ิมขึ้นอีกคร้ังในไตรมาสส่ี การคาดการณ์ของบริษทั Vale สําหรับกาํลงัการผลิต ณ ส้ินปีอยู่ท่ี

ปริมาณ 343 ลา้นตนัสาํหรับปี 2564 ปริมาณ 370 ลา้นตนัสาํหรับปี 2565 เพ่ิมขึ้นเป็น 400 ลา้นตนัใน “ระยะกลาง” และ 400 ลา้นตนั 

- 450 ลา้นตนัใน “ระยะยาว”  ซ่ึงเทียบกบัปริมาณการผลิตของบริษทัในปัจจุบนัท่ี 335 ลา้นตนั การเปล่ียนแปลงหลกัเกิดจากระบบ

การผลิตทางตอนเหนือของบริษทัซ่ึงไดเ้ห็นแนวทางการผลิตในปี 2565 ท่ีลดลง 25 ลา้นตนัจากเป้าหมายอตัราการการผลิตท่ี 400 
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ลา้นตนั ในมุมมองของเราเม่ือพิจารณาจากการเพ่ิมขึ้นของอตัราค่าระวางของเรือขนาดเคปไซส์เม่ือเร็ว ๆ น้ี เราพบว่าการคาดการณ์

ของบริษทั Vale มีผลในเชิงบวก (ขอ้มูลจาก DNB Markets วนัท่ี 20 ตุลาคม 2564) 

 

เอเชีย 

อินเดียตั้ งเป้าลงทุน 1.35 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างงาน 

นายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี กล่าว พร้อมจดัลาํดบัความสาํคญัของชาติในวนัประกาศอิสรภาพคร้ังท่ี 75 ของประเทศ การลงทุนจะ

ดาํเนินการในภาคการขนส่งของอินเดียเพ่ือช่วยบูรณาการรูปแบบการขนส่งท่ีหลากหลายของประเทศ (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 

15 สิงหาคม 2564) 

 

อินเดียอาจมีสัดส่วนการส่งออกขา้วมากถึงร้อยละ 45 ของการส่งออกขา้วทัว่โลกในปี 2564 เน่ืองจากความสามารถในการจดัการ

ท่าเรือท่ีเพ่ิมขึ้นทาํให้ประเทศผูป้ลูกขา้วรายใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกรองจากจีนสามารถจดัส่งขา้วไดใ้นปริมาณสูงสุดเป็น

ประวติัการณ์ให้กับผูซ้ื้อทั่วแอฟริกาและเอเชีย ผูส่้งออกรายใหญ่ของโลกสามารถจัดส่งข้าวได้มากถึง 22 ล้านตันในปีน้ี หรือ

มากกว่าการส่งออกรวมของผูส่้งออกรายใหญ่ 3 รายถดัไป ไดแ้ก่ ไทย เวียดนาม และปากีสถาน นาย Nitin Gupta รองประธานฝ่าย

ธุรกิจขา้วของบริษทั Olam India กล่าว (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 16 กนัยายน 2564) 

 

การส่งออกถ่านหินของอินโดนีเซียมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 53 ลา้นตนัในปีน้ี นักวิเคราะห์จาก Noble Rodrigo Echeverri กล่าวในการ

ประชุมเสมือนจริงเม่ือวนัองัคาร การส่งออกถ่านหินของรัสเซียเพ่ิมขึ้น 9 ลา้นตนัในปีน้ี ในขณะท่ีการส่งออกถ่านหินในแอฟริกาใต้

คาดว่าจะลดลง 6 ลา้นตนัถึง 7 ลา้นตนั โดยกล่าวเสริมว่าตลาดถ่านหินยงัคงตึงตวัตลอดช่วงท่ีเหลือของปี 2564 (ขอ้มูลจาก Reuters 

วนัท่ี 21 กนัยายน 2564) 

 

อินเดียพบว่าปริมาณถ่านหินคงคลงัของประเทศอยู่ในระดบัตํ่ามาก ท่ามกลางอุปสงคด์า้นพลงังานท่ีเพ่ิมขึ้นจากภาคอุตสาหกรรม

และการนาํเขา้ท่ีชะลอตวัเน่ืองจากราคาโลกท่ีสูงเป็นประวติัการณ์ โรงไฟฟ้าถ่านหินกว่า 135 แห่งของอินเดียกว่าคร่ึงมีคลงัเช้ือเพลิง

เพียงพอต่อการผลิตเช้ือเพลิงนอ้ยกว่าสามวนั ผูแ้ข่งขนัของอินเดียสาํหรับอุปทานถ่านหินคือจีน ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคสินคา้โภคภณัฑร์าย

ใหญ่ท่ีสุดในโลก และอยู่ภายใต้แรงกดดันด้านพลงังานเน่ืองจากประเทศต้องรับมือกับภาวะไฟฟ้าดับเน่ืองจากความตอ้งการ

พลงังานท่ีเพ่ิมขึ้นและปริมาณเช้ือเพลิงคงคลงัท่ีตํ่า ถ่านหินมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 70 ของการผลิตไฟฟ้าของอินเดีย ผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นการตลาดคาดการณ์ว่าราคาถ่านหินเทอร์มอลของออสเตรเลียและอินโดนีเซียจะเพ่ิมขึ้นในช่วงท่ีเหลือของปีงบประมาณ ผูผ้ลิต

ชาวอินโดนีเซียตอ้งเผชิญกบัฝนตกหนกัซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการผลิตทาํให้ผลผลิตลดลงร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 40 ในเดือนท่ีผ่านมา 

2564 (ขอ้มูลจาก Maersk Broker วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564) 

 

เกาหลีใตเ้ป็นผูน้าํเขา้แร่เหล็กรายใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของโลก รองจากจีน ญ่ีปุ่ น และสหภาพยุโรป ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 

เกาหลีนาํเขา้แร่เหลก็ 56.3 ลา้นตนัซ่ึงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.3 จากปีก่อนหนา้ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.2 จาก

ช่วงเดียวกนัของปี 2562  ออสเตรเลียนาํเขา้ในปริมาณเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.7 จากปีก่อนหนา้เป็น 43.5 ลา้นตนัในเดือนมกราคม - เดือน
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กนัยายน 2564 จากปริมาณ 37.6 ลา้นตนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 แหล่งแร่เหลก็ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของเกาหลีคือบราซิล 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.5 อย่างไรก็ตามการจดัส่งจากบราซิลไปเกาหลีลดลงร้อยละ 19.2 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้เป็น 4.2 ลา้นตนั 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 จากปริมาณ 5.2 ลา้นตนัในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research วนัท่ี 

8 ตุลาคม 2564)  

 

เกษตรกรชาวอินเดียคาดว่าจะเก็บเก่ียวผลผลิตขา้วไดม้ากเป็นประวติัการณ์ท่ี 107 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้นจากปริมาณ 104 ลา้นตนั อินเดีย

ส่งออกขา้วคิดเป็นร้อยละ 45 ของตลาดส่งออกขา้วทัว่โลกและมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บส่วนแบ่งการตลาดจากการขายท่ีเพ่ิมขึ้นให้กบัผู ้

ซ้ือทัว่เอเชียและแอฟริกา ค่าขนส่งท่ีสูงขึ้นและการเพ่ิมขึ้นของราคาขา้วสาลีทัว่โลกกาํลงัดึงดูดผูซ้ื้อในเอเชียในอตัราท่ีสามารถเพ่ิม

การส่งออกขา้วสาลีของอินเดียสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 8 ปีในปี 2564 และคาดว่าจะสูงถึง 4.2 ลา้นตนัในปีน้ี ซ่ึงสูงท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 

2556 ขา้วสาลีอินเดียยงัคงถูกกว่าเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ การส่งออกนํ้ าตาลของอินเดียในฤดูกาลการตลาดปี 2563/ปี 2564 ทาํ

สถิติสูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 7.2 ล้านตันเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 จากฤดูกาลท่ีแล้วอินโดนีเซียเป็นผูซ้ื้อหลกัท่ีปริมาณ 1.8 ล้านตนั

รองลงมาคืออฟักานิสถาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และโซมาเลีย  (ขอ้มูลจาก Maersk Broker วนัท่ี 8 ตุลาคม 2564)  

 

ส่วนอ่ืน ๆ ของโลก 

ท่าเรือถ่านหินในรัฐนิวเซาทเ์วลส์ของออสเตรเลียไดรั้บผลกระทบจากสภาพอากาศเลวร้ายและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คิว

นอกเมืองนิวคาสเซิลมีเรือมากกว่า 40 ลาํ เน่ืองจากมีคาํส่ังให้เรือออกจากท่ีทอดสมอเน่ืองจากพายุ ในขณะท่ีการทดสอบโควิดท่ี

ล่าช้าทาํให้ห่วงโซ่อุปทานตึงเครียด อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีสภาพอากาศปลอดโปร่งในเร็ว ๆ น้ี แต่ปัญหาท่ีเกิดจากการ

แพร่กระจายของเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุเดลตา้มีแนวโนม้ท่ีจะยงัคงมีอยูใ่นอนาคตอนัใกล ้การเขา้คิวเพ่ือรอการขนส่งสินคา้กาํลงัผลกัดนั

ค่าใชจ้่ายในการรอการขนส่ง แต่ส่ิงเหล่าน้ีถูกชดเชยดว้ยราคาท่ีสูงเป็นประวติัการณ์สําหรับการส่งออกถ่านหินเทอร์มอลคุณภาพสูง 

(ขอ้มูลจาก Maersk Broker วนัท่ี 27 สิงหาคม 2564) 

 

การเก็บเก่ียวขา้วสาลีของออสเตรเลียท่ียอดเย่ียมในฤดูกาลท่ีแลว้ (ประมาณ 34 ลา้นตนั) ยงัคงส่งผลให้การส่งออกรายเดือนมีความ

แขง็แกร่งทั้งปริมาณการส่งออก 2.5 ลา้นตนัท่ีจดัส่งในเดือนธนัวาคม 2563 และ 17 ลา้นตนัท่ีส่งออกในช่วงเจ็ดเดือนแรกนั้นสูงเป็น

สถิติ ประมาณร้อยละ 70 ของการส่งออกของออสเตรเลียทั้งหมดถูกส่งไปยงัจดุหมายปลายทางในเอเชีย โดยปกติแลว้การขนส่งดว้ย

เรือขนาดแฮนด้ีไซส์มีสัดส่วนมากท่ีสุดในการขนส่งขา้วสาลีของออสเตรเลีย แต่อาจเน่ืองมาจากการขนส่งสินคา้ท่ีมีจาํนวนมากขึ้น

ดว้ยเรือขนาดซุปราแมกซ์-– เรือขนาดอลัตราแมกซ์ซ่ึงในปีน้ีเพ่ิมขึ้นจาก 2.3 ลา้นตนัเป็น 8.5 ลา้นตนัในช่วง 7 เดือนแรก ในขณะท่ี

เรือขนาดแฮนด้ีไซส์เพ่ิมขึ้นจาก 3 ลา้นตนัเป็นเพียง 4.2 ลา้นตนั เห็นไดช้ดัว่าสินคา้ท่ีเพ่ิมขึ้นน้ีเป็นตวัขบัเคล่ือนสําคญัของอตัราค่า

ระวางของเรือขนาดซุปราแมกซ์ - เรือขนาดอลัตราแมกซ์ในแถบแปซิฟิกท่ีแขง็แกร่งเช่นน้ี โดยผูใ้ชบ้ริการเช่าเหมาลาํอาจใชเ้รือท่ีมี

ขนาดใหญ่ขึ้นเช่นกนัเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แมว่้าการเก็บเก่ียวในปีน้ีไม่น่าจะตรงกบัสถิติของปี 2363/ ปี 2564 แต่สัญญาณ

เร่ิมตน้ก็เป็นบวกสําหรับพืชผลชนิดน้ีโดยปัจจุบนันักวิเคราะห์คาดการณ์ไวว่้าจะมีการเก็บเก่ียวประมาณ 30 ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก 

Howe Robinson Research วนัท่ี 3 กนัยายน 2564) 
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การรัฐประหารในกินีทาํให้เกิดคาํถามเก่ียวกบัการส่งออกแร่บอกไซตท่ี์เฟ่ืองฟูของประเทศ ค่าระวางในตลาดซ้ือขายล่วงหนา้ร่วงลง

ชัว่คราว ขณะท่ีราคาอะลูมิเนียมซ่ึงเป็นสินคา้โภคภณัฑ์ท่ีสกดัจากแร่บอกไซตท์าํสถิติสูงสุดในรอบทศวรรษ ตั้งแต่นั้นมาผูข้นส่ง

สินคา้รายใหญ่ในประเทศไดแ้จง้ว่าการดาํเนินการขนส่งจะไม่ไดรั้บผลกระทบและจะยงัคงดาํเนินต่อไปตามปกติ และเน่ืองจาก

สินคา้โภคภณัฑ์คิดเป็นสัดส่วนประมาณสองในสามของการส่งออกของประเทศตามมูลค่า ไม่ว่ารัฐบาลใด ๆ ก็ตอ้งการท่ีจะรักษา

ปริมาณการขนส่งท่ีเพ่ิมขึ้น ส่ิงสําคญัสําหรับการขนส่งสินค้าแร่บอกไซต์เป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าตํ่ามาก โดยกลัน่เป็นอลูมินาใน

อตัราส่วน 2:1 โดยประมาณ ซ่ึงจะถูกหลอมเป็นอะลูมิเนียมในอตัราส่วน 2:1 ดงันั้น การทดแทนการนาํเขา้อลูมินาดว้ยแร่บอกไซต์

ส่งผลให้การซ้ือขายดว้ยเรือขนส่งสินคา้แห้งกองเพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่า ปริมาณการคา้เม่ือรวมผลกระทบน้ี การขนส่งแร่บอกไซต์

มกัจะใช้เวลานานกว่าการขนส่งอลูมินา ส่งผลให้อุปทานเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองมีจาํกดัเป็นระยะเวลานานขึ้น และสุดทา้ย

ปริมาณแร่บอกไซตส์ํารองของจีนมีคุณภาพลดลงในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา ซ่ึงหมายความว่าจะตอ้งมีการนาํเขา้เพ่ือตอบสนองอุปสงค์

ท่ีเพ่ิมขึ้น (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 9 กนัยายน 2564)  

 

ราคาท่ีสูงขึ้นจากปัญหาคอขวดทาํให้ธนาคารกลางอยูใ่นสถานะท่ียากลาํบากอย่างย่ิง ในทางเศรษฐศาสตร์แบบดั้งเดิม อตัราเงินเฟ้อ

เป็นปรากฏการณ์ทางการเงินท่ีเป็นวิธีแกปั้ญหาทางการเงินในรูปของอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงขึ้น แต่คราวน้ีโดยพ้ืนฐานแลว้ไม่มีโอกาสท่ี

อตัราดอกเบ้ียท่ีสูงขึ้นจะแกปั้ญหาราคาท่ีสูงขึ้นท่ีเกิดจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานได ้(ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 30 กนัยายน 2564) 

 

เป็นเวลากว่าทศวรรษหลงัจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน ปัญหาเศรษฐกิจโลกคือการขาดการใชจ้่าย ครัวเรือนท่ีวิตกกงัวลชาํระหน้ีของ

พวกเขา รัฐบาลบงัคบัใชม้าตรการท่ีเขม้งวดและบริษทัท่ีระมดัระวงัไดร้ะงบัการลงทุน ในขณะท่ีการจา้งงานลดลงอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

ขณะน้ีเม่ือการใชจ้่ายกลบัมาเพ่ิมสูงขึ้นอีกคร้ัง เน่ืองจากรัฐบาลไดก้ระตุน้เศรษฐกิจและผูบ้ริโภคไดใ้ชจ้่ายเพ่ิมขึ้น อุปสงคท่ี์เพ่ิมขึ้น

นั้นทรงพลงัมากจนอุปทานกาํลงัดิ้นรนเพ่ือตอบสนองให้ทนัและอตัราเงินเฟ้อกาํลงักดัเซาะ สาเหตุของปัญหาโดยตรงคือโควิด-19 

ทว่าเศรษฐกิจท่ีขาดแคลนเป็นผลจากการเปล่ียนจากการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลไปเป็นพลงังานหมุนเวียน และความจริงท่ีว่าการคา้ลด

นอ้ยลงในแง่ของประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและเพ่ิมมากขึ้นในแงเ่ป้าหมาย เช่น มาตรฐานแรงงานและความมัน่คงของชาติ การลด

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการปกป้องคุม้ครองน้ีจะมีระยะเวลายาวนานกว่าการระบาดใหญ่มาก และรับมือไดย้าก

เช่นกนัสาํหรับผูก้าํหนดนโยบาย (ขอ้มูลจาก The Economist วนัท่ี 7 ตุลาคม 2564) 

 

ออสเตรเลียยงัคงเป็นผูส่้งออกถ่านหินรายใหญ่ท่ีสุดทัว่โลก โดยในปีน้ีมีการส่งออกถ่านหินร้อยละ 30.8 มากกว่าการส่งออกร้อยละ 

27.9 ของอินโดนีเซีย ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 ออสเตรเลียส่งออกถ่านหิน 272.3 ลา้นตนัซ่ึงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.3 จากช่วงเวลา

เดียวกนัของปี 2563 แมว่้าจะยงัลดลงร้อยละ 6.2 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562 การส่งออกถ่านหินจากออสเตรเลียไปยงัจีนลดลง

ร้อยละ 96.9 จากปีก่อนหน้าในเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2564 เหลือเพียง 2.0 ลา้นตนัในเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2564 

ออสเตรเลียส่งออกถ่านหิน 51.6 ลา้นตนัไปยงัอินเดีย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 74.0 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า ปัจจุบนัอินเดียเป็นจุดหมาย

ปลายทางร้อยละ 19 ของการส่งออกถ่านหินของออสเตรเลียทั้งหมด ออสเตรเลียส่งออกถ่านหิน 47.2 ล้านตันไปยงัเกาหลีใน

ช่วงเวลาน้ี ซ่ึงแสดงถึงการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 50.6 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า การส่งออกถ่านหินของออสเตรเลียไปยงั

สหภาพยุโรปเพ่ิมขึ้นร้อยละ 38.4 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้าเป็น 11.2 ลา้นตนั จุดหมายปลายทางของการส่งออกอนัดบัตน้คือญ่ีปุ่ น
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โดยมีการส่งออกในปริมาณ 84.7 ลา้นตนัในเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2564 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.7 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี

ก่อนหน้า ญ่ีปุ่ นนาํเขา้ถ่านหินของออสเตรเลียคิดเป็นร้อยละ 31.1 เกาหลีร้อยละ 17.3 ไตห้วนัร้อยละ 9.8 และสหภาพยุโรปร้อยละ 

4.1 (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 22 ตุลาคม 2564) 
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