
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํอธิบายและบทวเิคราะห์ของผู้บริหารต่อผลการดําเนินงานไตรมาสส่ีปี 2564 

 



คําอธิบายและบทวิเคราะห์ของผู้บริหารต่อผลการดําเนินงาน ไตรมาสส่ี ปี 2564 

 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จํากัด (มหาชน) 1 

 

ผลประกอบการรวมของบริษัทฯ สําหรับไตรมาสส่ีปี 2564 (สกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ) 

ผลการดําเนินงานซ่ึงสอบทานแลว้โดยบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัย่อย ("บริษทัฯ") คร้ังล่าสุด สําหรับไตรมาสส่ีปี 2564 รายไดต้่อวนัต่อลาํเรือสําหรับไตรมาสส่ีปี 2564 อยู่ท่ี 

26,429 เหรียญสหรัฐ โดยตวัเลขทั้งปีอยู่ท่ี 20,338 เหรียญสหรัฐ โปรดดูหัวขอ้ “การแบ่งส่วนตลาด” ดา้นล่างซ่ึงแสดงถึงผลการ

ดาํเนินงานของกองเรือของบริษทัฯ ต่อวนัต่อลาํเรือเปรียบเทียบกบัดชันีค่าระวางเรือ ในไตรมาสน้ีค่าใชจ้่ายในการเดินเรือต่อวนัต่อ

ลาํเรือเฉล่ียอยู่ท่ี 5,241 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงตวัเลขทั้งปีอยู่ท่ี 5,090 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงสูงกว่าประมาณการท่ีบริษทัฯ ตั้งไวส้ําหรับปีน้ีท่ี 

4,750 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ และสูงกว่าตวัเลขในปีท่ีแลว้ท่ี 4,705 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี 

ค่าเส่ือม (EBITDA) สําหรับไตรมาสส่ีอยู่ท่ี 62.42 ล้านเหรียญสหรัฐและตัวเลขทั้งปีอยู่ท่ี 175.17 ล้านเหรียญสหรัฐ สําหรับ                        

ไตรมาสส่ี บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 53.01 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยกาํไรสุทธิต่อหุ้นหน่วยเป็นเงินสกุลไทยบาทอยูท่ี่ 1.14 บาทต่อ

หุ้น ซ่ึงทาํให้บริษทัฯ มีกาํไรทั้งส่ีไตรมาสสําหรับปีน้ี  ในปี 2564 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 136.96 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงน้อยกว่าเพียง

เล็กน้อยจากกาํไรสุทธิท่ีสูงท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 148.14 ลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2551 กาํไรสุทธิต่อหุ้นหน่วยเป็นเงินสกุลไทย

บาทอยูท่ี่ 2.87 บาทต่อหุ้นสาํหรับปีน้ี  

ตัวเลขท่ีสําคัญ ปี 2564 ปี 2563 
ไตรมาส 4 ปี 

2564 

ไตรมาส 4 ปี 

2563 

รายได้สูงสุดต่อวันต่อลําเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 50,336 20,500 50,336 20,500 

รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลําเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 20,338 8,332 26,429 10,022 

รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลําเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) (สําหรับเรือขนาดแฮนดีไ้ซส์) 18,804 8,214 25,062 10,033 

รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลําเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) (สําหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์) 

 

19,378 7,477 22,823 10,211 

รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลําเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) (สําหรับเรือขนาดอัลตราแมกซ์) 

 

25,062 9,575 33,734 9,782 

รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลําเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  

(สําหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์/ขนาดอัลตราแมกซ์) 

22,053 8,464 27,958 10,009 

ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อลําเรือ (OPEX) (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 5,090 4,705 5,241 5,067 

รายได้ก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) (หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ) 175.17 36.25 62.42 13.79 

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

(หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ)   

132.76 (13.24) 52.68 2.10 
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ตัวเลขท่ีสําคัญ ปี 2564 ปี 2563 
ไตรมาส 4 ปี 

2564 

ไตรมาส 4 ปี 

2563 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ) 

 

136.96 (40.80) 53.01 0.90 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (EPS) (ไม่รวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการพเิศษ

ต่าง ๆ) (หน่วยเป็นบาท) 

2.79 (0.27) 1.13 0.04 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (EPS) (หน่วยเป็นบาท) 2.87 (0.83) 1.14 0.02 

 

ผลประกอบการรวมของบริษัทฯ (สกุลเงินไทยบาท) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิรวม 4,474.93 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัขาดทุนสุทธิรวม 1,294.85 

ลา้นบาทสาํหรับปี 2563 เหตุผลหลกัของการเปล่ียนแปลงมีดงัต่อไปน้ี 

1. รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและนํ้ ามนัเช้ือเพลิง) สาํหรับปี 2564 เพ่ิมขึ้นร้อย

ละ 153 จากปี 2563 โดยสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากรายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือเพ่ิมขึ้นจาก 8,332 เหรียญสหรัฐในปี 2563 เป็น 

20,338 เหรียญสหรัฐในปี 2564 ในปี 2564 ตลาดขนส่งสินคา้แห้งเทกองยงัคงมีแนวโน้มขาขึ้นท่ีดีอย่างต่อเน่ืองจากการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจในประเทศเศรษฐกิจหลกั อีกทั้งจาํนวนเรือท่ีมีอยู่ในปริมาณท่ีเหมาะสม กองเรือของบริษทัฯ มี

จาํนวน 36 ลาํ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  

2. ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2563 ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (OPEX) 

(รวมค่าเส่ือม/ค่าใช้จ่ายตดับญัชีสําหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสํารวจเรือ) เพ่ิมขึ้นจาก 4,705 เหรียญสหรัฐในปี 

2563 เป็น 5,090 เหรียญสหรัฐในปี 2564 สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากค่าใช้จ่ายลูกเรือท่ีเก่ียวเน่ืองกับข้อจาํกัดต่าง ๆ  ใน

สถานการณ์ Covid-19 และค่าใชจ้่ายพสัดุภณัฑอ่ื์น ๆ /ค่าอะไหล่เพ่ิมขึ้น 

3. ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร) สาํหรับปี 2564 เพ่ิมขึ้นจาํนวน 245.24 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 

2563 โดยสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากการเพ่ิมขึ้นของค่าใชจ้่ายค่าตอบแทนผนัแปร 

4. กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 194.37 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากการเคล่ือนไหวของค่าเงินท่ีเอ้ืออาํนวยให้

มูลคา่ท่ีเทียบเท่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐของหน้ีสกุลเงินบาทลดลง 

5. ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์จาํนวน 68.67 ล้านบาท โดยสาเหตุหลกัมาจากการปิดสัญญาเพียงคร้ังเดียวของสัญญา

แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากการชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนด 

6. ค่าใชจ้่ายทางการเงินในปี 2564 ลดลง 181.92 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2563 เน่ืองมาจากดอกเบ้ียจ่ายท่ีลดลงซ่ึงเป็น

ผลมาจากอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง LIBOR ท่ีลดลงและหน้ีคงเหลือท่ีลดลง 
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ข้อมูลล่าสุดถึงข่าวเกีย่วกบัการลกัลอบขนยาเสพติดของเรือ ชญานี นารี 

 

• เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2564 บริษทั พรีเชียส วิชัน่ส์ พีทีอี ลิมิเตด ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในสิงคโ์ปร์ของบริษทัฯ และเป็นเจา้ของ

เรือชญานี นารี ("เรือ”) ไดล้งนามในสัญญาเช่ารายเท่ียวสําหรับการขนส่งนํ้ าตาลดิบปริมาณ 46,000 ตนั จากเมืองซังตูส 

ประเทศบราซิล ไปส่งยงัเมืองลากอส ประเทศไนจีเรีย 

• เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2564 ยาเสพติดไดถู้กพบภายในระวางสินคา้ของเรือ ขณะท่ีเรือทาํการขนถ่ายสินคา้ลงเรือ ณ ท่าเรือ

ในเมืองซังตูส หน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศบราซิลไดท้าํการสอบสวนอย่างละเอียด ซ่ึงพบว่าไม่มีลูกเรือของบริษทัฯ 

เก่ียวขอ้งหรือให้ความช่วยเหลือในการลกัลอบขนยาเสพติด ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2564 หน่วยงานของประเทศ

บราซิลอนุญาตให้เรือแล่นออกจากบราซิลได ้โดยไม่มีการตั้งขอ้หากบัลูกเรือ และ/หรือเรือ หรือบริษทัเจา้ของเรือ แต่อยา่ง

ใด 

• เม่ือเรือไดเ้ดินทางถึง ณ ท่าเรือสําหรับขนถ่ายสินคา้ในเมืองลากอส ประเทศไนจีเรีย เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2564 หน่วยงาน

ต่าง ๆ ของประเทศไนจีเรียไดด้าํเนินการตรวจคน้เรือโดยละเอียด อย่างไรก็ตาม ไม่พบวตัถุตอ้งสงสัยใด ๆ เรือจึงไดเ้ร่ิม

การขนถ่ายสินคา้ออกจากเรือในวนัเดียวกนันั้น (วนัท่ี 9 ตุลาคม 2564) 

• เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม มีการพบยาเสพติดภายในระวางสินคา้ของเรือ 

• เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2564 เรือไดเ้สร็จส้ินการดาํเนินการขนถ่ายสินคา้ออกจาก และสํานกังานปราบปรามยาเสพติดแห่ง

ประเทศไนจีเรีย (NDLEA) ไดรั้บคาํส่ังจากศาลไนจีเรียให้กกัเรือชัว่คราวและควบคุมตวัลูกเรือ 22 ราย เป็นระยะเวลา 14 

วนั โดยในวนัเดียวกนันั้น บริษทัฯ ไดรั้บการเรียกร้องค่าเสียหายประมาณ 3.9 ลา้นเหรียญสหรัฐ จากผูรั้บสินคา้ ขณะน้ี

บริษทัฯ กาํลงัดาํเนินการร่วมกบัทนายความของบริษทัฯ เพ่ือแกต้่างในขอ้เรียกร้องน้ี 

• เม่ือวนัท่ี 8 ธันวาคม 2564 NDLEA ไดย่ื้นขอ้กล่าวหาต่อเรือชญานี นารี และลูกเรือ 3 ราย (และบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งซ่ึง

ไม่ไดท้าํงานให้กบับริษทัฯ อีก 9 ราย) ต่อศาลสูงแห่งประเทศไนจีเรีย โดยตั้งขอ้กล่าวหาว่าดาํเนินการขนส่งยาเสพติดโดย

มิชอบดว้ยกฎหมาย ทั้งน้ี ไม่มีการตั้งขอ้กล่าวหาใด ๆ ต่อลูกเรืออีก 19 รายท่ีอยูบ่นเรือ 

• บริษทัประกันของบริษทัฯ ได้ออกหนังสือยืนยนัปฏิบติัตามเง่ือนไข (Letters of Undertaking: “LOUs”) ต่อสํานักงาน

ปราบปรามยาเสพติดแห่งประเทศไนจีเรีย (NDLEA) เพ่ือเป็นหลกัประกนัสาํหรับการปล่อยตวัเรือและลูกเรือสัญชาติไทย

ท่ีไม่ถูกย่ืนขอ้กล่าวหาจาํนวน 19 ราย ต่อมา ในวนัท่ี 13 มกราคม 2565 ศาลสูงแห่งประเทศไนจีเรียไดมี้คาํส่ังให้ปล่อยตวั

เรือและลูกเรือสัญชาติไทยจาํนวน 19 รายซ่ึงอยูบ่นเรือ 

• ลูกเรือ 3 รายซ่ึงถูกย่ืนขอ้กล่าวหา จะตอ้งพาํนกัอยู่ในประเทศไนจีเรียจนกว่ากระบวนการทางกฎหมายจะเสร็จส้ิน โดย

ลูกเรือทั้งสามรายดงักล่าวไดรั้บการประกนัตวัโดยบริษทัฯ ไดว้างหลกัประกนั เพ่ือให้ไดรั้บอนุญาตให้ยา้ยลูกเรือดงักล่าว

จากสถานท่ีคุมขงัของ NDLEA ไปพกัในโรงแรมในประเทศไนจีเรีย 

• เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2565 บริษทัฯ ไดรั้บแจง้ว่า NDLEA ไดย่ื้นขอ้กล่าวหาเพ่ิมเติมต่อลูกเรืออีกจาํนวน 7 ราย ส่งผลให้

ขณะน้ีลูกเรือท่ีถูกย่ืนขอ้กล่าวหามีจาํนวนทั้งส้ิน 10 ราย ซ่ึงจะตอ้งพาํนกัอยู่ในประเทศไนจีเรียจนกว่ากระบวนการทาง

กฎหมายจะเสร็จส้ิน ทั้งน้ี บริษทัฯ ต้องย่ืนหลกัประกันเพ่ิมเติมเพ่ือให้ลูกเรือทั้ง 7 รายน้ีได้ยา้ยจากเรือเพ่ือไปพกัใน

โรงแรม 

• ขณะน้ี บริษทัฯ อยู่ระหว่างการดาํเนินการผ่านพิธีการขาออกเพ่ือให้ไดรั้บอนุญาตจากกองทพัเรือไนจีเรียและหน่วยงาน

อ่ืน ๆ ของรัฐท่ี โดยบริษทัฯ คาดว่าเรือจะสามารถแล่นออกจากประเทศไนจีเรียไดใ้นไม่ชา้หลงัจากนั้น 
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• ขณะน้ี บริษทัฯ ไดท้าํงานร่วมกบักบับริษทัประกนัของบริษทัฯ และท่ีปรึกษากฎของบริษทัฯ หมายอย่างใกลชิ้ด เพ่ือให้

แน่ใจว่าคดีน้ีจะเสร็จส้ินโดยเร็วท่ีสุด 

 

การแบ่งส่วนตลาด (ไตรมาสส่ีปี 2564) : ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยู่ท่ีระดบั 1,743 

จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 31,370 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว่้า เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทั

ฯ ซ่ึงทาํรายไดอ้ยู่ท่ี 25,062 เหรียญสหรัฐนั้นน้อยกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 20.11 ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือ

ขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูท่ี่ระดบั 2,771 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 30,472 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะ

เห็นไดว่้า เรือขนาดซุปราแมกซ์และเรือขนาดอตัราแมกซ์ของบริษทัฯ ซ่ึงทาํรายไดอ้ยู่ท่ี 27,958 เหรียญสหรัฐน้อยกว่าอตัราค่าเช่า

เรือของดชันี BSI ร้อยละ 8.25 เป้าหมายของบริษทัฯ คือการทาํรายไดใ้ห้มากกว่าดชันีดงักล่าวทั้งสอง 

ชนิดของเรือ 

อัตราค่าเช่า

เรือของดัชนี

โดยเฉล่ียใน

ไตรมาสส่ี ใน

อัตราเหรียญ

สหรัฐ 

(A) 

 

อัตราค่าเช่าเรือ

ของ พีเอ

สแอล โดย

เฉล่ียในไตร

มาสส่ี ในอัตรา

เหรียญสหรัฐ 

(B) 

ความแตกต่าง

ของเรือของ พี

เอสแอล จาก

เรือในดัชนี ใน

อัตราหน่วย

ร้อยละ 

(C) 

ส่วนต่างของ

เรือท่ีทํา

สัญญาเช่าเรือ

ในวันแรก 

เทียบกับ

ค่าเฉล่ียของ

ไตรมาสส่ี 

(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 
31,370 25,062 25% -14.0% 12.86% +7,478 32,540 +3.7% 

เรือขนาดซุป

ราแมกซ์ 
30,472 29,287* 10% -22.1% 3.29% -2,690 26,597 -12.7% 

*อัตราค่าเช่าเรือขนาดซุปราแมกซ์ของพีเอสแอลโดยเฉล่ียในไตรมาสส่ีคาํนวณจากเรือ 16 ลาํเน่ืองจากเรือ 1 ลาํได้ถูกกักอยู่ใน

ประเทศไนจีเรียในช่วงไตรมาสส่ี 

เหตุผลสามประการซ่ึงส่งผลให้รายไดข้องบริษทัฯ น้อยกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันีคือ ประการแรก เรือของบริษทัฯ มีขนาด 

“แตกต่าง” จากเรือท่ีใชค้าํนวณดชันี หากเปรียบเทียบอยา่งแทจ้ริงแลว้ เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ มีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือ

ต่อวนันอ้ยกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันีร้อยละ 25 และเรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ มีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนันอ้ยกว่า

อตัราค่าเช่าเรือของดชันีร้อยละ 10 ประการท่ีสอง เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ 7 ลาํ จากกองเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ทั้งหมด 19 ลาํ 

อยู่ภายใตสั้ญญาเช่าเหมาลาํระยะยาวท่ีอตัราค่าระวาง 19,083 เหรียญสหรัฐต่อวนั และเรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ 1 ลาํ จาก

กองเรือขนาดซุปราแมกซ์ทั้งหมด 17 ลาํ อยูภ่ายใตสั้ญญาเช่าเหมาลาํระยะยาวท่ีอตัราค่าระวาง 13,421 เหรียญสหรัฐต่อวนั โดยอตัรา

ค่าเช่าเรือต่อวนัดงักล่าวทั้งสองนั้นนอ้ยกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันีในไตรมาสส่ี (ดชันี BHSI อยู่ท่ี 31,370 เหรียญสหรัฐ และดชันี 

BSI อยูท่ี่ 30,472 เหรียญสหรัฐ) และประการสุดทา้ย หากบริษทัฯ เห็นว่าตลาดปรับตวัลดลงในช่วงไตรมาสส่ี หากคุณทาํสัญญาเช่า

เรือทั้งหมดในกองเรือในวนัแรกของไตรมาสส่ีท่ีอตัราค่าเช่าเรือในระดบัของดชันี (ดชันี BHSI อยูท่ี่ 35,769 เหรียญสหรัฐ และดชันี 
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BSI อยู่ท่ี 37,212 เหรียญสหรัฐ) นอกเหนือไปจากท่ีเรือของบริษทัฯ ไม่ใช่เรือขนาดเดียวกบัดชันีแลว้ อตัราค่าเช่าเรือต่อวนัดงักล่าว

นั้นจะสูงกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันีร้อยละ 14 สําหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ และร้อยละ 22.1 สําหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์ หาก

บริษทัฯ นาํปัจจยัสามประการดงักล่าวมาคาํนวณผลประกอบการของบริษทัฯ จะเห็นว่า บริษทัฯ ทาํรายไดม้ากกว่าดชันีสําหรับเรือ

ขนาดแฮนด้ีไซส์ร้อยละ 3.7 และนอ้ยกว่าดชันีสาํหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์ร้อยละ 12.7 ดงัท่ีไดแ้สดงในตารางขา้งตน้ 

วัน SET Opportunity Day คร้ังต่อไป ซ่ึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการนาํเสนอขอ้มูลผลประกอบการ จะมีขึ้นในวนัท่ี      

17 กุมภาพนัธ์ 2565 เวลา 15:15 นาฬิกา ผ่านทางการถ่ายทอดสดจาก Webcasts ของตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัฯ หวงัว่าท่านทั้งหลาย

จะเขา้ร่วมผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษทัฯ จะไดร้ายงานผลการดาํเนินงานสําหรับไตรมาสส่ี ทั้งน้ี ระหว่างการรายงานผล

การดาํเนินงานสําหรับไตรมาสสามเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2564 มีผูเ้ข้าชมผ่านทางการถ่ายทอดสดจาก Webcasts ของตลาด

หลกัทรัพยแ์ละผา่นทาง YouTube จาํนวนทั้งส้ิน 280 ราย และผ่านทาง Facebook จาํนวนทั้งส้ิน 22 ราย รวมเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 302 

ราย 

สัญญาเช่าระยะยาว กบั สัญญาเช่าระยะส้ัน  

สัญญาเช่าระยะยาว ซ่ึงมีระยะเวลามากกว่าหน่ึงปี ปรากฏตามตารางดา้นล่างน้ี จะเห็นไดว่้ามีการทาํสัญญาเช่าเรือระยะยาวซ่ึงมี

ระยะเวลามากกว่าหน่ึงปีในอีกส่ีปีขา้งหนา้เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 16 ดว้ยรายไดท่ี้คาดว่าจะไดรั้บประมาณ 139 ลา้นเหรียญสหรัฐ   

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

จํานวนวันท่ีได้ทําสัญญาให้เช่าเรือไปแล้ว* 2,936 1,866 1,830 1,825 

ร้อยละของจํานวนวันท่ีได้ทําสัญญาให้เช่าเรือไปแล้ว  22% 14% 14% 14% 

อัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยต่อวัน (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)** 18,385 15,560 15,316 15,316 

มูลค่ารวมของสัญญาเช่าเรือ (หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐฯ)  53.98 29.03 28.03 27.95 

*จาํนวนวนัท่ีไดท้าํสัญญาให้เช่าเรือไปแลว้ของเรือจาํนวน 5 ลาํ ในอตัราค่าระวางแบบคงท่ี และเรือจาํนวน 4 ลาํในอตัราค่าระวางขั้นตน้แบบผนัแปร 

**อตัราค่าระวางเรือเฉลี่ยต่อวนัสาํหรับอตัราค่าระวางแบบผนัแปร ประมาณการตามอตัราค่าระวางในเดือนมกราคม 2565 สาํหรับรายรับในอนาคตและ

รายรับท่ีแทจ้ริงสําหรับรายรับท่ีเกิดขึ้นในอดีต 

บริษทัฯ มีความตั้งใจอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะปล่อยเรือใหเ้ช่าโดยการทาํสัญญาเช่าระยะยาวเม่ือโอกาสอาํนวย 

การรีไซเคิลเรือ มีขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือท่ีถูกรีไซเคิลปริมาณ 5.47 ลา้นเดทเวทตนัในระหว่างปี 2564 รวมเรือทุก

ประเภทซ่ึงอยูใ่นตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง เม่ือเทียบกบัปริมาณ 15.1 ลา้นเดทเวทตนั (ลดลงร้อยละ 64)  ในปี 2563 อายขุอง

กองเรือโลก ณ ตน้ปี 2565 มีปริมาณ 68.17  ลา้นเดทเวทตนั หรือ ร้อยละ 7.26 (ร้อยละ 11.05 ของกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้

บนเรือ และร้อยละ  5.21 ของกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ) ของกองเรือโลกจะมีอายุครบ 20 ปีหรือมากกว่า รวมถึง

https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
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สัดส่วนปริมาณการส่ังต่อเรือใหม่ต่อกองเรือท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าท่ีร้อยละ 6.88 (ปริมาณการส่ังต่อเรือใหม่จนถึง ณ ส้ินปี 2567 เม่ือเทียบ

กบัปริมาณอุปทานสุทธิ ณ ตน้ปี 2565) ทาํให้กองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองโลกน่าจะขยายตวัชา้ลงมากขึ้น  

การเปรียบเทียบประจําปี 

การเปรียบเทียบประจาํปี 2563 ของ Marine Money แสดงให้เห็นว่าในบรรดา 22 บริษทัท่ีจดทะเบียนทัว่โลกในกลุ่มเรือขนส่งสินคา้

แห้งเทกอง  บริษัทฯ มีผลตอบแทนรวมแก่ผู ้ถือหุ้นสูงสุดเป็นอันดับสองท่ีร้อยละ  0.0 เ ม่ือเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียของ

ภาคอุตสาหกรรมซ่ึงอยูท่ี่ติดลบร้อยละ 25.4 การจดัอนัดบัผลการดาํเนินงานโดยรวมของบริษทัฯ อยู่ในลาํดบักลางของกลุ่มบริษทั

ขนส่งสินคา้แห้งเทกอง 

การเปลีย่นแปลงของดชันี BDI และมุมมองของบริษัทฯ ต่อตลาด 

• โปรดดูวีดีโอท่ีน่าสนใจ beautiful video by BIMCO & ITN  ซ่ึงเก่ียวกบับทบาทของเรือและคนประจาํเรือ 1.7 ลา้นคนท่ีทาํ

หนา้ท่ีบนเรือเหล่าน้ี 

• ตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองยงัคงเผชิญปัญหาเร่ืองความไม่สมดุลกนัระหว่างภาคอุปสงค์และภาคอุปทาน 

โปรดดูความแตกต่างในปี 2546-2552, 2553-2563, 2564 และอนาคตท่ีอธิบายไวโ้ดยละเอียดในเร่ืองน้ีในส่วน

ถดัไป 

• อตัราค่าเช่ารายวนัแบบเหมาลาํรายไตรมาสโดยเฉล่ียสาํหรับเรือขนาดเคปไซส์ (ขนาดระวาง 180,000 เดทเวทตนั) อยู่ท่ี 

17,126 เหรียญสหรัฐในไตรมาสแรก 31,120 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสอง 42,379 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสามและ 

42,645 เหรียญสหรัฐในไตรมาสส่ี อตัราค่าระวางของเรือขนาดเคปไซส์เร่ิมต้นปีท่ี 16,656 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 4 

มกราคม โดยแตะระดบัสูงสุดท่ี 86,953 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 7 ตุลาคมแตะระดบัตํ่าสุดท่ี 10,304 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 12 

กุมภาพนัธ์ และปิดส้ินปีท่ี 19,176 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 24 ธันวาคม โดยค่าเฉล่ียสําหรับปี 2564 อยู่ท่ี 33,333 เหรียญ

สหรัฐ อตัราค่าเช่ารายวนัแบบเหมาลาํรายไตรมาสโดยเฉล่ียสําหรับเรือขนาดปานาแมกซ์ (ขนาดระวาง 82,000 เดทเวท

ตนั) อยูท่ี่ 18,493 เหรียญสหรัฐในไตรมาสแรก 26,052 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสอง 33,629 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสาม

และ 29,253 เหรียญสหรัฐในไตรมาสส่ี อตัราค่าระวางของเรือขนาดปานาแมกซ์เร่ิมตน้ปีท่ี 12,272 เหรียญสหรัฐแตะระดบั

สูงสุดท่ี 38,952 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 25 ตุลาคม แตะระดบัตํ่าสุดท่ี 12,272 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 4 มกราคม และปิดส้ินปี

ท่ี 23,158 เหรียญสหรัฐ โดยค่าเฉล่ียสาํหรับปี 2564 อยูท่ี่ 26,898 เหรียญสหรัฐ โปรดทราบว่าเรือขนาดเคปไซส์ใชเ้วลาร้อย

ละ 74 ไปกบัการขนส่งแร่เหล็กและร้อยละ 21 ไปกบัการขนส่งถ่านหิน เม่ือการขนส่งมีความเส่ียงในการกระจุกตวักบั

ประเภทของสินคา้ท่ีบรรทุกและกบัลูกคา้รายใหญ่เพียงรายเดียวคือประเทศจีน ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของ

การนาํเขา้แร่เหลก็ทั้งหมด คุณกาํลงัตอ้งเตรียมเผชิญกบัวามผนัผวน 

• อตัราค่าเช่ารายวนัแบบเหมาลาํรายไตรมาสโดยเฉล่ียสําหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์ (ขนาดระวาง 58,000 เดทเวทตนั) อยูท่ี่ 

16,633 เหรียญสหรัฐในไตรมาสแรก 25,538 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสอง 34,269 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสาม และ 

30,472 เหรียญสหรัฐในไตรมาสท่ี 4 อตัราค่าระวางของเรือขนาดซุปราแมกซ์เร่ิมตน้ปีท่ี 11,305 เหรียญสหรัฐ แตะระดบั

สูงสุดท่ี 39,860 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 21 ตุลาคม แตะระดบัตํ่าสุดท่ี 11,242 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 5 มกราคม และปิดส้ินปี

ท่ี 25,188 เหรียญสหรัฐ โดยค่าเฉล่ียสําหรับปี 2564 อยู่ท่ี 26,768 เหรียญสหรัฐ อตัราการเช่ารายวนัแบบเหมาลาํรายไตร

มาสโดยเฉล่ียสําหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (ขนาดระวาง 38,000 เดทเวทตนั) อยู่ท่ี 16,610 เหรียญสหรัฐในไตรมาสแรก 

https://www.bimco.org/sitecore%20modules/Web/EXM/RedirectUrlPage.aspx?ec_eq=MmBW91bZagXaXT9KMMpsLkCoRBwHrswAvnXhyLIY9XnVylvX%2fdRCeQjTsazbmcygvAuc0Iiv6XEa7GfPDyshFwooBZFDqkyn564epYz15pQJyJK8iuZr1T7wNO%2f7hxiy2b515t2UP4KVGZbs8w4KYFubkYb7JVwDC6jC3%2bdvkF2Z%2fstLtNYMLyfmpuRinJhIWmUc04QwCFYiWsl6LShblzPluiaUEO%2ffEyl6MGcxh%2bcqInygSysf%2f%2f%2biDg92BWJE%2flWW%2b3ByfiD%2fXT7PMLsayCTkxIOASmdO66B9Y0cFZRU72yDywkfWc9uaPbRH%2fP3ljYSYtBMaGCTzpKzIeHXAUg%3d%3d
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22,507 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสอง 32,194 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสามและ 31,370 เหรียญสหรัฐในไตรมาสส่ี อตัรา

ค่าระวางของเรือขนาดแฮนด้ีไซส์เร่ิมตน้ปีท่ี 12,040 เหรียญสหรัฐแตะระดบัสูงสุดท่ี 37,109 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 25 

ตุลาคม แตะระดบัตํ่าสุดท่ี 11,695 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 12 มกราคม และปิดส้ินปีท่ี 26,384 เหรียญสหรัฐ โดยค่าเฉล่ีย

สําหรับปี 2564 อยู่ท่ี 25,702 เหรียญสหรัฐ เม่ือเทียบกบัเรือขนาดเคปไซส์ / เรือขนาดปานาแมกซ์ ท่ีมีขนาดใหญ่กว่าเรือ

ขนาดท่ีเล็กกว่าท่ีมีความหลากหลายอย่างแท้จริงในแง่ของการขนส่งสินค้าท่ีบรรทุกและการเข้าเทียบท่ีท่าเรือท่ี

สะดวกสบายกว่า ส่งผลให้การเดินเรือมีเสถียรภาพ ท่ามกลางความผนัผวนอย่างมากของตลาดอตัราค่าระวางเรือขนส่ง

สินคา้แห้งเทกองในขณะน้ี 

• ในรายงานประจาํปี 2563 บริษทัฯ ไดร้ายงานว่า “เหล่าผูเ้ช่ียวชาญไดอ้อกมาบอกว่าตลาดสินคา้แห้งเทกองถูกทาํลายโดย

ส้ินเชิง แต่ในขณะเดียวกนั จีนและแผนกระตุน้เศรษฐกิจมูลค่า 667 พนัลา้นเหรียญสหรัฐท่ีประกาศเม่ือเดือนพฤษภาคม 

(ปี 2563) ทาํให้ตลาดสินคา้แห้งเทกองและอุปสงคก์ลบัมาฟ้ืนตวัอีกคร้ัง!” ตลาดขนส่งสินคา้แห้งเทกองไดผ้งาดขึ้นในปี 

2564 โดยเป็นท่ีประจกัษอ์ย่างกวา้งขวาง ดว้ยอตัราค่าระวางเฉล่ียท่ีไดรั้บจากกองเรือของบริษทัฯ ในปีน้ีท่ีอตัรา 20,338 

เหรียญสหรัฐ ดชันีอตัราค่าระวางเรือมีค่าเฉล่ียรายปีอยูท่ี่ 33,333 เหรียญสหรัฐ (สาํหรับเรือขนาดเคปไซส์) 26,898 เหรียญ

สหรัฐ (สําหรับเรือขนาดปานามาแมกซ์) 26,768 เหรียญสหรัฐ (สําหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์) และ 25,702 เหรียญสหรัฐ 

(สาํหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์) 

• ในปี 2563 บริษทัฯ ไดร้ายงานว่าเม่ือมีปริมาณการส่งมอบเรือในแง่เดทเวทตนัเพ่ิมขึ้นเกือบ 4 เท่าตวัในปีใด ๆ (ปี 2555 

และปี 2559) ดชันี BDI ไดเ้พ่ิมขึ้นในปีถดัไปร้อยละ 31 และร้อยละ 70 (ปี 2556 และปี 2560) ในปี 2563 มีการส่งมอบเรือ

ใหม่ขนาดระวางเรือรวม 48.66 ลา้นเดทเวทตนั ในขณะท่ีปริมาณการส่ังต่อเรือใหม่มีเพียง 13.86 ลา้นเดทเวทตนั (หรือ 4 

เท่าตวั) และค่าเฉล่ียของดชันี BDI ในปี 2564 อยูท่ี่ 2,943 จุด ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉล่ียของดชันี BDI ในปี 2563ซ่ึงอยูท่ี่ 1,066 จุด 

ถึงร้อยละ 176 ในปี 2564 มีการส่งมอบเรือใหม่ขนาดระวางเรือรวม 37.62 ลา้นเดทเวทตนั ในขณะท่ีปริมาณการส่ังต่อเรือ

ใหม่มีเพียง 37.65 ลา้นเดทเวทตนั ดงันั้นการเพ่ิมขึ้น 4 เท่าตวั ไม่น่าจะสามารถนาํมาใชไ้ด ้มาดูกนัว่าจะเกิดอะไรขึ้นเม่ือ

ผูเ้ช่ียวชาญเช่ือว่าตลาดการขนส่งสินคา้แห้งเทกองจะมีปีท่ีแขง็แกร่งไม่แพก้นัในปี 2565 เช่นเดียวกบัในปี 2564 

• ในปี 2563 บริษทัฯ ได้รายงานว่า โควิด-19 ทาํให้เกิดการล่าช้าในการขนส่งจากความแออดั การเปล่ียนเส้นทางเพ่ือ

ผลดัเปล่ียนลูกเรือเป็นการเพ่ิมระยะทางในแง่ตนัไมล์ และความล่าช้าเน่ืองจากการกกักนัเรือเป็นเวลา 14 วนัส่งผลให้

อุปทานของเรือทุกกลุ่มลดลง และไดรั้บการพิสูจน์แลว้ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นไดเ้กิดขึ้นจริงในปี 2564 บริษทัฯ คาดว่าความ

ไม่มีประสิทธิภาพของกองเรือจะมีมากขึ้นในปี 2565 เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่เห็นว่าโควิด-19 จะหายไปในเร็ว ๆ น้ี ปัจจยัน้ี

จะช่วยกระชบัอุปทานของเรือท่ีมีประสิทธิภาพสุทธิ โดยไดรั้บความช่วยเหลือจากกิจกรรมการส่ังต่อเรือใหม่ท่ีตํ่ามากในปี 

2564 เพ่ือรับมือกบัอุปทานท่ีเพ่ิมขึ้นจากความเร็วในการแล่นเรือท่ีเพ่ิมขึ้น ซ่ึงคาดว่าจะพบการแล่นเรือท่ีเร็วขึ้นในตลาดท่ี

แขง็แกร่งกว่าไดอ้ยา่งง่ายดาย 

• เน่ืองจากความตึงเครียดดา้นภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและออสเตรเลีย โดยปกติแลว้ถ่านหินจะถูกขนส่งดว้ยเรือขนาดใหญ่

ท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ เปล่ียนมาขนส่งดว้ยเรือขนาดซุปราแมกซ์ / ขนาดอลัตราแมกซ์เพ่ิมขึ้น จากผูผ้ลิตราย

อ่ืนซ่ึงเพ่ิมมากขึ้นเร่ือย ๆ ส่งผลให้ความตอ้งการในแง่ตนัไมลข์องอุปทานถ่านหินจากผูผ้ลิตรายอ่ืนไปยงัประเทศจีนและ

ลูกคา้รายอ่ืนสาํหรับถ่านหินของออสเตรเลียเพ่ิมขึ้น  

• อุปสงคข์องธญัพืชท่ีเพ่ิมขึ้นในแง่ตนัไมล ์ไดใ้หเ้ป็นแรงสนบัสนุนใหเ้รือขนาดเลก็ เน่ืองจากการเปล่ียนจากการขนส่งโดย

ตูค้อนเทนเนอร์มาขนส่งดว้ยเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ โดยมีปริมาณการขนส่งในระดบัสูงดงัท่ีไม่เคยพบมาก่อนแมก้ระทัง่

ในช่วงปี 2546 / ปี 2552 
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• ปี 2564 เป็นปีท่ีเกิดเร่ืองราวของการฟ้ืนตัวด้านอุปสงค์เน่ืองจากไดรั้บความช่วยเหลือจากความตึงตวัของอุปทานอนั

เน่ืองมาจากความไม่มีประสิทธิภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัโควิด-19 แมว่้าจะมีความเร็วในการแล่นเรือเพ่ิมขึ้น (2 นอต) ซ่ึงไม่

สามารถทาํลายกลุ่มการขนส่งสินค้าแห้งเทกองได้ ส่ิงน้ีทาํให้บริษทัฯ เช่ือว่าอุปสงค์และอุปทานมีความสมดุลอย่าง

สมบูรณ์ และตลาดการขนส่งสินคา้จะมีลกัษณะผนัผวนอย่างรุนแรงและอตัราเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วหรืออตัราลดลงอย่าง

รวดเร็วดงัท่ีเราไดเ้ห็นในปี 2564 บริษทัฯ คาดว่าจะเห็นการเปล่ียนแปลงเช่นน้ีเกิดขึ้นอยา่งมากเช่นเดียวกนัในปี 2565 

• ในปี 2565 ตามขอ้มูลของ Clarksons ระบุว่า ความตอ้งการในแง่ตนัไมล์คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 ในขณะท่ีอุปทาน

สุทธิคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 2 ดว้ยความไร้ประสิทธิภาพของอุปทานสุทธิของเรือเน่ืองจากการหยุดชะงกัท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

โควิด-19 ช่องว่างระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทานในปี 2565 ควรกวา้งขึ้นและเป็นประโยชน์แก่เจา้ของเรือ และเราควรจะเห็น

ปีท่ีคลา้ยกนัดงัเช่นท่ีเคยเกิดขึ้นในปี 2564  

• การขนส่งแร่ชนิดพิเศษท่ีจาํเป็นสําหรับพลงังานหมุนเวียนและการผลิตแบตเตอร่ีจะทาํให้อุปสงคใ์นแง่ตนัไมลเ์พ่ิมขึ้น

สําหรับเรือขนาดเล็ก อุปสงคท่ี์เพ่ิมขึ้นอาจมาจากสินคา้จาํนวนมากขึ้นไดถู้กยา้ยจากการขนส่งดว้ยเรือตูค้อนเทนเนอร์ไป

ยงัเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ 

• โรงไฟฟ้าถ่านหินในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตปั้จจุบนัมีกาํลงัการผลิตอยู่ท่ี 90 กิกะวตัต์ โดยคาดว่าจะมีกาํลงัการผลิต

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 80 เป็น 162 กิกะวตัต ์ภายในปี 2573 ดงันั้นการนาํเขา้ถ่านหินในภูมิภาคน้ีจึงคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นเกือบสองเท่า

ในช่วง 8 ปีขา้งหน้า เป็นอีกคร้ังท่ีตอ้งให้เครดิตกบัคาํพูดท่ีมีช่ือเสียงโดย Mark Twain ซ่ึงกล่าวว่าข่าวลือเร่ืองการส้ินสุด

การขนส่งถ่านหินนั้นเกินจริงไปมาก 

• ร้อยละ 21.1 ของการนําเข้าแร่เหล็กของจีนมาจากบราซิล (238 ล้านตัน) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.0 และร้อยละ 61.6 จาก

ออสเตรเลีย (694 ลา้นตนั) ลดลงร้อยละ 2.7 ในปี 2564 

• การส่งออกแร่เหล็กของบราซิลในช่วง 11 เดือนแรกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.8 ในขณะท่ีการส่งออกแร่เหล็กของออสเตรเลียใน

ช่วงเวลาเดียวกนัเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.39 เม่ือระยะทางในแง่ตนัไมลท่ี์ไกลขึ้นเขา้แทนท่ีระยะทางในแง่ตนัไมลร์ะยะส้ัน ส่ิงน้ี

ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อกลุ่มเรือขนาดเคปไซส์ในปี 2564 

• การเติบโตของอุปสงคใ์นแง่ตนัไมลค์าดการณ์โดย Clarksons ท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.2 ในช่วงปี 2564 สูงกว่าการเติบโตของ

อุปทานสุทธิท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.55 

• การส่งออกขา้วของอินเดียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 45 จากปีก่อนหนา้เป็น 21.4 ลา้นตนัในปี 2564 

• ปริมาณการผลิตเหลก็ของโลกแตะปริมาณ 1.9 พนัลา้นตนัในปี 2564 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.5 จากปี 2563 

• จาํนวนฝูงหมูของจีนเพ่ิมขึ้นหลงัจากการกาํจดัโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซ่ึงเป็นเหตุให้ตอ้งมีการนาํเขา้ถัว่เหลืองและ

ขา้วโพดในปริมาณมากขึ้น 

• ผูบ้ริโภคชาวอเมริกนัไดช้าํระหน้ีจาํนวนมากในช่วงโควิด-19 เม่ือเทียบกบัช่วงวิกฤตการณ์การเงิน ดงันั้นจึงอาจมีการใช้

จ่ายอย่างสนุกสนานเม่ืออตัราการติดเช้ือเร่ิมชะลอตัวลง การใช้จ่ายของผูบ้ริโภคคิดเป็นร้อยละ 70 ของ GDP ของ

สหรัฐอเมริกา! 

• จีนนาํเขา้ถัว่เหลืองในปริมาณ 96.6 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 3.77 ในปี 2564 เม่ือเทียบกบัปี 2563 

• จีนนาํเขา้ขา้วโพดในปริมาณ 28.35 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 152 ในปี 2564 เม่ือเทียบกบัปี 2563 

• จีนนาํเขา้ขา้วสาลีในปริมาณ 9.77 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.6 ในปี 2564 เม่ือเทียบกบัปี 2563 

• จีนนาํเขา้แร่เหลก็ในปริมาณ 1,126 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 3.82 ในปี 2564 เม่ือเทียบกบัปี 2563 

• จีนนาํเขา้ถ่านหินในปริมาณ 324 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.4 ในปี 2564 เม่ือเทียบกบัปี 2563 

• จีนผลิตเหลก็ในปริมาณ 1,031 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 2.2 ในปี 2564 เม่ือเทียบกบัปี 2563 
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• จีนส่งออกเหลก็ในปริมาณ 66.9 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.6 ในปี 2564 เม่ือเทียบกบัปี 2563 

• จีนนาํเขา้เหลก็ในปริมาณ 14.3 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 29.5 ในปี 2564 เม่ือเทียบกบัปี 2563 

• ดชันี PMI ของจีนอยูท่ี่ 50.5 จุดในปี 2564 เน่ืองจากมาตรการกระตุน้ต่าง ๆ ของรัฐบาลจีน 

• การเติบโตของ GDP ในปี 2564 ของจีนอยูท่ี่ร้อยละ 8.1 รัฐบาลจีนไดก้ระตุน้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและเพ่ิมความตอ้งการ

สินคา้แห้งเทกอง  

• ในเดือนมกราคม 2565 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาํนวณว่า GDP โลกจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.9 ในปี 2564 IMF 

แกไ้ขการคาดการณ์ GDP โลกในปี 2565 เป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.4 และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.8 ในปี 2566 การคาดการณ์ล่าสุด

ของ IMF ในเดือนมกราคมสําหรับอตัราการเติบโตของ GDP ปี 2565 มีดังน้ี ประเทศออสเตรเลียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.1 

ประเทศแคนาดาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.1 ประเทศจีนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.8 ประเทศฝร่ังเศสเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.5 ประเทศเยอรมนั

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.8 ประเทศอินเดียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9 ประเทศอินโดนีเซียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.6 ประเทศอิตาลีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.8 

ประเทศญ่ีปุ่ นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 ประเทศเนเธอแลนด์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 ประเทศซาอุดิอาระเบียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.8 

ประเทศเกาหลีใตเ้พ่ิมขึ้นร้อยละ 3.0 ประเทศสเปนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.8 ประเทศไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.1 สหราชอาณาจกัร

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.7 และสหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.0 ทั้งน้ี ไม่มีการแกไ้ขการคาดการณ์ GDP ในปี 2565 ของประเทศ

ต่อไปน้ีในรายงานการคาดการณ์ฉบบัล่าสุดเม่ือเดือนตุลาคม 2564 ประเทศเดนมาร์กเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.0 ประเทศกรีซ

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.6 ประเทศนิวซีแลนดเ์พ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 ประเทศนอร์เวยเ์พ่ิมขึ้นร้อยละ 4.1 ประเทศสวีเดนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

3.4 ประเทศสวิสเซอร์แลนดเ์พ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ไตห้วนัเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3  

• คาํส่ังต่อเรือขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ในปี 2564 มีปริมาณสูงสุดนบัตั้งแต่ปี 2539 ท่ี 4.2 ลา้น TEU ส่งผลให้ยอดคาํส่ังต่อเรือ

ใหม่รวมอยูท่ี่ 5.7 ลา้น TEU อตัราส่วนคาํส่ังต่อเรือใหม่ต่อกองเรือในช่วงตน้ปี 2565 อยูท่ี่ร้อยละ 23 เม่ือเทียบกบัตวัเลข ณ 

ส้ินปี 2563 ท่ีมีเพียงร้อยละ 11 

• อตัราส่วนคาํส่ังต่อเรือใหม่ต่อกองเรือในปัจจุบนั (ณ ตน้ปี 2565) ของกลุ่มเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองอยู่ท่ีร้อยละ 6.88 

(ร้อยละ 5.76 ในกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ และร้อยละ 7.5  ในกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ) 

หรือเป็นปริมาณคาํส่ังต่อเรือใหม่รายปีท่ีตํ่าสุดในรอบ 20 ปี! 

• การรีไซเคิลเรือลดลงจาก 15.1 ลา้นเดทเวทตนั ในปี 2563 เป็น 5.47 ลา้นเดทเวทตนั (ลดลงร้อยละ 64) ในปี 2564 

• การท่ีบริษทัฯ อยู่ในกลุ่มเรือขนาดเล็กท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือนั่นหมายความว่าอตัราการเติบโตสุทธิของภาค

อุปทานจะอยูใ่นระดบัเพียงร้อยละ 2.54 ในปี 2565 ตามขอ้มูลจาก Clarksons 

• ณ ส้ินปี 2564 เรือท่ีมีอาย ุ20 ปีหรือมากกว่า มีปริมาณประมาณ 68.17  ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 7.26 ของกองเรือใน

ปัจจุบนั (36.47 ลา้นเดทเวทตนัในกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือหรือร้อยละ 11.05 และ 31.7  ลา้นเดทเวทตนัใน

กลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือหรือร้อยละ 5.21) ในตอนตน้ปี 2565 เรือเหล่าน้ีจะเป็นตวัเลือกท่ีเหมาะสม

สาํหรับการรีไซเคิล  

• การเติบโตสุทธิของอุปทานในปี 2564 อยูท่ี่ร้อยละ 3.55 นอ้ยกว่าปริมาณการเติบโตของอุปสงคใ์นแง่ตนัไมลท่ี์เพ่ิมขึ้นร้อย

ละ 4.2 ตามขอ้มูลจาก Clarksons โดยคาดการณ์ว่าในปี 2565 และปี 2566 อุปสงคใ์นแง่ตนัไมลจ์ะมากกว่าการเติบโตของ

อุปทานสุทธิในแต่ละปีของทั้งสองปีน้ี 
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• อีกวิธีหน่ึงในการมองแนวโน้มในอนาคตของตลาดคือการเปรียบเทียบปริมาณเรือท่ีส่ังต่อใหม่ซ่ึงอยูท่ี่ปริมาณ 66.66 ลา้น

เดทเวทตนั (จนถึงส้ินปี 2567) ว่าคิดเป็นปริมาณร้อยละ (ร้อยละ 6.88) ของกองเรือในปัจจุบนั ณ ส้ินปี 2564 และพิจารณา

ว่าตวัเลขตํ่าเช่นน้ีไม่เคยเกิดขึ้นเลยเม่ือสองทศวรรษท่ีผา่นมา! 

• การเติบโตสุทธิของกองเรือ ณ ส้ินปี 2565 และปี 2566 อยูท่ี่ร้อยละ 2.11 และร้อยละ 1.77 (จากปริมาณ 939.15 ลา้นเดทเวท

ตนัเป็นปริมาณ 958.94 ลา้นเดทเวทตนัภายในส้ินปี 2565 และ 975.89 ลา้นเดทเวทตนัภายในส้ินปี 2566) โดยคาดว่าอย่าง

ระมดัระวงัว่าจะมีการรีไซเคิลเรือปริมาณ 8 ลา้นเดทเวทตนัต่อปี และมีอตัราการส่งมอบล่าช้าเพียงร้อยละ 5 ต่อปีในปี 

2565 และปี 2566 

• หากการคาดการณ์ของบริษทัฯ ท่ีคาดว่าภาคอุปทานจะเติบโตเป็นไปตามคาด ปี 2565 และปี 2566 ควรเป็นปีท่ีดีเม่ือ

พิจารณาถึงอตัราการเติบโตของ GDP โลกท่ีร้อยละ 4.4 และร้อยละ 3.8 ซ่ึงไดค้าดการณ์โดย IMF 

• การรีไซเคิลเรือคาดว่าจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นในระหว่างปี 2566 เน่ืองจากเรือท่ีมีอาย ุ20 ปีหรือมากกว่าในกองเรือโลกจะมี

ปริมาณมากขึ้น แรงกดดนัจากการติดตั้งระบบจดัการนํ้ าถ่วงเรือ / กฎเกณฑ์ IMO2020 ค่าใช้จ่ายในการตรวจเรือพิเศษ 

(Special Survey) สําหรับเรือเก่าเหล่าน้ี และตอ้งเผชิญแรงกดดนัจากการบังคบัใช้กฎเกณฑ์ EEXI และ CII  ในวนัท่ี 1 

มกราคม 2566 ท่ีจะบงัคบัให้ตอ้งรีไซเคิลเรือเก่าเหล่าน้ีก่อนเวลา 

 

การเปลีย่นแปลงหลกัในภาคอุปสงค์ 

จีน 

ประเทศจีนไดรั้บผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปัจจยัต่อไปน้ี เช้ือไวรัสสายพนัธ์ุเดลตา้และเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุโอไมครอนโจมตี

นโยบายโควิดเป็นศูนย ์การปิดเมือง นโยบายอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การบงัคบัใชเ้ป้าหมายการปล่อยมลพิษอย่าง

เขม้งวด การตดักระแสไฟจากการขาดแคลนถ่านหิน/ราคาถ่านหินท่ีสูง นโยบายทอ้งฟ้าสีครามจนถึงช่วงส้ินสุดโอลิมปิกฤดูหนาว 

และการรับมือกบัหน้ีอนัท่วมทน้ของภาคอสังหาริมทรัพย ์ทั้งน้ี การไล่ตามบริษทั Tech นั้นแมว่้าเป้าหมายจะดูน่าชมเชยแต่การ

ดาํเนินการตามแผนนั้นสร้างการว่างงานในระยะส้ันและกวาดลา้งผลกาํไรในตลาดหุ้นคร้ังใหญ่ ซ่ึงกดดนัเศรษฐกิจจีนต่อไป จีนมี

ประวติัในการปล่อยให้บริษทัต่างๆท่ีอ่อนแอกว่าล่มสลายเพ่ือลอ้มร้ัวและทาํให้ระบบปลอดภยัย่ิงขึ้น ในช่วงวิกฤตการณ์เอเชียปี 

2540 ความวุ่นวายในตลาดท่ีอยูอ่าศยัของมณฑลกวางตุง้ส่งผลให้รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ซ่ึงมีบทบาทในธุรกิจอสังหาริมทรัพยผ์ิดนดั

ชาํระหน้ี ดงันั้นเม่ือทางการจีนตดัสินใจท่ีจะปล่อยให้เหตุการณ์ดงักล่าวเกิดขึ้นโดยไม่พยายามแกไ้ขในกรณีของ Evergrande ก็ไม่

ควรแปลกใจ ความเฟ่ืองฟูของจีนในด้านการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละโครงสร้างพ้ืนฐาน ดังท่ีเห็นได้จากการจัดการของ 

Evergrande กาํลงัจะส้ินสุดลง ดว้ยการลงทุนท่ีเคล่ือนไปสู่การผลิตระดบัคุณภาพสูงและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การชะลอตวัของ

ภาคอสังหาริมทรัพยอ์าจส่งผลให้ความตอ้งการเหล็ก ปูนซีเมนต ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้น เคร่ืองตกแต่ง และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

อ่ืน ๆ ชะลอตวัลง ในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม ทางการไดส่ั้งให้ Evergrande ร้ือถอนอาคาร 39 หลงัในมณฑลไห่หนานซ่ึง

สร้างขึ้นอย่างผิดกฎหมาย ในช่วงเดือนมกราคม 2565 ภาคอสังหาริมทรัพยข์องจีนตอ้งใชเ้งิน 197 พนัลา้นเหรียญสหรัฐเพ่ือชดเชย

หน้ีท่ีถึงกาํหนดชาํระ กบัการลงทุนท่ีผิดนดัชาํระหน้ีของบริษทั Shimao ซ่ึงผิดนดัชาํระเงินกูใ้นวนัท่ี 6 มกราคม และ บริษทั Yuzhou 

Group ซ่ึงผิดนดัชาํระเงินกูใ้นสัปดาห์ถดัมา หากฟองสบู่ของภาคอสังหาริมทรัพยล์ดลงอย่างเป็นระเบียบ และไม่แตกออก ปัญหา

การชาํระหน้ีดงักล่าวจะไดรั้บการจดัการอย่างเหมาะสมจากทางการจีน ในทางกลบักนั จีนตอ้งการท่ีอยู่อาศยัราคาไม่แพงจาํนวน

มาก การผลกัดนัภาคอสังหาริมทรัพยผ์า่นแนวทางนโยบายไปสู่ท่ีอยูอ่าศยัราคาไม่แพง เช่น การลดอตัราส่วนเงินสาํรองของธนาคาร

เม่ือเร็ว ๆ น้ี การปรับลดอตัราดอกเบ้ียคร้ังแรกในรอบสองปี และอตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ําหรับท่ีอยูอ่าศยัท่ีลดลง สามารถแกไ้ขปัญหา
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ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงสาํหรับท่ีอยู่อาศยัท่ีราคาไม่แพง ภาคครัวเรือนจีนเป็นผูป้ระหยดัท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในโลกและลงทุนร้อยละ 70 ของการออมในอสังหาริมทรัพย ์ดว้ยปัญหามากมายในปัจจุบนัของภาคอสังหาริมทรัพย ์การออม

ดงักล่าวจึงถูกโอนเขา้สู่ตลาดหุ้นซ่ึงปริมาณการซ้ือขายรายวนัตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ไดเ้พ่ิมขึ้นเป็นสองเท่าเป็น 155 พนัลา้น

เหรียญสหรัฐเม่ือเทียบกบัปี 2562 / ปี 2563 และทรงตวัท่ีระดบัสองเท่าตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา ชนชั้นกลางยงัคงขยายตวัอย่างต่อเน่ือง 

ทาํให้การบริโภคเป็นเร่ืองใหญ่สําหรับอนาคตของจีน อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนสําหรับตราสารหน้ีท่ีอยู่ในระดบัตํ่ากว่าระดบัน่า

ลงทุนของจีนยงัคงอยู่ในระดบัสูง แสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดแมว่้าธนาคารกลางของจีนจะลดอตัราส่วนสํารองขั้นตํ่าสําหรับ

ธนาคารก็ตาม การประชุมพรรคแห่งชาติคร้ังท่ี 20 จะจดัขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2565 รัฐบาลจีนตอ้งการให้เศรษฐกิจดาํเนินไปอยา่ง

ราบร่ืนในช่วงเร่ิมตน้ของเหตุการณ์น้ี เน่ืองจากประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ดาํรงตาํแหน่งเป็นสมยัท่ี 3 อย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน ดงันั้น 

คาดว่ารัฐบาลจีนจะเขา้สู่ภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2565 ไม่นานหลงัจากโอลิมปิกฤดูหนาว และจะเป็นประโยชน์สําหรับ

ตลาดการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง 
 

อเมริกา 
 
ภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา - ในช่วงปี 2564 สหรัฐอเมริกามีการจา้งงานเพ่ิมขึ้นในอตัราท่ีสูงขึ้น และการว่างงานลดลง อยา่งไรก็

ตาม ผลกระทบจากการระบาดใหญ่และการปิดเมืองส่งผลให้เกิดความล่าชา้อย่างมากท่ีท่าเรือดว้ยจาํนวนเรือในปริมาณมากอยา่งท่ี

ไม่เคยมีมาก่อนท่ีจอดรออยู่นอกลอสแองเจอลิส/ลองบีช เพ่ือขนถ่ายตูค้อนเทนเนอร์ท่ีเตม็ไปดว้ยสินคา้ อุปสงคท่ี์เพ่ิมขึ้นพร้อมกบั

สินคา้คงคลงัท่ีหายไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ราคาสินคา้ต่างๆ สูงขึ้น ผลลพัธ์คือ ภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาตามรายงานของ the 

Economist ในสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนธนัวาคมอยู่ท่ีร้อยละ 6.8 เป็นระดบัสูงสุดในรอบ 39 ปี ห่วงโซ่อุปทานอยู่ภายใตข้อ้จาํกดั อตัรา

ดอกเบ้ียท่ีสูงขึ้นอาจทาํให้ผูกู้ท่ี้มีเงินกูจ้าํนวนมากขาดเสถียรภาพ และราคาสินทรัพยท่ี์สูงขึ้นมากอย่างรวดเร็ว แต่โปรดจาํไวว่้า คุณ

กาํลงัเปรียบเทียบอตัราเงินเฟ้อในปี 2564 กบัปี 2563 เม่ือสหรัฐอเมริกากาํลงัเผชิญกบัช่วงเวลาท่ีทา้ทายเป็นพิเศษ โดยท่ีสถานการณ์

โควิด-19 ทาํลายการเดินทางทุกรูปแบบ ส่งผลให้ราคานํ้ามนัตํ่ามาก หากคุณเปรียบเทียบราคานํ้ามนัปี 2564 กบัปี 2563 ราคานํ้ ามนั

ไดสู้งขึ้นอย่างแน่นอน แต่นัน่เป็นเพราะผลกระทบจากฐานราคาท่ีตํ่า แต่พึงระลึกไวเ้สมอว่าการลงทุนตํ่าในเช้ือเพลิงฟอสซิลจะทาํ

ให้ราคาพลังงานสูงขึ้นในระยะกลาง จนกว่าพลังงานหมุนเวียนจะสามารถผลิตพลังงานได้มากขึ้น ร้านขายยารายใหญ่ใน

สหรัฐอเมริกาพร้อมท่ีจะ “ฆ่า” คุณดว้ยราคาท่ีสูงเกินไป ยารักษาโควิด-19 จากเมอร์คมีตน้ทุนการผลิต 17 เหรียญสหรัฐ แต่ขายให้

รัฐบาลท่ีราคา 742 เหรียญสหรัฐ!! หากคุณไม่มีภาวะเงินเฟ้อจากการโก่งราคาประเภทน้ี คุณคาดหวงัอะไร และลองพิจารณาดูว่า 

เมอร์คไดรั้บเงินช่วยเหลือท่ีค่อนขา้งมากเพ่ือคิดคน้และวิจยัวิธีรักษาน้ีจากประเทศสหรัฐอมเริกา! และสุดทา้ย อุปสรรคดา้นภาษี

สําหรับสินคา้นาํเขา้ทั้งหมดท่ีมาจากจีนกาํลงัช่วยเหลือและสนบัสนุนเร่ืองเงินเฟ้อ หากขจดัส่ิงน้ีออกไปจะช่วยลดอตัราเงินเฟ้อได้

อยา่งแน่นอน และถึงกระนั้น ตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาก็อยูท่ี่ระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ ทาํให้เป็นการเยาะเยย้ต่อภูมิปัญญาทาง

เศรษฐกิจแบบเดิม ๆ ท่ีซ่ึงสามารถทาํไดอ้ย่างง่ายดาย เพ่ือต่อสู้กบัภาวะเงินเฟ้อท่ีคงอยู่น้ีธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางอ่ืน ๆ 

อีกหลายแห่ง กาํลงัยติุโครงการ QE ของตน และส่งสัญญาณให้อตัราดอกเบ้ียสูงขึ้นอยา่งเร็วท่ีสุดในเดือนมีนาคม 2565 หากเรามอง

ท่ีนํ้ามนั นํ้ ามนัมีความเส่ียงดา้นภูมิรัฐศาสตร์ฝังอยู่ ซ่ึงส่งผลให้มีราคาสูงขึ้น หากสหรัฐอเมริกาและนาโตรั้บเร่ิมฟังรัสเซีย

และเขา้ใจปฏิกิริยาของพวกเขาเอง หากรัสเซียติดอาวุธใหช้ายแดนเมก็ซิโกดว้ยขีปนาวุธนิวเคลียร์ท่ีมุ่งเป้าไปท่ีอเมริกา และ

การขดัแยง้อนัน่าเหลวไหลท่ีชายแดนยูเครนน้ีจะกลายเป็นประวติัศาสตร์ องคป์ระกอบท่ีสองของ CPI ท่ีสูงในประเทศท่ี

พัฒนาแล้วนั้ นเช่ือมโยงกับราคารถยนต์มือสองท่ีพุ่งสูงขึ้ น ซ่ึงเป็นผลมาจากรถยนต์ใหม่ไม่เพียงพอท่ีจะออกจาก

สายการผลิตเน่ืองจากขาดชิปอนัเน่ืองมาจากการหยดุชะงกัของห่วงโซ่อุปทาน เม่ือรวมกบัโควิด-19 ท่ีกดดนัใหผู้ท่ี้สามารถ

ซ้ือรถได้เลือกท่ีจะซ้ือรถสักคนัและหลีกเล่ียงการขนส่งสาธารณะ ราคารถมือสองท่ีเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่สมเหตุสมผลน้ี
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สามารถเขา้ใจไดง่้ายว่าเป็นเพราะเหตุใด ซ่ึงจะสามารถแกไ้ขไดเ้ม่ือมีรถยนตใ์หม่ ๆ ออกจากสายการผลิตมากขึ้น หรือเม่ือ

โควิด-19 กลายเป็นโรคประจาํถ่ิน และราคาอาหารท่ีสูงขึ้นเป็นผลโดยตรงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผล

กระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรทั้งการท่ีมีปริมาณนํ้าฝนท่ีมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ประกอบกบัความกลวัจากโรคโค

วิด-19 ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ในการจดัหาอาหารให้กบัประชากร การเติมธัญพืชอาหารคงคลงัก็เพิ่มขึ้นอย่าง

มากและส่งผลใหร้าคาสูงขึ้น อีกคร้ังหน่ึงท่ีปัจจยัทั้งสามน้ีจะไม่ถูกแกไ้ขโดยอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงขึ้น และในความเป็นจริง 

อาจส่งผลใหร้าคาและอตัราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นอีก หากอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงขึ้นไม่ไดช่้วยต่อสู้กบัภาวะเงินเฟ้อ ตลาดการเงินจะ

ไดรั้บผลกระทบ และธนาคารกลางจะเดินกลบัการลดลง QE และการปรับขึ้นอตัราดอกเบ้ีย 

 

โครงสร้างพ้ืนฐานของสหรัฐอเมริกา - ในแง่ของการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน Water Works Association (WWA) 

ต้องการเม็ดเงินมูลค่า 6 หม่ืนล้านเหรียญสหรัฐเพ่ือเปล่ียนท่อตะกั่วทั้งหมดเพ่ือให้นํ้ าด่ืมปลอดภัยสําหรับเด็กทุกคนทุกท่ีใน

สหรัฐอเมริกา แต่ตอ้งขอบคุณความแตกแยกภายในพรรค Democrat และกลุ่มพรรคการเมือง ซ่ึงทาํให้ลดเหลือเพียง 1.5 หม่ืนลา้น

เหรียญสหรัฐ ตอนน้ี WWA ตอ้งตดัสินใจว่าเด็กคนไหนจะไดรั้บนํ้ าสะอาดด่ืมและเด็กคนไหนท่ีจะด่ืมนํ้ าท่ีมีพิษตะกัว่ปนเป้ือน

ต่อไปในประเทศท่ีรํ่ารวยท่ีสุดในโลก! หากสหรัฐฯ จริงจงักบัการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ สหรัฐฯ จะเป็นเป้าหมาย

หลกัในตลาดการขนส่งสินคา้แห้งเทกองท่ีมีความตอ้งการซีเมนต ์เหลก็ และไมซุ้ง!  
 

อนิโดนีเซีย 
 

การประกาศของอินโดนีเซียในวนัท่ี 1 มกราคม ถึงการห้ามส่งออกถ่านหินในเดือนมกราคมเป็นดาบสองคม ในแง่หน่ึง เราจะมี

ปัญหาการขาดแคลนสินคา้ในอนาคตอนัใกลจ้ากอินโดนีเซียไปยงัลูกคา้รายใหญ่อย่างจีน อินเดีย เกาหลีใต ้และญ่ีปุ่ น ซ่ึงทั้งหมด

นบัเป็บระยะทางเดินเรือในระยะท่ีค่อนขา้งใกล ้ในอีกแงห่น่ึง อุปสงคถ่์านหินแบบเดียวกนันั้นจะตอ้งถูกแทนท่ีดว้ยการขนส่งในแง่

ตนัไมลท่ี์ไกลขึ้นจากแอฟริกาใตห้รือโคลมัเบียหรือทวีปอเมริกาเหนือ ซ่ึงเพ่ิมอุปสงคใ์นแง่ตนัไมลใ์ห้แก่เรือ การประชุมท่ีกาํหนด

ไวส้ําหรับวนัท่ี 5 มกราคมเพ่ือแกไ้ขปัญหาระหว่างคนงานเหมืองถ่านหินกบัทางการของอินโดนีเซีย ไม่สามารถเกิดขึ้นได ้ใน

ระหว่างน้ี เรือท่ีมีปริมาณการบรรทุกเต็มระวาง/บรรทุกเพียงบางส่วน ประมาณ 100 ลาํ กาํลงัรอข่าวอย่างใจจดใจจ่อว่าพวกเขาจะ

สามารถเดินทางตามแผนท่ีวางไวไ้ดส้ําเร็จหรือไม่ และเรืออีกกว่า 40 ลาํท่ีมุ่งหนา้ไปเพ่ือการขนถ่ายถ่านหินในอินโดนีเซียก็ประสบ

ปัญหาเช่นเดียวกนั อย่างไรก็ตาม ข่าวล่าสุดเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม ระบุว่าเหมืองของอินโดนีเซีย 759 แห่งไดรั้บอนุญาตให้ส่งออก

ถ่านหินต่อไป เราคาดว่าการห้ามส่งออกดงักล่าวจะถูกลม้เลิกโดยเร็ว เน่ืองจากรัฐบาลอินโดนีเซียอาจลาํบากใจในการสูญเสียเม็ด

เงินภาษีจาํนวนมากจากการห้ามการส่งออกถ่านหินคร้ังน้ี! ดงัท่ีเราไดเ้นน้ย ํ้าหลายคร้ังแลว้ว่า การหยุดชะงกัของกระแสการคา้ปกติ

เป็นผลบวกต่ออุปสงคใ์นแง่ตนัไมล ์
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ความแตกต่างในปี 2546-2552, 2553-2563, 2564 และอนาคต: 

ความแตกต่างในปี 2546-2552, 2553-2563, 2564 และอนาคต: 

อัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยต่อวัน 2546 – 2552 2553 – 2563 2564 

เรือขนาดเคปไซส์ 67,101* 14,924*** 33,333** 

เรือขนาดปานาแมกซ์ 32,793* 10,965*** 27,898** 

เรือขนาดซุปราแมกซ์   28,013^^ 10,765*** 26,768** 

เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ 18,753^^ 8,789*** 25,702** 

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

นโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของจีน 
จีนเขา้สู่องคก์ารการคา้โลกใน

ปี 2544 

578 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ 

(2552) 

667 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% +3.55%  

อนาคต 

• อตัราส่วนคาํส่ังต่อเรือใหม่ต่อกองเรือ ณ ตน้ปี 2565 มีปริมาณร้อยละ 6.88 ของกองเรือในปัจจุบนั เม่ือเทียบกบัร้อยละ 

78.14 ณ ตน้ปี 2552 

• มีการรีไซเคิลเรือปริมาณ 5.47 ลา้นตนัในปี 2564 เม่ือเทียบกบัการรีไซเคิลท่ีปริมาณ 5.56 ลา้นตนัในปี 2551 

• มีการรีไซเคิลกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือในปี 2564 ปริมาณ 1.57 ลา้นเดทเวทตนั เม่ือเทียบกบัการรีไซเคิล

กลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือในปี 2551 ท่ีปริมาณ 2.28 ลา้นเดทเวทตนั  

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 ยอัตราค่าเช่าเรือระยะยาวเป็นระยะเวลา 1 ปีที่สําหรับเรือขนาด 52,000 เดทเวทตัน ใช้สําหรับปีที่ไม่มีดัชนี BHSI 

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

ที่มา: Clarksons and Clarksons January DBTO report 

 

 

 

หากคุณดูอตัราค่าเช่าเหมาลาํสําหรับช่วงปี 2546 ถึงปี 2552 อตัราค่าเช่าเหมาลาํมีอตัราสูงสุดสาํหรับเรือขนาดเคปไซส์เม่ือเทียบกบั

อีกสองช่วงเวลา สําหรับเรือขนาดปานาแมกซ์และขนาดซุปราแมกซ์ในระหว่างปี 2546 ถึงปี 2552 อตัราค่าเช่าเหมาลาํสูงกว่าช่วงปี 

2553 ถึงปี 2563 เกือบ 3 เท่า แต่เกือบจะเท่ากบัอตัราค่าเช่าเหมาลาํในปี 2564 สําหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ อตัราค่าเช่าเหมาลาํในปี 

2564 สูงกว่าปี 2553 ถึงปี 2563 ถึง 3 เท่า และสูงกว่าในปี 2546 ถึงปี 2552 เกือบ 1.5 เท่า อยา่งไรก็ตาม อตัราการเติบโตของอุปสงค์
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ในแง่ตนัไมลใ์นสามช่วงระยะเวลาไม่พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ส่ิงท่ีแตกต่างออกไปคือ อตัราส่วนคาํส่ังต่อเรือใหม่เฉล่ีย

ต่อกองเรือสูงสุดในปี 2546 ถึงปี 2552 โดยลดลงร้อยละ 27 ในปี 2553 ถึงปี 2563 และลดลงร้อยละ 80 ในปี 2564! ความแตกต่างท่ีมี

นยัสําคญัอ่ืน ๆ ก็คือ อตัราส่วนคาํส่ังต่อเรือใหม่ต่อกองเรือเป็น 2 เท่าของกองเรืออาย ุ20 ปีในปี 2546 ถึงปี 2552 เป็น 2.3 เท่า ในปี 

2553 ถึงปี 2563 และเป็นเพียง 1.1 เท่าในปี 2564 โดยตวัเลขลดลงเม่ือตน้ปี 2565 เหลือเพียง 0.95 เท่า ส่ิงน้ีบ่งบอกถึงการเติบโตของ

อุปทานท่ีอ่อนแอในอนาคตและบ่งช้ีว่าตลาดท่ีแขง็แกร่งสามารถดาํเนินต่อไปไดอี้กสองสามปี 

อตัราค่าระวางเร่ิมตน้ในปี 2564 ท่ีระดบัตํ่าจากนั้นไดพุ่้งสูงขึ้นอย่างมากสู่ระดบัสูงสุดในวนัท่ี 7 ตุลาคม โดยดชันี BDI แตะระดบั

สูงสุดในรอบ 13 ปีท่ี 5,650 จุด และตั้งแต่นั้นมาก็ลดลงอยา่งต่อเน่ือง เพราะเหตุใดอตัราค่าระวางจึงเพ่ิมขึ้นอยา่งรวดเร็วในลกัษณะน้ี

แลว้ลดลงอยา่งรวดเร็ว? อุปสงค/์อุปทานสาํหรับสินคา้แห้งเทกองเม่ือเร่ิมตน้ปี 2564 อยูใ่นระดบัสมดุลท่ีสมบูรณ์แบบ และเน่ืองจาก

อุปสงคโ์ดยประมาณในแง่ตนัไมล์ของ Clarksons คือเพ่ิมขึ้นท่ีร้อยละ 4.2 เม่ือเทียบกบัการเติบโตของกองเรือสุทธิท่ีร้อยละ 3.55 

อตัราค่าระวางจึงพุ่งสูงขึ้น! แต่เม่ือจีนตดัสินใจควบคุมภาคอสังหาริมทรัพยท่ี์เกิดปัญหาโดยปล่อยให้เอเวอร์แกรนดแ์ละกลุ่มบริษทั

ในเครือล่มสลาย กาํหนดการควบคุมป้องกนัมลพิษอยา่งเขม้งวดในโรงไฟฟ้าท่ีใชถ่้านหินเป็นเช้ือเพลิงหลงัการประชุม COP26 การ

ผลิตเหลก็ท่ีลดลง และยืนกรานว่าจะตอ้งมีทอ้งฟ้าสีครามในการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกช่วงฤดูหนาว อุปสงคใ์นแง่ตนัไมล ์ดว้ยเหตุน้ี

อตัราค่าระวางไดรั้บผลกระทบและอตัราค่าระวางไดล้ดลงดว้ยเหตุผลตรงกนัขา้มท่ีอตัราพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดในวนัท่ี 5 ตุลาคม อตัรา

ค่าระวางท่ีลดลงน้ีไม่ไดรั้บความช่วยเหลือจากธนาคารกลางจากประเทศท่ีเหลือในโลกในการอดัฉีดเม็ดเงินอย่างต่อเน่ือง (QE 

Tapering) และบ่งช้ีว่าการปรับขึ้นอตัราดอกเบ้ีย 3 ถึง 4 คร้ังท่ีจะเร่ิมในเดือนมีนาคม 2565 เพ่ือต่อสู้กบัเงินเฟ้อ เม่ืออุปสงค/์อุปทาน

อยูใ่นระดบัสมดุล ความผนัผวนจะเป็นส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นอยา่งแน่นอนสาํหรับตลาดขนส่งสินคา้แห้งเทกอง! 

เรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ กล่าวคือเรือขนาดซุปราแมกซ์และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ มีอตัราความผนัผวนน้อยกว่ามาก

เน่ืองจากเหตุผลท่ีแสดงไวใ้นท่ีน้ี และยงัเป็นเพราะกลุ่มเรือขนาดดงักล่าวมีอตัราการเติบโตสุทธิท่ีชา้ท่ีสุดในแง่เดทเวทตนัของอุป

สงคข์องกองเรือในปี 2564 ท่ีร้อยละ 2.84 (สําหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์) ร้อยละ 2.03 (สําหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์) เม่ือเทียบกบั

ร้อยละ 4.22 (สาํหรับเรือขนาดเคปไซส์) และร้อยละ 3.82 (สาํหรับเรือขนาดปานาแมกซ์) 

ประเทศจีนยงัคงตอ้งการท่ีอยู่อาศยัจาํนวนมากในราคาท่ีไม่แพง แต่ไม่ใช่ประเภทของบา้นหรูท่ีสร้างโดยบริษทั Evergrande และ

บริษทัท่ีคลา้ยคลึงอ่ืนๆ ท่ีผูค้นต่างลงทุน ทาํกาํไรบนกระดาษ แต่ไม่มีใครอาศยัอยู ่การปล่อยให้บริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยร์าย

ใหญ่ตอ้งประสบปัญหาดว้ยตนเอง ในท่ีสุดจีนก็อาจจะควบคุมภาคส่วนน้ีและทาํให้พวกเขามุ่งเนน้ไปท่ีท่ีอยู่อาศยัราคาไม่แพงท่ีคน

ทัว่ไปตอ้งการ ชอบท่ีจะเป็นเจา้ของและอยู่อาศยั ผ่านทางนโยบายต่าง ๆ เช่น อตัราส่วนเงินสํารองท่ีลดลงเม่ือเร็ว ๆ น้ีสําหรับ

ธนาคาร การปรับลดอตัราดอกเบ้ียคร้ังแรกในรอบสองปี และอตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ําหรับท่ีอยู่อาศยัท่ีลดลง การแกปั้ญหาแบบได้

ประโยชน์กนัทั้งสองฝ่าย (win-win) สําหรับทุกคน โดยบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยมี์แนวโนม้ท่ีจะผลกัดนัความตอ้งการเหลก็ให้

กลบัสู่ระดบัก่อนการล่มสลายของ Evergrande นัน่จะเป็นชยัชนะท่ีย่ิงใหญ่สาํหรับกลุ่มภาคการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง 

การแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเร่ิมขึ้นในวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์และส้ินสุดในวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ โดยรัฐบาลจีนส่งสัญญาณว่า

มาตรการต่าง ๆ ท่ีบงัคบัใชใ้นการชะลอตวัของเศรษฐกิจท่ีเร่ิมตน้ในเดือนพฤศจิกายน 2564 จะกลบัคืนสู่สภาวะเดิมก่อนส้ินสุดไตร
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มาสแรกของปี 2565 เม่ือนั้นการชะลอตวัของเศรษฐกิจหยุดลง อตัราค่าระวางจะเร่ิมกลบัมาไต่ระดบัและอาจจะกลบัมาแตะระดบั

สูงสุดดงัเช่นท่ีเกิดขึ้นในปี 2564 อีกคร้ัง 

เหตุการณ์สาํคญัอ่ืน ๆ ในประเทศจีนคือการประชุม CCP ท่ีกาํหนดไวใ้นเดือนพฤศจิกายน 2565 ซ่ึงประธานาธิบดี สี จิ้นผิง จะดาํรง

ตาํแหน่งเป็นคร้ังท่ี 3 อย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน สําหรับผูน้าํท่ีตอ้งการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว เศรษฐกิจตอ้งกา้วไปขา้งหน้าดว้ยอตัรา

การเติบโตท่ีสูง ดงันั้นจึงตอ้งพยายามทาํทุกส่ิงทุกอย่างเท่าท่ีจะทาํไดเ้พ่ือให้แน่ใจว่าเศรษฐกิจไดมุ่้งเนน้การเติบโตก่อนการประชุม

สภาคองเกรส 

ดงัจะเห็นไดว่้าสาเหตุทั้งหมดของการชะลอตวัในไตรมาสส่ีปี 2564 และในไตรมาสแรกปี 2565 เกิดจากการตดัสินใจของรัฐบาล

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในจีน (ตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองขึ้นอยู่กบัจีนเป็นอย่างมาก) หรือในโลกเสรี (ธนาคารกลางสหรัฐไดข้ึ้น

อตัราดอกเบ้ียระหว่าง 3 ถึง 7 คร้ังในปี 2565) การตดัสินใจเหล่าน้ีทาํให้อุปสงคล์ดลง แต่เม่ือเกิดขึ้นในทางกลบักนัจะทาํให้ความ

ตอ้งการเติบโตอีกคร้ังและเราสามารถกลบัมาอยูท่ี่เดิมเหมือนช่วงตน้ปี 2564! 

การเปลีย่นแปลงหลกัของภาคอุปทาน 

เร่ิมตน้ปี 2564 ดว้ยอุปทาน 906.99 ลา้นเดทเวทตนัและเพ่ิมขึ้นเป็น 939.15 ลา้นเดทเวทตนั (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.55) ณ ตน้ปี 2565 หาก

คาํนวณอตัราการส่งมอบล่าช้าท่ีร้อยละ 5 (อตัราการส่งมอบล่าช้าท่ีแทจ้ริงคือร้อยละ 2.11 สําหรับปี 2564) กับการส่งมอบตาม

กาํหนดการในปี 2565 และปี 2566 และสมมติว่ามีการปลดระวางเรือถึง 8 ลา้นเดทเวทตนั (อตัราการปลดระวางเรือท่ีแทจ้ริงคือ 5.47 

ลา้นเดทเวทตนัในช่วงปี 2564) จะเหลือการเติบโตของกองเรือสุทธิท่ีร้อยละ 2.11 (เพ่ิมขึ้นจาก 939.15 ลา้นเดทเวทตนัเป็น 958.94 

ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจาก 330.10 ลา้นเดทเวทตนัเป็น 336.94 เดทเวทตนัสําหรับกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือและ

เพ่ิมขึ้นจาก 609.05 ลา้นเดทเวทตนัเป็น 622 ลา้นเดทเวทตนัสําหรับกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ) ภายในส้ินปี 2565 

และร้อยละ 1.77 ภายในส้ินปี 2566 (เพ่ิมขึ้นจาก 958.94 ลา้นเดทเวทตนัเป็น 975.89 ลา้นเดทเวทตนั โดยท่ีเพ่ิมขึ้นจาก 336.94 ลา้น

เดทเวทตนัเป็น 340.42 ลา้นเดทเวทตนัสําหรับกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ และเพ่ิมขึ้นจาก 622 ลา้นเดทเวทตนัเป็น 

635.47 ลา้นเดทเวทตนัสาํหรับกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ) ความแออดั การจดัการนํ้าถ่วงเรือ การลดความเร็วในการ

แล่นเรือลง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปี 2566 เน่ืองจากกฎระเบียบของ EEXI/CII และความล่าชา้เน่ืองจากการกกักนัเรือจากโรคโควิด-

19 จะช่วยเพ่ิมความตึงตวัของภาคอุปทาน 

เรือ Ever Given 

เรือ Ever Given เป็นเรือช่ือดงัท่ีน่าอบัอายซ่ึงติดอยูใ่นคลองสุเอซ ขดัขวางการเดินทางอนัราบร่ืนของเรือท่ีแล่นระหว่างฝ่ังตะวนัออก

และฝ่ังตะวนัตกเป็นเวลาหน่ึงสัปดาห์ในเดือนมีนาคมของปี 2564 เหตุการณ์ดงักล่าวน้ีส่งผลให้ภาคการขนส่งทางทะเลขึ้นพาดหวั

ข่าวหลกันานกว่าสองสัปดาห์แทนท่ีข่าวอ่ืน ๆ รวมถึงข่าวโรคระบาดท่ีน่ากลวั โดยขึ้นอนัดบัสองในรอบขา่ว 24 ชัว่โมง นอกจากน้ี

เร่ืองดังกล่าวยงัเน้นย ํ้าว่าโลกเช่ือมต่อถึงกันมากกว่าท่ีส่ือกระแสหลกัและนักการเมืองสามารถเขา้ใจหรือตอ้งการให้เราเขา้ใจ 

เหตุการณ์ดงักล่าวน้ีไดเ้ป็นเคร่ืองยืนยนัอีกคร้ังว่าการขนส่งทางทะเลคอืกาวแห่งยคุโลกาภิวตัน์ท่ียึดเราไวด้ว้ยกนั นอกจากน้ียงัทาํให้
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โล่งใจอยา่งมากว่าการหยดุชะงกัของห่วงโซ่อุปทานอาจเกิดจากส่ิงท่ีเรามองขา้มไป เช่น การแล่นเรืออยา่งราบร่ืนผา่นทางนํ้าแคบ ๆ 

เช่น คลองสุเอซ ท่ีอาจผิดพลาดอย่างร้ายแรงดงัเช่นท่ีเกิดขึ้นในกรณีน้ี และในท่ีสุดก็แสดงให้โลกเห็นว่าอุตสาหกรรมการเดินเรือมี

ความสาํคญัเพียงใดในโลกท่ีขบัเคล่ือนดว้ยผูบ้ริโภค 

การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน 

อุตสาหกรรมการเดินเรือเป็นหน่ึงในการเช่ือมโยงท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในระบบห่วงโซ่อุปทาน ดงันั้นเม่ือถูกขดัขวาง ก็จะ

สร้างความไร้ประสิทธิภาพซ่ึงส่งผลให้อุปสงคใ์นแง่ตนัไมลเ์พ่ิมขึ้นทนัที สถานการณ์โควิด-19 ไดข้ดัขวางระบบห่วงโซ่อุปทาน

ตลอดจนทุกดา้นของชีวิตและธุรกิจ ความแออดัของท่าเรือไม่ไดล้ดลง เน่ืองจากนโยบายปลอดโควิดของจีนรวมกบัเช้ือโควิดสาย

พนัธ์ุโอไมครอน ซ่ึงเป็เช้ือไวรัสสายพนัธ์ุท่ีสามารถแพร่ระบาดไดม้ากท่ีสุด กาํลงัสร้างความแออดัในท่าเรือจีนให้เพ่ิมมากขึ้น ท่าเรือ

ทัว่โลกไดรั้บผลกระทบต่าง ๆ จากความแออดัของท่าเรือจีน อุปสงคข์องสินคา้เป็นตวัดึงให้เกิดความแออดั ในขณะท่ีท่าเรือท่ีคบัคัง่

เป็นตวัผลกัดนัให้เกิดความแออดั การขาดการลงทุนในท่าเรือท่ีมีอยูแ่ละความขาดแคลนของท่าเรืออตัโนมติัท่ีทนัสมยั ทาํให้ห่วงโซ่

อุปทานหยุดชะงักไปทั่วโลก การดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพตกเป็นเหย่ือรายแรกของโอไมครอน ส่งผลให้ต้องลดจาํนวน

คนทาํงานท่าเรือท่ีไดรั้บผลกระทบจากโควิดลง พนักงานนาํร่องซ่ึงเป็นองคป์ระกอบสําคญัสําหรับการเร่ิมตน้การดาํเนินงานท่ีมี

ประสิทธิภาพตามท่าเรือไดข้าดแคลนเน่ืองจากการติดเช้ือและการกกักนั เรือท่ีเดินทางมาจากประเทศต่าง ๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบจาก

โอไมครอน จอดทอดสมออยู่ในจุดกกักนัซ่ึงขวางท่าเรือ คนประจาํเรือผูเ้ปรียบเสมือนกาวท่ีผูกมดัโลกาภิวตัน์ ตอ้งเผชิญกบัการ

ทดสอบโควิด ความล่าชา้ การแยกตวั และการอยูบ่นเรือท่ีนานขึ้น คนขบัรถบรรทกุท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคระบาด ส่งผลให้ความ

ไม่มีประสิทธิภาพย่ิงเพ่ิมขึ้นไปอีก เน่ืองจากสินคา้ติดอยู่ท่ีท่าเรือ การประเมินความยืดหยุ่น ความเช่ือถือได ้ความหลากหลาย การ

เขา้สู่ยคุดิจิทลั ประสิทธิภาพการทาํงาน การลดความเส่ียง และระดบัสินคา้คงคลงัท่ีเช่ือมโยงทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทานไดก้ลายเป็น

เร่ืองสําคญัสําหรับธุรกิจและรัฐบาล ระดบัสินคา้คงคลงัในธุรกิจและประเทศต่าง ๆ ยงัคงไม่เพียงพอต่อการหยุดชะงกัในปัจจุบนั 

แมว่้าการเติมสินค้าคงคลงัจะสูงเป็นประวติัการณ์ก็ตาม หลกัการใหม่ในขณะน้ีคือ “การสํารองเผื่อกรณีฉุกเฉิน” (just-in-case) 

เปรียบเทียบกบัหลกัการ “การสาํรองแบบทนัเวลาพอดี” (Just-in-time) ในอดีต 

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

คล่ืนความร้อน เหตุการณ์ไฟไหม ้ความแห้งแลง้ พายเุฮอริเคนและพายทุอร์นาโดท่ีควบคุมไม่ได ้ภาวะนํ้าท่วม และคล่ืนขนาดใหญ่

สูง 100 ฟุต จะเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นปกติในปี 2565 และปีต่อ ๆ ไป การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศไดเ้กิดขึ้นแลว้ ไม่ใช่ในอีก

ทศวรรษ สองทศวรรษ หรือส่ีทศวรรษข้างหน้า แต่เกิดขึ้นแล้วในขณะน้ี Bloomberg ระบุว่า 21 ปีจาก 22 ปีของปีท่ีร้อนท่ีสุด

นบัตั้งแต่ปี 2423 เกิดขึ้นตั้งแต่ตน้ปี 2543 และพ้ืนผิวใตม้หาสมุทรในปี 2564 ทาํลายสถิติความร้อนประจาํปีท่ีเคยเกิดขึ้นในปี 2563 

ซ่ึงจะทาํให้พายุ พายุเฮอริเคน พายุทอร์นาโด และคล่ืนทะเล ท่ีมีพลงัมากขึ้น การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะนําไปสู่การ

หยุดชะงกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพอากาศ ดว้ยความแออดัท่ีเพ่ิมขึ้นท่ีท่าเรือ ความเร็วในในการแล่นเรือท่ีลดลงเน่ืองจากคล่ืนท่ีแรงขึ้น/

คล่ืนขนาดใหญ่ขึ้น และการสูญเสียตูสิ้นคา้คอนเทนเนอร์ของเรือซ่ึงเกิดขึ้นเป็นประจาํ มหาสมุทรดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ท่ี

มนุษยป์ล่อยออกมาเกือบ 3 ส่วน การดูดซับน้ีทาํให้มหาสมุทรมีความเป็นกรดอย่างมาก จะส่งผลให้แนวปะการังตาย และทาํให้

จาํนวนปลาลดลงตามลาํดบั การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองเน่ืองจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
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ภูมิอากาศจะส่งผลให้มีความตอ้งการไฟฟ้ามากขึ้นดว้ยการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล โรงไฟฟ้าท่ีปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ออกมา ซ่ึงเพ่ิมปริมาณคาร์บอนไดออกไซดท่ี์เราปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ ส่ิงน้ีจะเร่ิมตน้วงจรอุบาทวด์ว้ยความตอ้งการพลงังานท่ีมาก

ขึ้นจากโรงงาน โกดงั การขนส่ง/การจดัส่ง ไปจนถึงการทาํความเยน็ให้แก่บา้น สถานท่ีทาํงาน โรงละคร สนามกีฬา ฯลฯ โดย

ตอ้งการพลงังานมากขึ้นจากโรงไฟฟ้าท่ีใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศมากขึ้น การ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความร้อน ไฟไหม ้ภยัแลง้ นํ้าท่วม พาย ุและวฏัจกัรดาํเนินไปอย่างต่อเน่ือง การผลิตอาหารจะไดรั้บ

ผลกระทบอยา่งหนกัจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเราอาจพบว่าตนเองตอ้งเผชิญกบัความไม่มัน่คงทางดา้นอาหารไม่ว่า

เราจะอาศยัอยู่ในประเทศท่ีมัง่คัง่เพียงใด การดาํเนินการน้ีจะเน้นให้รัฐบาลสํารองธัญพืชคงคลงัเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือหลีกเล่ียงการขึ้น

ราคาวตัถุดิบหลกัในอาหารอย่างรวดเร็วดว้ยอตัราเงินเฟ้อท่ีจะเกิดขึ้น การขนส่งธัญพืชท่ีมีปริมาณมากขึ้น ประกอบกบัความไม่มี

ประสิทธิภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพอากาศในการลดปริมาณอุปทานเรือสุทธิ จะเป็นผลดีต่ออุปสงคใ์นแง่ตนัไมลข์องตลาดค่าระวาง

เรือของการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง 

 

ส่ือ The World Inequality Lab เผยแพร่รายงานความไม่เท่าเทียมกนัของโลกประจาํปี 2565 (ในเดือนธันวาคม 2564) สามส่ิงท่ีโดด

เด่นในรายงานน้ี อยา่งแรก ระหว่างปี 2538 ถึง 2564 ผูม้ัง่คัง่ทางการเงินท่ีสุดร้อยละ 1 ไดรั้บผลประโยช์จากการเติบโตของความมัง่

คัง่ทัว่โลกร้อยละ 38 ในขณะท่ีร้อยละ 50 ล่างสุดไดรั้บผลประโยชน์จากการเติบโตของความมัง่คัง่ทัว่โลกมีเพียงร้อยละ 2 ผูม้ัง่คัง่

ท่ีสุดร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 52 ของรายไดท้ัว่โลก ในขณะท่ีร้อยละ 50 ล่างสุดมีรายไดเ้พียงร้อยละ 8.5 ประการท่ีสอง ในปี 2363 

ความไม่เท่าเทียมดา้นความมัง่คัง่ระหว่างประเทศมีเพียงร้อยละ 11 ในขณะท่ีความไม่เท่าเทียมกนัสูงสุดอยูใ่นประชาชนของแต่ละ

ประเทศ ภายในปี 2523 เน่ืองจากการล่าอาณานิคมและการปฏิวติัอุตสาหกรรม โลกท่ีพฒันาแลว้มีความมัง่คัง่ทัว่โลกกระจุกตวัสูง

ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมาท่ีร้อยละ 57 การกระจายความมัง่คัง่ทัว่โลกระหว่างประเทศต่าง ๆ  แคบลงภายในปี 2563 ตามดว้ยยคุเศรษฐกิจของ

จีนและอินเดียท่ีกาํลงัมาถึง แต่ความไม่เท่าเทียมกนัของความมัง่คัง่ในแต่ละประเทศเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 68 เน่ืองจากประเทศกาํลงั

พฒันาปล่อยให้ความมัง่คัง่ถูกผูกขาดโดยคนรวย แมว่้าช่องว่างความมัง่คัง่ระหว่างโลกท่ีพฒันาแลว้และกาํลงัพฒันาแคบลง และ

สุดทา้ยในช่วงปี 2393 ถึง 2563 ร้อยละ 49 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดอ์ยูอ่ยูท่ี่อเมริกาเหนือ (ร้อยละ 27) และยโุรป (ร้อย

ละ 22) จากการศึกษาของ IMF เม่ือเร็ว ๆ น้ีระบุว่า “ประเทศท่ีรํ่ารวยท่ีสุดซ่ึงมีประชากรคิดเป็นร้อยละ 16 ของประชากรโลก แต่การ

มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ประเทศท่ียากจนท่ีสุดซ่ึงมี

ประชากรประมาณร้อยละ 60 ของประชากรโลก มีสัดส่วนการปล่อยมลพิษนอ้ยกว่าร้อยละ 15” ดงันั้นจึงเป็นการเพ่ิมความเหล่ือม

ลํ้าดา้นความมัง่คัง่ทางการเงินและเพ่ิมปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซตไ์ปพร้อม ๆ กนั! 

การเปลีย่นแปลงหลกัด้านกฎเกณฑ์ 

The Economist ไดเ้ผยแพร่หนงัส้ันอนัน่าประทบัใจซ่ึงมีช่ือว่า “How chemical pollution is suffocating the seas” และเป็น 18 นาทีท่ี

ควรจะตอ้งดู ซ่ึงจะเปล่ียนวิธีท่ีคุณมองโลกธุรกิจท่ีเราอาศยัอยูต่ามปกติ โปรดคลิกท่ีน่ี เพ่ือชมหนงัส้ันเร่ืองน้ี 

การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน หรือ Decarbonization เป็นคาํศพัทใ์หม่ท่ีไดรั้บความนิยมและปรากฏตวัคร้ังแรกใน TradeWinds ใน

เดือนธันวาคม 2558 โดยปรากฏในบทความเพียง 27 บทความตั้งแต่นั้นมาจนถึงเดือนเมษายน 2561 และไดป้รากฏใน TradeWinds 

มากกว่า 1,300 คร้ัง! ดงันั้น ก่อนท่ีคุณจะหลงในรายละเอียด ขอเตือนคุณว่าการขนส่งทางทะเลดาํเนินการขนส่งประมาณร้อยละ 90 

https://youtu.be/Fv8xGzVtUBM
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ของสินคา้ทั้งหมดในโลกและรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) นอ้ยกว่าร้อยละ 2.5 The Economist ฉบบัลงวนัท่ี 29 

กนัยายน 2564 ระบุว่า “ตามขอ้มูลขององคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (UN’s Food and Agriculture Organization) 

กิจกรรมการเล้ียงสัตวเ์พ่ือเอาเน้ือ ไข่ และนม เป็นกระบวนการท่ีตอ้งใชท้รัพยากรมากท่ีสุดกิจกรรมหน่ึงในการเกษตร ซ่ึงคิดเป็น

ร้อยละ 14.5 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัว่โลก” และ The Economist ฉบบัลงวนัท่ี 5 ตุลาคม ถามคาํถามท่ีควรถามอยา่งมากว่า 

หาก “เน้ือวัวปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อแคลอร่ีของอาหารมากกว่าเต้าหู้ถึง 31 เท่า และไฟฟ้าถ่านหินปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยพลงังานมากกว่าไฟฟ้าพลงันํ้ าถึง 24 เท่า เพราะเหตุใดเราจึงเลิกใช้ถ่านหินแต่ไม่เลิกผลิตเน้ือววั?” 

สหภาพยุโรปรวมการขนส่งทางทะเลไวใ้นนโยบาย Emissions Trading Scheme (ETS) ในขณะท่ีให้สิทธ์ิผ่านฟรีแก่อุตสาหกรรม

ปศุสัตว ์และไดเ้สนอให้ยกเวน้เคร่ืองบินเจ็ตส่วนตวัจากภาษีนํ้ามนัเคร่ืองบินท่ีไดว้างแผนไว ้แมว่้าเคร่ืองบินเจ็ตส่วนตวัจะก่อให้เกิด

มลพิษมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัเคร่ืองบินประเภทอ่ืนในแง่ระยะทางต่อไมล์ต่อผูโ้ดยสารหน่ึงคนก็ตาม ภาคการขนส่งทางทะเลตอ้ง

ต่อสู้กบัเรือท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย ์หรือ Zero Emission Vessels (ZEV) ในขณะท่ีไม่มีใครพูดถึงการลดการปล่อย

มลพิษจากอุตสาหกรรมปศุสัตวห์รือการลงโทษเคร่ืองบินเจ็ตส่วนตวั โดยส่วนตวัแลว้ผมทานเป็นมงัสวิรัติตั้งแต่ตน้ปี 2563 และนัน่

แสดงถึงความพยายามของผมในการกอบกูโ้ลกจากภาวะโลกร้อนโดยไม่สนบัสนุนอุตสาหกรรมปศุสัตว ์อาหารกลางวนัสําหรับ

ผูบ้ริหารในสํานักงานของบริษทัฯ ซ่ึงเสิร์ฟทุกวนัธรรมดาไดก้ลายเป็นอาหารมงัสวิรัติโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ตน้ปี 2563 ซ่ึงแสดงถึง

ความพยายามร่วมกนัของบริษทัฯ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างม้ืออาหารม้ือเท่ียงของเรา 

องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO ) ไดน้าํดชันี Energy Efficiency Existing Ship Index หรือ EEXI มาใช้เพ่ือเป็นการแกไ้ข 

Marpol Annex VI ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มกราคม 2566 EEXI จะอธิบายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการขนส่ง

สินคา้ในปริมาณตนั-ไมล ์โดยกาํหนดมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดโ์ดยการติดตั้งแหล่งพลงังานของ

เคร่ืองยนต์ ความสามารถในการขนส่ง และความเร็วของเรือ จากสถิติแนะนาํว่าเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง (ขนาดระวาง 30,000 

เดทเวทตนัถึง 60,000 เดทเวทตนั) ท่ีต่อขึ้นก่อนการบงัคบัใช ้EEDI (Energy Efficiency Design Index) เช่น เรือท่ีต่อขึ้นก่อนปี 2556 

อาจตอ้งการการลดกาํลงัลงร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 40 (ลดความเร็วในการแล่นเรือลง 2.5 นอตถึง 3.5 นอตจากความเร็วปัจจุบนั) แต่

เรือท่ีต่อขึ้นหลงักฎเกณฑ์ EEDI อาจตอ้งการการลดพลงังานลงเพียงร้อยละ 4 (ลดความเร็วในการแล่นเรือลง 0.2 นอต) เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบั EEXI เจา้ของเรือจะใชก้ารจาํกดักาํลงัเคร่ืองยนต์และเทคโนโลยีอุปกรณ์ประหยดัพลงังาน เพ่ือเลือกวิธีแกปั้ญหาท่ี

เหมาะสมท่ีสุดสําหรับเรือของพวกเขา และจะเป็นผลบวกอยา่งมากสาํหรับอตัราค่าระวางท่ีเพ่ิมขึ้นในตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเท

กอง บริษทัฯ จะดาํเนินการเพ่ือให้เรือทุกลาํของบริษทัฯ ได้รับการจัดลาํดบัสําหรับ EEXI และ Carbon Intensity Indicator เพ่ือ

บริษทัฯ จะไดป้ฏิบติัตามกฎเกณฑด์งักล่าวอยา่งเตม็ท่ีก่อนท่ีกฎหมายใหม่จะมีผลบงัคบัใช ้

IMO ไดต้กลงท่ีจะอภิปรายและหาวิธีแกปั้ญหาในเร่ืองกลไกตามตลาด (MBMs) เพ่ือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการ

ขนส่งทะเล ซ่ึงแนวทางการแกไ้ขดงักล่าวอาจดาํเนินการผา่นการเก็บภาษีคาร์บอนสาํหรับเช้ือเพลิงแต่ละตนั หมู่เกาะโซโลมอนและ

หมู่เกาะมาร์แชลไดเ้สนอให้เรียกเก็บภาษี 100 เหรียญสหรัฐต่อตนัของการปล่อยก๊าซคาร์บอน กล่าวคือ การจดัเก็บภาษีนํ้ ามัน

เช้ือเพลิง 300 เหรียญสหรัฐต่อตนั แนวคิดต่าง ๆ ของ MBMs คือการทาํให้เช้ือเพลิงของเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองในปัจจุบนัมีราคา

แพงเทียบเท่ากับการใช้แอมโมเนีย กล่าวคือ นํ้ ามันเช้ือเพลิงตอ้งมีราคาสูงถึง 1,500 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซ่ึงราคาปัจจุบนัอยู่ท่ี

ประมาณ 600 เหรียญสหรัฐต่อตนั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัตน้ทุนเช้ือเพลิงในอนาคตสําหรับเรือท่ีปล่อยค่ามลพิษเป็นศูนย ์หวงัว่าแรง
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กดดนัจาก ETS ของสหภาพยุโรปจะช่วยส่งเสริมและผลกัดนั IMO ให้ยืนหยดัอย่างแขง็แกร่งในมาตการ MBMs ผ่านมาตรการการ

เรียกเก็บภาษีคาร์บอน เงินทุนท่ีรวบรวมโดยองคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศจากมาตรการ MBMs ใด ๆ ผ่านการจดัเก็บภาษีตาม

การใชเ้ช้ือเพลิงสามารถนาํมาใชเ้พ่ือเป็นประโยชน์สําหรับเช้ือเพลิงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่เงินอุดหนุนไปจนถึงการวิจยั

และพฒันา ซ่ึงรวมถึง 

• เพ่ืออุดหนุนส่วนต่างระหว่างนํ้ ามนัเช้ือเพลิงหน่ึงตนักบัแอมโมเนียสองตนั (กล่าวคือเม่ือถึงจุดเทียบเท่าของ

พลงังานท่ีส่งออก) สาํหรับผูท่ี้เร่ิมการใชเ้รือท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย ์(ZEVs)ในระยะแรก 

• เพ่ือกาํหนดตน้ทุนเช้ือเพลิงสําหรับการขนส่งสินคา้โดยเรือเคร่ืองยนตสั์นดาปภายในให้มีราคาเท่ากบัการขนส่ง

ดว้ยเรือปล่อยค่ามลพิษเป็นศูนยส์าํหรับผูบ้ริโภคสินคา้ 

• เพ่ือเป็นเงินทุนในการวิจยัและพฒันา (R&D) การผลิตเรือท่ีปล่อยค่ามลพิษเป็นศูนย ์การออกแบบเรือท่ีปล่อยค่า

มลพิษเป็นศูนย ์ระเบียบขอ้บงัคบัสําหรับเรือท่ีปล่อยค่ามลพิษเป็นศูนย ์และโครงสร้างพ้ืนฐานสําหรับเรือท่ี

ปล่อยค่ามลพิษเป็นศูนย ์

• เพ่ือพฒันาเช้ือเพลิงท่ีปล่อยค่ามลพิษเป็นศูนยท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและการสนบัสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานบน

บก 

• เพ่ือให้ IMO กาํหนดเส้นตายสาํหรับการห้ามการส่งมอบเรือเคร่ืองยนตสั์นดาปภายในนบัจากปี 2573 เป็นตน้ไป

หรือนบัจากวนัท่ีไดต้กลงกนัไวล่้วงหนา้ 

• เพ่ือให้ IMO ออกกฎให้รีไซเคิลเรือเคร่ืองยนต์สันดาปภายในท่ีมีอายุมากกว่า 20 ปี นบัจากปี 2573 เป็นตน้ไป

หรือนบัจากวนัท่ีไดต้กลงกนัไวล่้วงหนา้ 

• เพ่ือให้อู่ต่อเรือผลิตเรือท่ีปล่อยค่ามลพิษเป็นศนูยไ์ดใ้นระดบัท่ีเรือปล่อยคา่มลพิษเป็นศนูยท่ี์ต่อขึ้นใหม่จะมีราคา

ใกลเ้คียงกบัเรือเคร่ืองยนตสั์นดาปภายใน 

• เพ่ือให้เป็นการแข่งขนัท่ีเท่าเทียมกนัสาํหรับผูเ้ช่าเหมาลาํในการเลือกเรือท่ีดีท่ีสุดโดยพิจารณาจากการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกเพียงอยา่งเดียว และไม่ตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 

และถา้หากคุณคิดว่าราคา MBM ท่ีเพ่ิมขึ้นนั้นทา้ยท่ีสุดแลว้ผูบ้ริโภคจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเพียงเล็กนอ้ยคุณอาจไดรั้บการให้อภยั ตาม

การคาํนวณของ Boston Consulting Group ราคาจะเพิ่มขึ้นเพียง 600 เหรียญสหรัฐสําหรับราคารถยนต์หน่ึงคนั 3 เหรียญสหรัฐ

สําหรับราคาของสมาร์ทโฟนหน่ึงเคร่ือง หรือ 1 เหรียญสหรัฐสําหรับราคากางเกงยีนส์หน่ึงตวั นัน่เป็นราคาเล็กน้อยท่ีตอ้งจ่ายเพ่ือ

ป้องกนัภยัพิบติัจากสภาพอากาศ 

มุมมองของบริษัทฯ ต่อ “เช้ือไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19” 

โควิด-19 กลายเป็นคาํพอ้งความหมายกับความล่าช้า การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน การปิดเมือง อตัราเงินเฟ้อท่ีสูงขึ้นอนั

เน่ืองมาจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจขนาดใหญ่ท่ีนาํโดยรัฐบาลซ่ึงสร้างอุปสงคท่ี์สูงกว่าอุปทานมาก การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจจาก

การระบาดใหญ่ไม่สมํ่าเสมออยา่งมากดว้ยสาเหตุ 3 ประการ ประเทศต่าง ๆ ไดรั้บผลกระทบจากโควิด-19 และตอ้งปิดเมือง สร้าง

ความเสียหายต่อเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาท่ีต่างกัน อตัราการฉีดวคัซีนท่ีไม่เท่าเทียมในประเทศร่ํารวยและประเทศยากจน และ
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มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจระดบัสูงในประเทศรํ่ารวยและการขาดแคลนมาตรการดงักล่าวในประเทศยากจน ทาํให้การฟ้ืนตวัเกิดขึ้น

เป็นเพียงบางส่วน ในปี 2565 เราจะรับมือกบัตลาดแรงงาน ผลกระทบของการทาํงานจากท่ีบา้น การกลวัการทาํงานในสาํนกังานกบั

ผูติ้ดเช้ือ การจดัลาํดบัความสาํคญัของความสมดุลระหว่างชีวิตและการทาํงานท่ีดีขึ้น และความตอ้งการค่าจา้งและสภาวะการทาํงาน

ท่ีดีขึ้น สาํหรับอุตสาหกรรมการเดินเรือ ผลกระทบของเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุโอไมครอนจะทาํให้การผลดัเปล่ียนลูกเรือยากขึ้นและนัน่

เป็นความทา้ทายท่ีบริษทัฯ จะตอ้งเผชิญหนา้ในปี 2565 

 

เช้ือไวรัสสายพนัธ์ุโอไมครอนถูกกาํหนดให้เป็นไวรัสท่ีน่ากงัวลเน่ืองจากมีการกลายพนัธ์ุของโปรตีนหนามจาํนวนมาก ซ่ึงทาํให้

สามารถแพร่เช้ือไดม้ากกว่าเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุเดลตา้ถึง 70 เท่า ตามบทความข่าวต่าง ๆ ข่าวดีของเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุดงักล่าวน้ีคือ

แมว่้าจาํนวนผูติ้ดเช้ือจะพุ่งสูงขึ้น การรักษาในโรงพยาบาลและอตัราการเสียชีวิตยงัไม่เพ่ิมขึ้น และข่าวร้ายก็คือมนัแพร่ระบาดมาก

จนจาํนวนผูป่้วยท่ีสูงเกินกว่าท่ีระบบการดูแลสุขภาพของประเทศใด ๆ จะรับมือได้ เพ่ือเป็นการตอบโต ้หลายประเทศไดล้ด

ระยะเวลาการแยกตวัลงคร่ึงหน่ึง และจนถึงตอนน้ีดูเหมือนว่าการตดัสินใจคร้ังน้ีจะสมเหตุสมผล หากนายกรัฐมนตรีองักฤษนายฮา

โรลด ์แมคมิลแลนยงัมีชีวิตอยูแ่ละถูกถามในวนัน้ีว่าส่ิงท่ีทา้ทายท่ีสุดสําหรับรัฐบุรุษคืออะไร เขาคงจะตอบว่า “ฉีดวคัซีนท่ีแขน เด็ก

น้อย ฉีดวคัซีนท่ีแขน” ปัญหาคือเรามีนกัการเมืองขี้ขลาดมากเกินไป แต่ไม่มีรัฐบุรุษคนเดียวท่ีสามารถทาํให้เร่ืองท่ีควรทาํง่าย ๆ 

อยา่ง “การฉีดวคัซีนท่ีแขน”  เป็นจริงทัว่โลก ข่าวดีจากการประกาศของแอฟริกาใตเ้ม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2565 คือประเทศแอฟริกาใต้

ไดผ้่านจุดสูงสุดของการระบาดระลอกใหม่ของเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุโอไมครอนแลว้ ข่าวร้ายคือจาํนวนผูติ้ดเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุโอ

ไมครอนในสหรัฐอเมริกาพุ่งทะลุ 1.35 ลา้นรายในวนัท่ี 10 มกราคม ยุโรปรายงานว่า ณ อตัราการติดเช้ือในปัจจุบนั ประชากร

มากกว่าร้อยละ 50 อาจติดเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุโอไมครอนภายในไม่ก่ีสัปดาห์ บางทีทั้งหมดน้ีสามารถบ่งบอกว่าเราอยู่ในจุดเร่ิมตน้

ของการส้ินสุดของการระบาดใหญ่ 
 
เช้ือไวรัสสายพนัธ์ุโอไมครอนและเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุอ่ืน ๆ ท่ียงัไม่ถูกคน้พบจะทาํให้ “การทาํงานจากสาํนกังานเท่านั้น” ไม่สามารถ

ทาํได ้การทาํงานในรูปแบบ “การทาํงานจากท่ีบา้น” เท่านั้นจะก่อให้เกิดการประสบปัญหาการขาดเครือข่าย การติดต่อกบัมนุษย ์

และความมีชีวิตชีวาท่ีเกิดขึ้นเม่ือทาํงานร่วมกนั โดยท่ีความคิดสร้างสรรคถู์กประนีประนอม เป็นผลให้อนาคตของการทาํงานจะ

เป็นลูกผสมระหว่างการทาํงานจากท่ีบา้นหรือท่ีทาํงานเท่านั้น ธุรกิจและอุตสาหกรรมแต่ละแห่งจะพฒันาบรรทดัฐานท่ีทาํงานซ่ึงดี

ท่ีสุดสาํหรับพวกเขา โดยคาํนึงถึงความหลากหลายและความเท่าเทียม และผูน้าํธุรกิจจะไดรั้บคาํแนะนาํจากแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด

ในอุตสาหกรรมนั้น ๆ 

 

สําหรับผูท่ี้สูญเสียคนท่ีรักหรือสูญเสียอาชีพการงานเน่ืองจากโควิด-19 ปี 2564 เป็นปีแห่งความหายนะ โดยราคาท่ีสูงขึ้นและอตัรา

เงินเฟ้อท่ีกินเขา้ไปทาํให้เงินออมเหลือนอ้ย การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไดท้าํให้ชุมชนแตกแยกและสร้างคล่ืนลูกใหม่ให้กบัผู ้

ล้ีภยัจากสภาพภูมิอากาศ ในขณะท่ีคนอ่ืนๆ เจริญรุ่งเรืองดว้ยราคาหุ้นท่ีพุ่งสูงขึ้น ผลกาํไรท่ีเพ่ิมขึ้น ราคาบา้นท่ีสูงขึ้น มูลค่าทรัพยสิ์น

ท่ีเพ่ิมขึ้น และราคาสินคา้โภคภณัฑ์ท่ีพุ่งสูงขึ้นดว้ย Elon Musk บุคคลท่ีรํ่ ารวยท่ีสุดในโลก เป็นผูไ้ดรั้บเลือกให้เป็น “Man of the 

Year 2021” จากนิตยสาร Times ช่างเป็นเร่ืองท่ีน่าละอายสําหรับนิตยสาร Times ท่ีช่ืนชมผูท่ี้มีความมัง่คัง่ในช่วงเวลาซ่ึงการแพร่

ระบาดไดข้่มเหงคนยากจน 
 

มุมมองอ่ืน ๆ ต่อตลาด 

ภาคการขนส่งสินคา้แห้งเทกองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรือขนาดเล็กกว่า พบว่ามีการ “ร่ัวไหล” เพ่ิมเติมของอุปสงค์จาก “การนํา

สินคา้ออกจากตูค้อนเทนเนอร์” ของการขนส่งโดยตูค้อนเทนเนอร์ และยงัมีรายงานถึงผูข้นส่งสินคา้แห้งเทกองท่ีขนส่งสินคา้ท่ีเคย
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ขนส่งดว้ยตูค้อนเทนเนอร์ ส่ิงน้ีไดเ้พ่ิมแรงผลกัดนัเพ่ิมเติมให้กบัตลาดซ่ึงไดมี้การปรับตวัอยา่งแขง็แกร่งอยู่แลว้ ตวัอยา่งเช่น รายได้

ของเรือขนาดแฮนด้ีไซส์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 200 จากปีก่อนหนา้ ณ ส้ินเดือนตุลาคม (ขอ้มูลจาก Clarksons วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564) 

 

แมว่้า COP26 มีเป้าหมายเพ่ือลดกิจกรรมในบางพ้ืนท่ีของเศรษฐกิจเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังาน แต่การยกเคร่ือง

โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นสําหรับแหล่งพลงังานหมุนเวียนและยานพาหนะไฟฟ้ายงัคงสนบัสนุนอุปสงคข์องเรือขนส่งสินคา้แห้ง

เทกอง สินคา้โภคภณัฑ์ เช่น แร่เหล็กและถ่านหินโคก้ ในขณะน้ีไม่สามารถทดแทนการผลิตเหล็กท่ีจาํเป็นสําหรับการสร้างการ

เปล่ียนแปลงน้ีได ้แรงกระแทกทางเศรษฐกิจจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ไดเ้น้นย ํ้าถึงความกงัวลเก่ียวกบัความมัน่คงดา้น

พลงังานทัว่โลก โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในพลงังานหมุนเวียน โดยแหล่งท่ีมาดั้งเดิม เช่น นํ้ามนัจะเป็นแหล่งพลงังานพ้ืนฐานท่ีเช่ือถือได้

มากกว่า ดงันั้น จึงไม่น่าเป็นไปไดท่ี้สินคา้เหล่าน้ีจะถูกทาํลายอุปสงคอ์ย่างมีนยัสําคญัในระยะกลาง แมว่้าความตอ้งการถ่านหินซ่ึง

เป็นเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีสกปรกท่ีสุด มีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมขึ้นสูงสุดเร็วกว่าเช้ือเพลิงส่วนใหญ่ แต่อุปสงคข์องสินคา้โภคภณัฑอ่ื์น ๆ ท่ี

เพ่ิมขึ้นจะผลกัดนัให้มีการจา้งงานเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองมากขึ้น ในขณะท่ีการเปล่ียนจากการใชถ่้านหินเป็นเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ี

สะอาดขึ้นจะทาํให้อุปสงคข์องสินทรัพยป์ระเภทอ่ืน ๆ ยงัคงมีเพ่ิมขึ้น (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2564)  

 

อุปทานของอุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้แห้งเทกองยงัคงตึงตวัและมีแนวโนม้ว่าจะเขม้งวดมากขึ้นในปี 2565 ถึงปี 2566 อุปสงค์

ของจีนในระยะใกล ้(ประมาณหน่ึงในสามของความตอ้งการขนส่งสินคา้แห้งเทกองทัว่โลก) ทรงตวัจากการผอ่นคลายความเขม้งวด

ของทรัพยสิ์นเล็กน้อย ขณะท่ีธนาคารกลางของจีน (PBoC) ยงัส่งสัญญาณถึงอคติท่ีผ่อนคลายในรายงานนโยบายการเงินรายไตร

มาสฉบบัล่าสุด (ณ วนัท่ี 19 พฤศจิกายน) ตรงกนัขา้มกบัสินคา้แห้งเทกองหลกั อุปสงค ์และราคาธัญพืช (ขา้วสาลี ถัว่เหลือง และ

ขา้วโพด) ท่ีปรับตวัดีขึ้นในช่วงหลายเดือนท่ีผ่านมา หลงัจากเร่ิมตน้ฤดูธัญพืชในอ่าวสหรัฐฯ ในไตรมาสส่ีท่ีอ่อนแอจากสภาพ

อากาศท่ีไม่เอ้ืออาํนวย (เช่น พายุเฮอริเคนไอดา) การส่งออกธัญพืชของสหรัฐฯขณะน้ีเร่ิมฟ้ืนตวัและคาดว่าจะดาํเนินต่อไปในไตร

มาสแรกของปี 2565 คาดว่าฤดูเก็บเก่ียวธญัพืชในอเมริกาใตท่ี้จะมาถึงจะแขง็แกร่ง โดยบราซิลคาดการณ์การเก็บเก่ียวเมลด็พืชสูงสุด

เป็นประวติัการณ์ในปี 2565 เน่ืองจากปริมาณการเก็บเก่ียวขา้วโพดท่ีน่าพอใจหลงัผลกระทบจากภยัแลง้ โดยการผลิตธัญพืชแตะ

ระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 270 ลา้นตนัในปี 2565 (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.8 จากปีก่อนหน้า แหล่งท่ีมา : สถาบนัสถิติ IBGE) ปัญหา

การขาดแคลนพลงังานในประเทศสาํคญั ๆ เช่น จีนและอินเดีย หลายประเทศไดด้าํเนินการสร้างสินคา้คงคลงัถ่านหินท่ีสูงขึ้นในเชิง

รุก เน่ืองจากคาดการณ์ว่าจะมีสภาพอากาศเลวร้ายในฤดูหนาว (มีความเป็นไปไดท่ี้จะมีปรากฎการณ์ลานีญา (La Nina) ต่อเน่ืองเป็น

คร้ังท่ีสอง) และราคานํ้ ามนัท่ีสูง การประชุมสหประชาชาติว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26) ตอกย ํ้าเป้าหมายการ

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของอุตสาหกรรมการเดินเรือทัว่โลก ดว้ยขอ้เสนอท่ีจะปล่อยมลพิษเป็นศูนยภ์ายในปี 2593 ความกงัวล

ดา้นความปลอดภยัของอาหารท่ีเพ่ิมขึ้นและการเปิดตัวของมาตรการกระตุน้โครงสร้างพ้ืนฐานทัว่โลก ซ่ึงรวมถึงร่างกฎหมาย

กระตุน้เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ท่ีเพ่ิงไดรั้บการอนุมติัเม่ือเร็ว ๆ น้ี น่าจะช่วยสนบัสนุนการเติบโตของอุปสงคข์องเรือขนส่งสินคา้แห้ง

เทกองกลุ่มรองในปีต่อ ๆ ไป ควบคู่ไปกบัการเปล่ียนแปลงดา้นพลงังานทัว่โลกท่ีกาํลงัดาํเนินอยูซ่ึ่งตอ้งการใชก้ารขนส่งดว้ยเรือขน

สินคา้เทกองกลุ่มรอง (เช่น นิกเกิล โคบอลต์และลิเธียม) ตวัขบัเคล่ือนวฏัจกัรซ่ึงดอ้ยค่า / มีวฎัจกัรส้ัน ความมีระเบียบวินัยดา้น

อุปทานยงัคงเหมือนเดิมโดยมีคาํส่ังต่อเรือใหม่ท่ีตํ่าเป็นประวติัการณ์ ในขณะท่ีกิจกรรมการปลดระวางเรือและการลดความเร็วใน

การแล่นเรือลงจะเพ่ิมขึ้นท่ามกลางกฎระเบียบด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเขม้งวดในปี 2565 - ปี 2566 (ข้อมูลจาก JP Morgan วนัท่ี 23 

พฤศจิกายน 2564) 

 

เฉิงตูกลายเป็นเมืองแรกในจีนท่ีผอ่นคลายกฎเกณฑส์ําหรับนกัพฒันา บริษทั Kaisa เสนอการแลกเปล่ียนพนัธบตัรเพ่ือหลีกเล่ียงการ

ผิดนดัชาํระหน้ีท่ีอาจเกิดขึ้น บริษทั Chinese Estates ผูส้นบัสนุนหลกัของ Evergrande ลดสัดส่วนการลงทุนเพ่ิมเติม ผูน้าํทางดา้น
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เศรษฐกิจของจีนรองนายกรัฐมนตรี หลิว เหอ เรียกร้องให้ตลาดท่ีอยูอ่าศยัมีเสถียรภาพ นกัลงทุนรายหน่ึงทาํเงินไดอ้ย่างรวดเร็วถึง 

582 ลา้นเหรียญสหรัฐจากการขายสินทรัพยข์องเอเวอร์แกรนดใ์นราคาถูก เจา้พ่อทรัพยสิ์นของจีนใชเ้งินสดหลายพนัลา้นในการให้

ความช่วยเหลือ (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 22/26 พฤศจิกายน 2564) 

 

ส่ือทัว่โลกไดร้วมเอาตวัเลขสาํหรับภาคอสังหาริมทรัพยข์องจีนซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 29 ของ GDP การประเมินนั้นมาจากบทความของ 

Kenneth Rogoff จาก Harvard และ Yuanchen Yang จาก IMF นกัเศรษฐศาสตร์ทั้งสองมีผลงานท่ีไร้ท่ีติ แต่ตวัเลขการประเมินของ

พวกเขา (ตวัเลขท่ีชดัเจนคือร้อยละ 28.7) ไม่ไดค้าํนวณรวมส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่คิดว่าไดค้าํนวณรวมไปแลว้ ในความคิดเห็นท่ีกาํลงัจะ

เกิดขึ้ นทีมนักเศรษฐศาสตร์ของ ADB ได้ใช้ตัวเลขเดียวกับรายงานของ Mr. Rogoff และ Ms. Yang สําหรับการลงทุนด้าน

อสังหาริมทรัพยแ์ละภาคบริการ โดยคาดว่าภาคอสังหาริมทรัพยข์องจีนคิดเป็นร้อยละ 15.4 ของ GDP ในปี 2560 หากไม่รวมการ

นาํเขา้ตวัเลขจะลดลงเป็นร้อยละ 13.8 (ขอ้มูลจาก The Economist วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2564) 

 

ความเส่ียงหลกัต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกท่ีสดใสคือ เงินเฟ้อท่ีพุ่งสูงขึ้นในปัจจุบนักินระยะเวลายาวนานกว่าและเพ่ิมขึ้นมากกว่าท่ี

คาดการณ์ไวใ้นปัจจุบนัโดย OECD การเติบโตทัว่โลกตั้งเป้าไวท่ี้ร้อยละ 5.6 ในปีน้ีก่อนจะค่อย ๆ ลดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 4.5 ในปี 

2565 และร้อยละ 3.2 ในปี 2566 (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564) 

 

 ในขณะท่ีราคาอสังหาริมทรัพยเ์ฟ่ืองฟูไปทัว่โลก นักล่าบา้นในอมัสเตอร์ดมักล่าวว่าพวกเขากาํลงัสูญเสียขอ้เสนอแมว่้าจะเสนอ

ราคาสูงกว่าราคาท่ีขอร้อยละ 30 หรือมากกว่า ในเมืองท่ีถือว่าเป็นหน่ึงในตลาดท่ีอยูอ่าศยัท่ีเส่ียงท่ีสุดในโลก (ขอ้มูลจาก Bloomberg 

วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2564) 

 

การหลีกเล่ียงความเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นมาเป็นเวลานาน ตน้ทุนการกูยื้มท่ีตํ่า ค่าเช่าท่ีเพ่ิมขึ้น และบางรายไดรั้บผลกระทบจากการ

ต้องเก็บเงินไวใ้นธนาคาร ได้โน้มน้าวให้ชาวเยอรมันเกือบหน่ึงในสองให้ซ้ือบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ ความต่ืนตัวของตลาด

อสังหาริมทรัพยค์ือการไดเ้ห็นตึกสูงระฟ้าผดุขึ้นทัว่แฟรงก์เฟิร์ต ตึกใหม่ผุดขึ้นซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่าทัว่เยอรมนี ซ่ึงราคาทาํสถิติสูงสุดเป็น

ประวติัการณ์ (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2564) 

 

กองทุนการเงินระหว่างประเทศจะเผยแพร่ขอ้มูลล่าสุดในวนัท่ี 25 มกราคม ซ่ึงเกือบจะเป็นการปฏิเสธการคาดการณ์การเติบโตทัว่

โลกในเดือนตุลาคมท่ีร้อยละ 4.9 ในเดือนตุลาคม Goldman Sachs ปรับลดประมาณการลงเหลือร้อยละ 3.8 จากร้อยละ 4.2 (ขอ้มูล

จาก Fortune วนัท่ี 11 มกราคม 2565) 

 

ระยะทางการขนส่งของปริมาณการส่งออกถ่านหินของอินโดนีเซียเกิดขึ้นในแง่บวก เม่ือพิจารณาจากระยะทางเฉล่ียของประเทศใน

การส่งออกถ่านหินท่ี 0.7 เท่าเม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียทัว่โลก ซ่ึงเปรียบเทียบกบัการส่งออกถ่านหินท่ีมีศกัยภาพของออสเตรเลียท่ี 1.3 

เท่าและแอฟริกาใตท่ี้ 1.2 เท่า (ขอ้มูลจาก DNB Markets วนัท่ี 13 มกราคม 2565) 

 

อตัราการเช่าเหมาลาํสาํหรับเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองเพ่ิมขึ้นตลอดปี 2564 ปริมาณการคา้เป็นไปในเชิงบวกและดีขึ้นจนถึงปีน้ี ใน

ปี 2564 ปริมาณการคา้แร่เหลก็ทัว่โลกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.6 จากปีก่อนหนา้เป็น 1,554.1 ลา้นตนั ปริมาณการคา้แร่เหลก็จากออสเตรเลีย

ลดลงร้อยละ 0.4 จากปีก่อนหนา้ แต่ปริมาณการคา้แร่เหล็กจากบราซิลเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.1 จากปีก่อนหนา้ ในปี 2564 ปริมาณการคา้

ถ่านหินเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.8 จากปีก่อนหน้าท่ี 1,170.8 ลา้นตนั ปริมาณการคา้ถ่านหินจากออสเตรเลียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.4 จากปีก่อน
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หน้า จากอินโดนีเซียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.4 จากรัสเซียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.5 จากสหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.5 (ขอ้มูลจาก Banchero 

Costa วนัท่ี 14 มกราคม 2565) 

 

ตลาดงานทัว่โลกจะใชเ้วลาฟ้ืนตวันานกว่าท่ีเคยคิด โดยระดบัการว่างงานจะสูงกว่าระดบัก่อนเกิดโควิด-19 อย่างน้อยจนถึงปี 2566 

เน่ืองจากความไม่แน่นอนเก่ียวกบัลกัษณะของโรคระบาดและระยะเวลาของการระบาด ILO กล่าว (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 17

มกราคม 2565) 

  

เศรษฐกิจจีนฟ้ืนตวัในปี 2564 โดยมีการเติบโตท่ีดีท่ีสุดในรอบทศวรรษโดยการส่งออกท่ีแขง็แกร่ง แต่มีสัญญาณบ่งช้ีถึงการบริโภค

ท่ีอ่อนตวัลงและอสังหาริมทรัพยต์กตํ่า ช้ีให้เห็นถึงความจาํเป็นในการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นนโยบายเพ่ิมเติม (ขอ้มูลจาก Reuters 

วนัท่ี 17 มกราคม 2565) 

  

ธนาคารกลางของจีนให้คาํมัน่ท่ีจะใช้เคร่ืองมือนโยบายทางการเงินมากขึ้นเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจและบรรเทาความตึงเครียดจาก

สินเช่ือ เน่ืองจากสัญญาณของการตกตํ่าของตลาดอสังหาริมทรัพยท่ี์แยล่ง ขอ้คิดเห็นดงักล่าวมีขึ้นหน่ึงวนัหลงัจากธนาคารกลางของ

จีนปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายเป็นคร้ังแรกในรอบเกือบ 2 ปี ส่งสัญญาณถึงการเร่ิมต้นของวงจรการผ่อนผนั (ข้อมูลจาก 

Bloomberg วนัท่ี 18 มกราคม 2565) 

 

ปริมาณการผลิตเหล็กในปี 2564 มีปริมาณ 1.9 พนัลา้นตนั เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหนา้ร้อยละ 4.5 แมว่้าจีนจะมีการควบคุมปริมาณการ

ผลิตเหลก็ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2564 และเป็นปริมาณการผลิตเหล็กรายปีสูงสุดเป็นประวติัการณ์ (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 

1 กุมภาพนัธ์ 2565) 

 

มุมมองอ่ืน ๆ ต่อการเปลีย่นแปลงหลกัของภาคอุปทาน 

 

ปริมาณการส่งมอบเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองในปี 2565 คาดว่าจะลดลงเหลือประมาณ 28.26 ลา้นเดทเวทตนั ในปี 2564 มีการส่ง

มอบเรือ 35.80 ลา้นเดทเวทตนั ลดลงร้อยละ 25 จากปีก่อนเทียบกบัปริมาณ 47.54 ลา้นเดทเวทตนัในปี 2563 การปลดระวางเรือในปี 

2565 คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นเป็น 11.30 ลา้นเดทเวทตนั ในปี 2564 ปริมาณการปลดระวางเรืออยู่ท่ี 6.51 ลา้นเดทเวทตนัลดลงร้อยละ 50 

เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้าท่ี 13.06 ลา้นเดทเวทตนัในปี 2563 การเติบโตของกองเรือสุทธิสําหรับเรือท่ีมีขนาดระวางมากกว่า 20,000 

เดทเวทตนั คาดว่าจะชะลอตวัลงเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้าในปี 2565 และต่อดว้ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 ในปี 2566 กองเรือ

ขยายตวัเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 จากปีก่อนหน้าในปี 2564 กิจกรรมการทาํสัญญาเพ่ิมสูงขึ้น แต่อตัราส่วนคาํส่ังต่อเรือใหม่ต่อกองเรืออยูท่ี่

ร้อยละ 7.1 ในปริมาณเดทเวทตนั (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 14 มกราคม 2565) 

 

ดว้ยความเช่ือมัน่ท่ีไดรั้บแรงหนุนจากตลาด การทาํสัญญาต่อเรือใหม่สาํหรับเรือขนส่งตูค้อนเทนเนอร์สร้างสถิติรายปีคร้ังใหม่ในปี 

2564 ท่ีปริมาณ 4.2 ลา้นTEU สําหรับเรือ 548 ลาํ ทาํให้ยอดส่ังซ้ืออยู่ท่ี 5.7 ลา้นTEU ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 23 ของกองเรือ (ณ ส้ินปี 

2563:  ร้อยละ 11) (ขอ้มูลจาก Clarksons วนัท่ี 21 มกราคม 2565) 
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มุมมองอ่ืน ๆ ต่อการเปลีย่นแปลงหลกัด้านกฎเกณฑ์ 
 
การแทนท่ีกองเรือท่ีทาํการคา้ในปัจจบุนัจาํนวน 100,000 ลาํ ดว้ยเรือท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย ์(ZEVs) อาจจะไม่เสร็จ

ส้ินจนถึงปี 2583 ตามขอ้มูลของ Danish Ship Finance เรือท่ีทาํการคา้โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองและเรือบรรทุก

นํ้ ามนัอาจจะยากและ “ปรับเปล่ียนล่าช้า” ต่อเทคโนโลยีเช้ือเพลิงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม สําหรับเรือเดินทะเลเพ่ือการคา้ การ

เปล่ียนไปใชเ้ช้ือเพลิงท่ีปล่อยคาร์บอนเป็นศูนยจ์ะตอ้งใชเ้ครือข่ายการจดัจาํหน่ายทัว่โลกของเช้ือเพลิงในอนาคตท่ียงัคงเป็นปัญหา 

โดยเครือข่ายดงักล่าวไม่น่าจะมีการจดัตั้งไดใ้นระยะส้ัน การสร้างกองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองใหม่ ซ่ึงสร้างไดค้่อนขา้งง่าย “มี

แนวโนม้ว่าจะเกิดขึ้นในช่วง 10 ถึง 15 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 2573” เรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองดาํเนินการขนส่งสินคา้

ร้อยละ 45 ของปริมาณการคา้ทางทะเลโดยกระจายการขนส่งระหว่างเรือมากกว่า 12,000 ลาํ โดยมีกาํลงัการผลิตรวม 226 MCGT 

ระยะรวม 140 หลาดว้ยระวางบรรทุกรวม 45 MCGT ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 85 ของปริมาณการขนส่งทัว่โลก จะสามารถต่ออายุกองเรือ

ขนส่งสินคา้แห้งเทกองทั้งหมดไดภ้ายในห้าปี (ขอ้มูลจาก Lloyd’s List วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564) 

 

บนชายฝ่ังตะวนัออกของออสเตรเลีย ห่างจากแนวปะการัง Great Barrier Reef ประมาณ 200 ไมล ์เหมืองถ่านหินเพียงแห่งเดียวซ่ึง 

ดาํเนินการโดยบริษทั Glencore ปล่อยก๊าซมีเทนท่ีร้อนจดัมากในหน่ึงปี โดยส่งผลกระทบเทียบเท่ากบัปริมาณการปล่อยมลพิษ

ประจาํปีจากรถยนต์มากกว่า 4 ลา้นคนัในสหรัฐฯ เหมืองถ่านหินแห่งน้ีเป็นหน่ึงในกลุ่มของเหมืองในออสเตรเลียท่ีมีส่วนต้อง

รับผิดชอบมากกว่าเหมืองส่วนใหญ่ในการเติมเช้ือเพลิงหายนะอนัก่อใหเ้กิดปัญหาโลกร้อน และนัน่เป็นเพียงกระบวนการทาํเหมือง

ถ่านหิน ก่อนท่ีเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีสกปรกท่ีสุดจะถูกเผา (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2564) 

 

คาํส่ังต่อเรือใหม่ท่ีใช้เช้ือเพลิงทางเลือกไดเ้พ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง นอกจาก LNG แล้ว การพฒันาทางเลือกอ่ืน ๆ เช่น เมทานอล 

ไฮโดรเจน และแอมโมเนียยงัดาํเนินต่อไป แมจ้ะมีการเลือกใชพ้ลงังานทางเลือก แต่เราคาดว่าเพียงร้อยละ 5 ของกองเรือในแง่เดท

เวทตนัจะสามารถใชเ้ช้ือเพลิงทางเลือกไดภ้ายในตน้ปี 2566 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 4 ในวนัน้ี “การเปล่ียนเช้ือเพลิง” ของการขนส่งทาง

ทะเลในหลาย ๆ ดา้นเพ่ิงจะเร่ิมตน้ขึ้น (ขอ้มูลจาก Clarksons วนัท่ี 10 ธนัวาคม 2564) 

 

หากอุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงินเป็นประเทศ ก็จะจดัเป็นประเทศท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอนัดบัห้าของโลก 

(ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2564) 

 

ดว้ยการติดตั้งพลงังานแสงอาทิตยแ์หล่งใหม่ ฟาร์มกงัหันลม และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ โลกไดเ้พ่ิมกาํลงัการผลิตพลงังานหมุนเวียนขึ้น 

290 กิกะวตัตใ์นปีน้ี ตามรายงานท่ีเผยแพร่ในเดือนน้ีโดยสาํนกังานพลงังานระหว่างประเทศในกรุงปารีส เม่ือเปรียบเทียบแลว้ กาํลงั

การผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นดงักล่าวมากเป็นสองเท่าของกาํลงัการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของแคนาดาท่ีประมาณ 145 กิกะวตัต์ (ขอ้มูลจาก Al 

Jazeera วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2564) 

 

กองทพัของนกัวิจยัของ McKinsey ไดจ้ดัทาํประมาณการท่ีสมเหตุสมผลว่าการเปล่ียนผ่านแบบ “ปริมาณสุทธิเป็นศูนย”์ จะทาํให้

บริษทัต่าง ๆ เสียค่าใชจ้่ายมากเพียงใด ซ่ึงค่าใชจ้่ายนั้นมีจาํนวนมากถึง 275 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐในการใชจ้่ายดา้นสินทรัพยท่ี์มี

ตวัตนภายในปี 2593 หรือ 9.2 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐต่อปี แน่นอนว่าการลงทุนจาํนวนมากไดเ้กิดขึ้นแลว้ แต่ McKinsey กล่าวว่าการ

ลงทุนท่ีเพ่ิมขึ้นจะอยู่ท่ี 3.5 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐต่อปี รายงานของ McKinsey ไม่ไดก้ล่าวถึงว่าใครเป็นผูจ้่ายค่าใช้จ่ายดงักล่าว 

(ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 25 มกราคม 2565) 
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นกัวิทยาศาสตร์คาํนวณว่าความร้อนท่ีสูงขึ้นไดก้ลายเป็นเร่ืองปกติในมหาสมุทรของโลกตั้งแต่ปี 2557 ส่ิงน้ีมีผลกระทบอย่างมาก

ต่อระบบนิเวศทางทะเล นกัวิจยั Kyle Van Houtan กล่าวว่า “การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรุนแรงไดเ้กิดขึ้นแลว้โดยเกิดขึ้นใน

มหาสมุทรและมหาสมุทรเป็นรากฐานของทุกชีวิตบนโลก” (ขอ้มูลจาก The Guardian วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2565) 

 

มุมมองอ่ืน ๆ ต่อ “เช้ือไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19” 

 

วคัซีน mRNA สองตวัจาก Moderna และ Pfizer ออกฤทธ์ิในการต่อตา้นเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุเดลตา้ไดดี้ท่ีสุด ตามดว้ยการฉีดวคัซีน 

AstraZeneca (ขอ้มูลจาก The Economist วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2564) 

  

การศึกษาใหม่แสดงให้เห็นว่า ivermectin ซ่ึงเป็นยาตา้นปรสิตท่ีมีความตอ้งการสูง สามารถช่วยรักษาโควิด-19 ไดจ้ริง แต่เฉพาะใน

ผูป่้วยท่ีป่วยจากพยาธิเท่านั้น (ขอ้มูลจาก The Economist วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564) 

 

นกัวิจยัชาวฮงัการีพบว่าวคัซีน Moderna และ Sputnik V มีประสิทธิภาพมากกว่า Pfizer โดยอา้งอิงขอ้มูลจากผูท่ี้ไดรั้บการฉีดวคัซีน

มากกว่า 3.7 ลา้นคน (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2564) 

  

สายการบิน ผูโ้ดยสาร และธุรกิจต่างๆ พยายามตอบโตข้อ้จาํกดัดา้นการเดินทางท่ีประกาศเม่ือสุดสัปดาห์ท่ีผ่านมาเพ่ือชะลอการ

แพร่กระจายของเช้ือไวรัสายพนัธ์ุโอไมครอน องคก์ารอนามยัโลกกาํลงัเรียกร้องให้ระมดัระวงัหลงัจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพชาว

แอฟริกาใตส้องราย รวมทั้งแพทยท่ี์ส่งสัญญาณเตือนเก่ียวกบัเช้ือไวรัสายพนัธ์ุโอไมครอนเป็นคร้ังแรก ระบุว่าจนถึงขณะน้ีอาการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสายพนัธ์ุน้ียงัไม่รุนแรงนกั Anthony Fauci แพทยด์า้นโรคติดเช้ืออนัดบัตน้ ๆ ของสหรัฐฯ ระบุว่า เช้ือดงักล่าวสามารถ

แพร่กระจายเช้ือไดร้วดเร็วขึ้น ซ่ึงตอกย ํ้าความจาํเป็นในการฉีดวคัซีนหรือการฉีดวคัซีนเขม็กระตุน้ (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 29 

พฤศจิกายน 2564) 

 

เด็กท่ีอายุต ํ่ากว่า 2 ปีมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของการเขา้รักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสายพนัธ์ุโอไมครอนในแอฟริกาใต ้(ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2564) 

  

Shabir Madhi นกัวคัซีนแห่งมหาวิทยาลยัวิทวอเตอร์สแรนด ์ประเทศแอฟริกาใต ้กล่าวว่าเขา “มองโลกในแง่ดีว่าการฟ้ืนตวัจากเช้ือ

ไวรัสายพนัธ์ุโอไมครอน ในขณะท่ีจาํนวนผูป่้วยทั้งหมดอาจจะมากกว่า แต่การรักษาตวัในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตจะลดลง” 

(ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2564) 

  

วคัซีนของไฟเซอร์ให้ภูมิคุม้กันต่อเช้ือไวรัสายพนัธ์ุโอไมครอนน้อยกว่าเช้ือโควิด-19 สายพนัธ์ุหลกัอ่ืน ๆ ตามการทดลองใน

ห้องปฏิบติัการในแอฟริกาใต ้ซ่ึงจาํนวนผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาลเพ่ิมขึ้นกว่าเท่าตวั แต่นกัวิจยักล่าวว่าวคัซีนเข็ม

กระตุน้อาจจะยงัช่วยหยดุการระบาดของเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุน้ีได ้(ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2564) 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุโอไมครอนแสดงให้เห็นถึงการติดเช้ือท่ีเพ่ิมขึ้นแต่อาการไม่รุนแรง ความสามารถในการติดเช้ือซํ้ า

ของเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุดงักล่าวน้ีไม่เคยมีมาก่อน ในแอฟริกาใตเ้ช้ือไวรัสสายพนัธ์ุโอไมครอนกลายเป็นสายพนัธ์ุหลกัท่ีแพร่ระบาด 
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ดูเหมือนว่าจะมีอตัราการติดเช้ือมากกว่าเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุเดลต้าและก่อให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ (ข้อมูลจาก The 

Economist วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2564)  

 

Boris Johnson เตือนว่าสหราชอาณาจกัรกาํลงัเผชิญกบั “คล่ืนยกัษ”์ ของการติดเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุโอไมครอน และกาํหนดเส้นตาย

ส้ินปีสาํหรับโปรแกรมการฉีดวคัซีนเขม็กระตุน้ของประเทศ การติดเช้ือในสหราชอาณาจกัรจากเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุใหม่เพ่ิมขึ้นสอง

เท่าในหน่ึงวนัและตอนน้ีผูติ้ดเช้ือดงักล่าวคิดเป็นหน่ึงในสามของผูป่้วยใหม่ในลอนดอน การศึกษาในแอฟริกาใตแ้สดงให้เห็นว่า

วคัซีนของไฟเซอร์สองเข็มอาจมีประสิทธิภาพเพียงร้อยละ 22.5 ในการต่อตา้นการติดเช้ือตามอาการของเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุโอ

ไมครอนแต่สามารถป้องกนัการติดเช้ืออยา่งร้ายแรงได ้(ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2564) 

 

การศึกษาในโลกแห่งความเป็นจริงเก่ียวกบัผลกระทบสําคญัท่ีอาจเกิดขึ้นจากเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุโอไมครอนแสดงให้เห็นว่า วคัซีน

ป้องกนัโควิด-19 ของ Pfizer-BioNTech สองเข็มดูเหมือนจะสามารถป้องกนัการเขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาลในแอฟริกาใต้

ในช่วงไม่ก่ีสัปดาห์ท่ีผา่นมาไดถึ้งร้อยละ 70 ตวัเลขดงักล่าวน้ีแสดงถึงประสิทธิภาพท่ีลดลงจากร้อยละ 93 ต่อการเขา้รับการรักษาตวั

ในโรงพยาบาลระหว่างการระบาดของเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุเดลตา้ในแอฟริกาใต ้(ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2564) 

  

ผลการศึกษาเม่ือวนัองัคารท่ีผ่านมา ยืนยนัว่าการรักษาโควิด-19 แบบใหม่ของไฟเซอร์จะไดผ้ลหากได้รับวคัซีนภายใน 3 วนั

หลงัจากเร่ิมมีอาการ ความเส่ียงของการรักษาตวัในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตจะลดลงร้อยละ 89 บริษทักล่าว (ขอ้มูลจาก Fortune 

วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2564) 

  

ตามการศึกษาของมหาวิทยาลยัฮ่องกง การกลายพนัธ์ุของเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุโอไมครอนนั้นสามารถแพร่เช้ือไดดี้กว่ามาก โดย

สามารถแพร่เช้ือไดเ้ร็วกว่าเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุเดลตา้และสายพนัธ์ุดั้งเดิมถึง 70 เท่า แต่ความรุนแรงของการเจ็บป่วยมีแนวโนม้ลดลง

มาก (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2564) 

 

บริษัท Moderna กล่าวว่าวคัซีนเข็มกระตุ้นสําหรับโควิด-19 ดูเหมือนว่าจะสามารถป้องกันเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุโอไมครอนท่ี

แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในการทดสอบในห้องปฏิบติัการ และวคัซีนรุ่นปัจจุบนัจะยงัคงเป็น “แนวป้องกนัแรกของเช้ือไวรัสสาย

พนัธ์ุโอไมครอน” (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2564)  

  

ท่ีปรึกษาทางการแพทยช์ั้นนาํของสายการบินทัว่โลกระบุว่า ผูโ้ดยสารเคร่ืองบินมีแนวโน้มท่ีจะติดเช้ือโควิด-19 มากกว่าสองเท่า

หรือสามเท่าระหว่างเท่ียวบินนบัตั้งแต่มีการเกิดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุโอไมครอน และหน้ากากผา้ท่ีทนัสมยัท่ีบาง

คนชอบใชน้ั้นอาจเป็นทางเลือกท่ีไม่ดีนกัในการป้องกนัเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ท่ีมีการกลายพนัธ์ุ และสามารถแพร่ระบาดไดง้่ายขึ้น 

(ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2564) 

 

ในแอฟริกาใตเ้ช้ือไวรัสสายพนัธ์ุโอไมครอนมีอาการหลงัติดเช้ือท่ีรุนแรงน้อยกว่า ศาสตราจารย ์Cheryl Cohen หน่ึงในผูเ้ขียนของ 

National Institute for Communicable Diseases study กล่าว (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2564) 

  

ยาโมลนูพิราเวียร์ของบริษทัเมอร์คไดรั้บการอนุมติัเม่ือวนัพฤหัสบดีโดยองคก์ารอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา สําหรับใช้ใน

ผูใ้หญ่ท่ีติดเช้ือบางรายท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีจะมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2564) 
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 สหรัฐฯ อนุญาตให้ใช้ยาตา้นไวรัสโควิด-19 ของไฟเซอร์สําหรับผูท่ี้มีอายุ 12 ปีขึ้นไปท่ีเส่ียงต่อการเจ็บป่วยรุนแรง เป็นยาชนิด

รับประทานชนิดแรกและสามารถใชก้บัการรักษาตวัไดเ้องท่ีบา้น ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือใหม่ในการต่อตา้นเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุโอ

ไมครอนท่ีแพร่ระบาดอยา่งรวดเร็ว (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2564) 

  

คาดว่าความโกลาหลในการขนส่งจะเพ่ิมมากขึ้นในปีหน้า เน่ืองจากความเส่ียงของเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุโอไมครอนกดดนัคนงานใน

ภาคการขนส่งตั้งแต่คนเดินเรือไปจนถึงคนขบัรถบรรทุกใหล้าออกหรือเปล่ียนงาน บริษทัขนส่งทัว่โลก ตั้งแต่ยกัษใ์หญ่ระดบัโลก

ไปจนถึงธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถหาพนกังานไดอ้ย่างเพียงพอ เน่ืองจากรัฐบาลเขม้งวดกบัขอ้จาํกดัและการติดเช้ือไวรัสท่ีเพ่ิม

สูงขึ้น (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2564) 

 

ศูนยค์วบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (CDC) ได้ระบุเรือสําราญ 89 ลาํซ่ึงมีผูป่้วยโควิด-19 อยู่บนเรือเม่ือวนัองัคาร (ข้อมูลจาก 

Bloomberg วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2564) 

 

ภายในไม่ก่ีสัปดาห์ เช้ือไวรัสสายพนัธ์ุโอไมครอนไดเ้พ่ิมอตัราการเจ็บป่วยให้เด็กในสหรัฐฯ ตอ้งเขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาล

หลายพนัราย และวคัซีนเข็มกระตุน้หน่ึงเข็มจากจอห์นสัน แอนด ์จอห์นสันนั้นมีประสิทธิภาพร้อยละ 84 ในการป้องกนัการรักษา

ตวัในโรงพยาบาลในบุคลากรทางการแพทยข์องแอฟริกาใตท่ี้ติดเช้ือเม่ือเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุโอไมครอนแพร่กระจาย (ขอ้มูลจาก 

Reuters วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564) 

  

โรงเรียนในสหรัฐฯ หลายแห่งท่ีปกติจะตอ้นรับนกัเรียนกลบัสู่ห้องเรียนในวนัน้ีกาํลงัเล่ือนวนัเปิดเทอม พยายามตรวจหาเช้ือไวรัส

ในนกัเรียนและครู และเตรียมการกลบัไปสู่การเรียนรู้ทางไกลเป็นทางเลือกสุดทา้ย เน่ืองจากจาํนวนผูติ้ดเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุโอ

ไมครอนเพ่ิมขึ้นทัว่ประเทศ (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 3 มกราคม 2565) 

  

นกัวิทยาศาสตร์ชาวแอฟริกาใตค้ิดว่าพวกเขาอาจทราบสาเหตุท่ีทาํให้เกิดอาการโควิด-19 เป็นเวลานาน ล่ิมเลือดขนาดเลก็ในเลือดท่ี

ทนทานต่อกระบวนการท่ีร่างกายมกัใชใ้นการสลาย และท่ีไม่ปรากฏในการทดสอบทางพยาธิวิทยาในปัจจุบนั (ขอ้มูลจาก Fortune 

วนัท่ี 6 มกราคม 2565) 

 

นักวิจัยจาก Imperial College London เปิดเผยว่า “ทีเซลล์” ภูมิคุ ้มกันป้องกันท่ีเกิดจากไข้หวดัทาํให้ผูค้นมีโอกาสติดเช้ือโควิด

นอ้ยลง (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 10 มกราคม 2565) 

  

เช้ือไวรัสสายพนัธ์ุโอไมครอนกาํลงัจะแพร่เช้ือให้กบัชาวยุโรปมากกว่าคร่ึงหน่ึง แต่ยงัไม่ควรมองว่าเป็นโรคเฉพาะถ่ินท่ีคล้าย

ไขห้วดัใหญ่ WHO กล่าว (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 11 มกราคม 2565) 

 

การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลการศึกษาในห้องปฏิบติัการช้ีให้เห็นว่าสารประกอบท่ีไดจ้ากกญัชาสองชนิดอาจยบัย ั้งเช้ือโคโรน่าไวรัสจาก

การแพร่ระบาดในเซลล์ของมนุษยท่ี์มีสุขภาพดี อาจมีนยัทั้งในการป้องกนัและรักษาการติดเช้ือโควิด แมว่้าจาํเป็นตอ้งมีการวิจยั

เพ่ิมเติม (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 12 มกราคม 2565) 
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ผลการศึกษาเบ้ืองตน้ของมหาวิทยาลยับริสตอลระบุว่า ไวรัสโคโรน่าสูญเสียความสามารถส่วนใหญ่ในการติดเช้ือไม่นานหลงัจาก

หายใจออก และมีโอกาสน้อยท่ีจะแพร่เช้ือในระยะไกล ตอกย ํ้าแนวคิดท่ีว่าไวรัสส่วนใหญ่แพร่กระจายในระยะทางส้ัน ๆ และให้

การสนบัสนุนใหม่สําหรับการเวน้ระยะห่างทางสังคมและการสวมหนา้กากเพ่ือควบคุมการติดเช้ือ (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 13 

มกราคม 2565) 

 

 ขอ้มูลจากแอฟริกาใตร้ะบุว่าเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุโอไมครอนเช้ือโควิดสายพนัธ์ุล่าสุดส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยท่ีรุนแรงน้อยลงในผูท่ี้

ไม่ไดรั้บการฉีดวคัซีน แมแ้ต่ผูท่ี้ไม่เคยติดเช้ือโควิด เช่นเดียวกบัผูท่ี้ไดรั้บวคัซีน การศึกษาดงักล่าวยงัไม่ไดรั้บการประเมินคุณภาพ

ของการวิจยั (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 14 มกราคม 2565) 

  

ขอ้มูลจากแอฟริกาใตช้ี้ให้เห็นว่าเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุโอไมครอนอาจเป็นอนัตรายต่อเด็กมากกว่าเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุก่อนหน้า (ขอ้มูล

จาก Bloomberg วนัท่ี 19 มกราคม 2565) 

 

ในอเมริกา จาํนวนเด็กในโรงพยาบาลท่ีติดเช้ือโควิดเพ่ิมขึ้นอยา่งรวดเร็ว การแพร่กระจายอยา่งรวดเร็วและความแตกต่างของการฉีด

วคัซีนเป็นส่วนหน่ึงของคาํอธิบายถึงเหตุการณ์น้ี (ขอ้มูลจาก The Economist วนัท่ี 22 มกราคม 2565) 

 

เม่ือพิจารณาจากตวัเลขผูเ้สียชีวิตท่ีมากมาย ในขณะน้ีผูค้นเกือบหน่ึงลา้นคนในสหรัฐฯ เสียชีวิตจากโควิด โดยประมาณ 700,000 

รายมีอาย ุ65 ปีขึ้นไป (ขอ้มูลจาก Wall Street Journal วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2565) 
 

 


