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ผลประกอบการของบริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 

ผลประกอบการรวมของบริษัทฯ ส าหรับไตรมาสสองปี 2563 (สกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ) 

ผลการด าเนินงานซ่ึงสอบทานแลว้โดยบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ("บริษทัฯ") คร้ังล่าสุด ส าหรับไตรมาสสองปี 2563 บริษทัฯ ขาดทนุสุทธิจ านวน 37.32 ลา้น
เหรียญสหรัฐ รวมขาดทุนจากสัญญาระงบัขอ้พิพาท 27.40 ลา้นเหรียญสหรัฐจากการเขา้ท าสัญญาระงบัขอ้พิพาทกบัอู่ต่อเรือ 
Sainty รายไดต้่อวนัต่อล าเรือในช่วงไตรมาสสองปี 2563 อยูท่ี่ 6,099 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงนอ้ยกว่าไตรมาสสองปี 2562 ท่ี 9,002 
เหรียญสหรัฐอยา่งมาก ในไตรมาสน้ีค่าใชจ้่ายในการเดินเรือต่อวนัต่อล าเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 4,531 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงนอ้ยกว่า
ประมาณการท่ีบริษทัฯ ตั้งไวท่ี้ 4,650 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อล าเรือ และนอ้ยกว่าตวัเลขในไตรมาสสอง ปี 2562 ท่ี 4,934 
เหรียญสหรัฐ รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) ส าหรับไตรมาสสองปี 2563 อยูท่ี่จ านวน 2.63 ลา้นเหรียญ
สหรัฐซ่ึงลดลงอยา่งมากจากไตรมาสสอง ปี 2562 ท่ีจ านวน 8.46 ลา้นเหรียญสหรัฐ ผลขาดทนุสุทธิต่อหุ้นหน่วยเป็นเงินสกุล
ไทยบาทอยูท่ี่ 0.76 บาทต่อหุ้นส าหรับไตรมาสน้ี   
 

ตัวเลขที่ส าคัญ ไตรมาส 2 ปี 2562 ไตรมาส 2 ปี 2563 

รายได้สูงสุดต่อวันต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 17,668 15,065 

รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 9,002 6,099 
รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อล าเรือส าหรับเรือขนาดแฮนดีไ้ซส์ 
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 
() 

8,717 6,035 

รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อล าเรือส าหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์ 
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
() 
  

9,071 3,607 

รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อล าเรือส าหรับเรือขนาดอัลตราแมกซ์ 
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
() 

9,600 9,053 

ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี่ยต่อวนัต่อล า (OPEX)  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 

4,934 4,531 

รายได้ก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA)    
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 

8.46 2.63 

ค าอธิบายและบทวเิคราะห์ของผู้บริหารต่อ
ผลการด าเนินงานไตรมาสสอง ปี 2563 
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ตัวเลขที่ส าคัญ ไตรมาส 2 ปี 2562 ไตรมาส 2 ปี 2563 

ขาดทุนสุทธิไม่รวมขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนและ
รายการพเิศษต่างๆ (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 

(4.39) (9.79) 

ขาดทุนสุทธิ (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 
 

(4.48) (37.32) 
ขาดทุนต่อหุ้นไม่รวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและ
รายการพเิศษต่างๆ (หน่วยเป็นบาท) 

(0.09) (0.20) 

ขาดทุนต่อหุ้น (หน่วยเป็นบาท)          (0.09) (0.76) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ผลประกอบการรวมของบริษัทฯ ส าหรับไตรมาสสอง ปี 2563 (สกุลเงินไทยบาท) 
ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิรวม 1,183.07 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัผล
ขาดทนุสุทธิรวม 141.06 ลา้นบาทส าหรับไตรมาสสองปี 2562 เหตุผลหลกัของการเปล่ียนแปลงมีดงัต่อไปน้ี 
1. รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและน ้ามนัเช้ือเพลิง) ของไตรมาสสองปี 2563 

ลดลงร้อยละ 32 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสสองปี 2562 โดยสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากรายไดเ้ฉล่ียตอ่วนัต่อล าเรือลดลง
จาก 9,002 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสองปี 2562 เป็น 6,099 เหรียญสหรัฐในไตรมาสน้ี ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีตลาด
อตัราค่าระวางเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองชะลอตวัลงจากผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2563 กองเรือของบริษทัฯ มีจ านวน 36 ล า 

2. ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือของไตรมาสสองปี 2563 ลดลงร้อยละ 10 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสสองปี 2562 โดยมีสาเหตุ
หลกัเน่ืองมาจากค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัลูกเรือและค่าใชจ้่ายค่าพสัดุภณัฑ ์ / ค่าอะไหล่ท่ีลดลง ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือเฉล่ีย
ต่อวนัต่อล าเรือ (OPEX) (รวมค่าเส่ือม/ค่าใชจ้่ายตดับญัชีส าหรับค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมและส ารวจเรือ) ลดลงจาก 
4,934 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสองปี 2562 เป็น 4,531 เหรียญสหรัฐส าหรับไตรมาสสองปี 2563  

3. ขาดทนุจ านวน 868.72 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการท าสัญญาระงบัขอ้พิพาทกบัอู่ต่อเรือ Sainty 
4. ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร) ส าหรับไตรมาสสองปี 2563 ลดลงจ านวน 64.65 ลา้นบาท เม่ือ

เปรียบเทียบกบัไตรมาสสองปี 2562 โดยสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากค่าใชจ้่ายทางกฎหมายและค่าใชจ้่ายพนกังานท่ีลดลง  
5. ขาดทนุจากอตัราการแลกเปล่ียนเพ่ิมขึ้น 18.16 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัไตรมาสสองปี 2562 สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากอตัรา

แลกเปล่ียนของหุน้กู ้
6. ก าไรจากตราสารอนุพนัธ์จ านวน 17.55 ลา้นบาท มาจากการรับช าระและปิดสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศใน

ไตรมาสสอง ปี 2563 
7. ค่าใชจ้่ายทางการเงินส าหรับไตรมาสสองปี 2563 ลดลง 23.62 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสสองปี 2562 จาก

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีลดลงเน่ืองมาจากเงินกูย้ืมระยะยาวคงเหลือลดลง 
 
ส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิรวม 1,300.17 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัผล
ขาดทนุสุทธิรวม 225.20 ลา้นบาทส าหรับงวดเดียวกนัปี 2562 เหตผุลหลกัของการเปล่ียนแปลงมีดงัต่อไปน้ี 
1. รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและน ้ามนัเช้ือเพลิง) ของคร่ึงแรกของปี 2563 

ลดลงร้อยละ 19 เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2562 โดยสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากรายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ
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ลดลงจาก 9,113 เหรียญสหรัฐในคร่ึงแรกของปี 2562 เป็น 7,249 เหรียญสหรัฐในคร่ึงแรกของปีน้ี โดยสถานการณ์ 
COVID-19 ไดส่้งผลใหป้ริมาณความตอ้งการขนส่งสินคา้แหง้เทกองลดลง 

2. ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือของคร่ึงแรกของปี 2563 ลดลงร้อยละ 7 เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุ
หลกัเน่ืองมาจากค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัลูกเรือและค่าใชจ้่ายค่าพสัดุภณัฑ ์ / ค่าอะไหล่ท่ีลดลง ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือเฉล่ีย
ต่อวนัต่อล าเรือ (OPEX) (รวมค่าเส่ือม/ค่าใชจ้่ายตดับญัชีส าหรับค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมและส ารวจเรือ) ลดลงจาก 
4,875 เหรียญสหรัฐในคร่ึงแรกของปี 2562 เป็น 4,566 เหรียญสหรัฐส าหรับคร่ึงแรกของปีน้ี  

3. ขาดทนุจ านวน 868.72 ลา้นบาท เน่ืองมาจากมีการท าสัญญาระงบัขอ้พิพาทกบัอู่ต่อเรือ Sainty  
4. ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร) ส าหรับคร่ึงแรกของปี 2563 ลดลงจ านวน 55.39 ลา้นบาท เม่ือ

เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายพนกังานท่ีลดลง  
5. ก าไรจากตราสารอนุพนัธ์จ านวน 17.55 ลา้นบาท จากสาเหตุตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 
6. ค่าใชจ้่ายทางการเงินส าหรับคร่ึงแรกของปี 2563 ลดลง 40.01 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

เน่ืองจากดอกเบ้ียจ่ายท่ีลดลงอนัเน่ืองมาจากเงินกูย้ืมระยะยาวคงเหลือลดลง 
 

การแบ่งส่วนตลาด ในไตรมาสสอง ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยู่ท่ีระดบั 290 จุด โดยมี

ค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 5,221 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว่้า เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ 
ซ่ึงท ารายไดอ้ยูท่ี่ 6,035 เหรียญสหรัฐนั้น สูงกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 15.6 ส าหรับไตรมาสสองน้ี ค่าเฉล่ีย
ของดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยู่ท่ีระดบั 498 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 5,484 เหรียญ
สหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว่้า เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ซ่ึงท ารายไดอ้ยู่ท่ี 3,607 เหรียญสหรัฐน้อยกว่า
อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 34.2 เรือขนาดอลัตราแมกซ์ของบริษทัฯ ซ่ึงท ารายไดอ้ยู่ท่ี 9,053 เหรียญสหรัฐสูงกว่า
อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 65.1 (เน่ืองจากไม่มีดชันีส าหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์โดยเฉพาะ ดงันั้น บริษทัฯ จึงได้
เปรียบเทียบกบัดชันี BSI) เป้าหมายของบริษทัฯ คือการท ารายไดใ้ห้มากกว่าดชันีดงักล่าวทั้งสอง 
 

วัน SET Opportunity Day คร้ังต่อไป ซ่ึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการน าเสนอขอ้มูลผลประกอบการ จะมีขึ้นในวนัท่ี 

10 กนัยายน 2563 เวลา 10:15 นาฬิกา ผ่านทางการถ่ายทอดสดจาก Webcasts ของตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัฯ หวงัว่าท่าน
ทั้งหลายจะเขา้ร่วมผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษทัฯ จะได้รายงานผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสสอง ทั้งน้ี 
ระหว่างการรายงานผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสแรกในวนัท่ี 8 มิถุนายน 2563 มีผูเ้ขา้ชมผ่านทางการถ่ายทอดสดจาก 
Webcasts ของตลาดหลกัทรัพยจ์ านวนทั้งส้ิน 86 ราย ผ่านทาง YouTube จ านวนทั้งส้ิน 126 ราย และผ่านทาง Facebook 
จ านวนทั้งส้ิน 70 ราย รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 282 ราย 
 

สัญญาเช่าระยะยาว กบั สัญญาเช่าระยะส้ัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ปรากฎตามตารางดา้นล่างน้ี จะเห็นไดว่้า

มีการท าสัญญาเช่าเรือระยะยาวซ่ึงมีระยะเวลามากกว่าหน่ึงปี ในอีกส่ีปีขา้งหนา้ เฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 15 ดว้ยรายไดท่ี้คาดว่าจะ
ไดรั้บประมาณ 141.1 ลา้นเหรียญสหรัฐ   
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 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

จ านวนวันเดินเรือรวม   13,176 13,140 13,140 13,140 13,176 
จ านวนวันที่ได้ท าสัญญาให้เช่าเรือไปแล้ว    2,196 2,190 1,992 1,825 1,830 
ร้อยละของจ านวนวันที่ได้ท าสัญญาให้เช่าเรือไปแล้ว  17% 17% 15% 14% 14% 

อัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยต่อวัน  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

13,737 13,577 14,062 14,550 14,550 

มูลค่ารวมของสัญญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐฯ)  

30.2 29.7 28.0 26.6 26.6 

บริษทัฯ มีความตั้งใจอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะปล่อยเรือใหเ้ช่าโดยการท าสัญญาเช่าระยะยาวเม่ือโอกาสอ านวย 

 

การรีไซเคิลเรือ มีการเร่ิมตน้ท่ีดีดว้ยขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือท่ีถูกรีไซเคิลในคร่ึงแรกของปีปริมาณ 8.06 ลา้น

เดทเวทตนั รวมเรือทุกประเภทซ่ึงอยูใ่นตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง เม่ือเทียบกบัปริมาณ 4.74 ลา้นเดทเวทตนัในคร่ึงปี
แรกของปี 2562 แมว่้าในอนุทวีปอินเดียมีการปิดเมืองในช่วงสัปดาห์ท่ีสามของเดือนมีนาคมจนถึงส้ินเดือนพฤษภาคม อายุ
ของกองเรือโลก ณ ส้ินคร่ึงแรกของปี 2563 มีปริมาณ 59.48 ลา้นเดทเวทตนั (ปริมาณ 32.58 ลา้นเดทเวทตนั ของกลุ่มเรือท่ีมี
อุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ และ ปริมาณ 26.9 ลา้นเดทเวทตนั ของกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ) หรือ ร้อย
ละ 6.65 (ร้อยละ 10.2 ของกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ และร้อยละ 4.7 ของกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้
บนเรือ) ของกองเรือโลกจะมีอายุครบ 20 ปีหรือมากกว่า ณ ส้ินคร่ึงแรกของปี 2563 รวมถึงสัดส่วนปริมาณการส่ังต่อเรือ
ใหม่ต่อกองเรือท่ีอยู่ในระดบัต ่าท่ีร้อยละ 7.4 (ปริมาณการส่ังต่อเรือใหม่จนถึง ณ ส้ินปี 2566 เม่ือเทียบกบัปริมาณอุปทาน
สุทธิ ณ ส้ินคร่ึงแรกของปี 2563) ท าให้กองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองโลกน่าจะขยายตวัช้าลงมากขึ้น โดยคาดว่าการ                 
รีไซเคิลเรือจะมีปริมาณมากขึ้นในช่วงระยะเวลาท่ีเหลือของปี 2563 เน่ืองจากมีจ านวนเรือท่ีอายุมากกว่า 20 ปี ตลาดการ
ขนส่งท่ีอ่อนแอ ความกดดนัทางกฎเกณฑ์ในดา้นระบบจดัการน ้าถ่วงเรือ ค่าใชจ้่ายในการส ารวจเรือพิเศษและการใชน้ ้ามนั
เช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่า (IMO 2020) ส าหรับเรือเหล่าน้ี 
 

การอนุญาโตตุลาการกบั Sainty ได้ส้ินสุดลงในท่ีสุด! 

กระบวนการอนุญาโตตุลาการกบั Sainty ไดส้ิ้นสุดลงดว้ยความสมคัรใจของทั้งสองฝ่าย โดยผลของสัญญาระงบัขอ้พิพาทมี
ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ ไดรั้บเงินสดตามสัญญาระงบัขอ้พิพาทจ านวน 40,500,000 เหรียญสหรัฐ ในวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 
2. เม่ือเทียบกบัจ านวนเงินดงักล่าวขา้งตน้ เงินจ านวน 67,900,000 เหรียญสหรัฐ ไดเ้คยแสดงเป็น “เงินลว่งหนา้ค่าต่อ

เรือ” ภายใตสิ้นทรัพยข์องงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัฯ 
3. “เงินล่วงหนา้ค่าต่อเรือ” ดงักล่าวจะถูกลา้งออกและแทนท่ีดว้ยจ านวน 40,500,000 เหรียญสหรัฐ ภายใตร้ายการ

เงินสด ในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัฯ 
4. ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ จะแสดงรายการขาดทุนท่ีไม่ใช่เงินสดจ านวน 27,400,000 เหรียญสหรัฐในงบก าไร

ขาดทนุของบริษทัฯ 
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5. การขาดทุนท่ีไม่ใช่เงินสดจะท าให้ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ลดลงในจ านวนเดียวกนั กล่าวคือ จ านวน 
27,400,000 เหรียญสหรัฐ 

6. บริษทัฯ ไดด้ าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ดว้ยความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าเงินสดเขา้สู่บริษทัฯ โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไป
ได ้

7. จากการระงบัขอ้พิพาทน้ี บริษทัฯ ไดป้ระหยดัค่าใชจ้่ายทางกฎหมายเพ่ิมเติมเป็นจ านวนกว่า 3 ลา้นเหรียญสหรัฐ
ต่อปี และประหยดัเวลาในการจดัการ 

8. การขจดัความไม่แน่นอนจากคดีความออกไปจะช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ ต่อนกัลงทนุ และสถาบนั
การเงิน 

ดงันั้น จึงกล่าวไดว่้า น่ีเป็นการระงบัขอ้พิพาทท่ีทั้งสองฝ่ายเป็นฝ่ายชนะ 
 

การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น PSL206A และ PSL211A 

ในวนัท่ี 19 พฤษภาคม และ 30 กรกฎาคม บริษทัฯ สามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกูท้ั้งสองรุ่น โดยมี
เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

1. เล่ือนวนัครบก าหนดไถ่ถอนของหุ้นกูท้ั้งสองรุ่นออกไปอีกเป็นระยะเวลา 18 เดือน 
2. ปรับเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียของหุ้นกูท้ั้งสองรุ่นอีกร้อยละ 1.5 ต่อปี ส าหรับช่วงท่ีขยายระยะเวลาไถ่ถอนออกไป 
3. ช าระคืนเงินตน้ร้อยละ 20 ส าหรับหุ้นกูรุ่้น PSL206A ในวนัท่ี 9 มิถุนายน 2563 และส าหรับหุ้นกูรุ่้น PSL211A ไม่

ว่าในเวลาใด ๆ ระหว่างวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 จนถึงวนัท่ี 22 มกราคม 2564 
4. บริษทัฯ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูท้ั้งหมดหรือบางส่วนของหุ้นกูค้งคา้งก่อนครบก าหนดไถ่ถอนท่ีไดข้ยายออกไป

ส าหรับหุ้นกูรุ่้น PSL206A และตั้งแต่วนัท่ี 30 กรกฎาคม จนส้ินสุดระยะเวลาครบก าหนดไถ่ถอนท่ีไดข้ยายออกไป
ส าหรับหุ้นกูรุ่้น PSL211A 
 

การแกไ้ขดงักล่าวช่วยคงกระแสเงินสดของบริษทัฯ ซ่ึงท าใหบ้ริษทัฯ มีความตา้นทานและความพร้อมท่ีจะรับมือกบั
ผลกระทบของ COVID-19 ซ่ึงถือเป็นผลลพัธ์ท่ีน่าพึงพอใจและไดป้ระโยชน์ทั้งผูถื้อหุ้นกูแ้ละบริษทัฯ 
 

การเปลีย่นแปลงของดัชนี BDI และมุมมองของบริษัทฯ ต่อตลาด 

• ตลาดขนส่งสินค้าแห้งเทกองยงัคงเผชิญปัญหาเร่ืองความไม่สมดุลกันระหว่างภาคอุปสงค์และภาคอุปทาน 

เน่ืองจากอุปสงคแ์ละอุปทานใกลเ้ขา้สู่จุดสมดุลก่อนเกิด COVID-19 การฟ้ืนตวัของตลาดน้ีอาจมีลกัษณะผนัผวน

อยา่งมากเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอ้ยไม่ว่าในภาคอุปสงคห์รือภาคอุปทานย่อมส่งผลกระทบอยา่งมาก

ต่อดชันี BDI และผลก าไร 

• COVID-19 เร่ิมแพร่ระบาดในประเทศจีนในเดือนมกราคม 2563 ผลท่ีตามมาคือ จีนไดปิ้ดเมืองในเดือนมกราคม

และกุมภาพนัธ์ส่งผลให้ตลาดการขนส่งสินคา้ย  ่าแย่เป็นอย่างมากในช่วงสองเดือนน้ี เม่ือจีนไดก้ลบัมาฟ้ืนตวัอีก

คร้ังตลาดการขนส่งสินคา้ปรับตวัขึ้นเล็กน้อยในเดือนมีนาคม เน่ืองจากการระบาดของ COVID-19 ท่ีเกิดขึ้นทัว่

โลกและมาตรการการปิดเมืองไดถู้กน ามาใช้ ตลาดการขนส่งสินคา้ไดย้  ่าแย่ลงอีกคร้ังในเดือนเมษายนและเดือน

พฤษภาคม ในส้ินเดือนพฤษภาคมจีนไดก้ลบัสู่ภาวะปกติ ส่วนอ่ืน ๆ ของโลกไดก้ลบัมาด าเนินกิจการเช่นกัน 
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ตลาดการขนส่งสินคา้ไดป้รับตวัขึ้นอย่างรวดเร็ว ในส้ินเดือนมิถุนายนดชันี BDI อยู่ท่ี 1,799 จุด มากกว่าค่าเฉล่ีย

ในเดือนพฤษภาคมถึงสามเท่า 

• ไตรมาสสองนบัว่ามีความทา้ทายมากกว่าไตรมาสแรก เน่ืองจากไตรมาสแรกนั้นไดรั้บผลกระทบจากประเทศจีน 

(ประมาณร้อยละ 40 ของการขนส่งดว้ยเรือสินคา้แห้งเทกอง) แต่ในไตรมาสสองนั้นไดรั้บผลกระทบจากทัว่โลก 

(ประมาณร้อยละ 60 ของการขนส่งดว้ยเรือสินคา้แห้งเทกอง) ท่ีอยูใ่นสภาวะปิดเมือง 

• คร่ึงแรกของปี 2563 นบัเป็นความทา้ทายทางเศรษฐกิจของบริษทัเดินเรือ 

• COVID-19 ยงัคงเป็นภยัคุกคามต่อประเทศต่าง ๆ เช่นเดียวกบัเศรษฐกิจโลก หากภยัคุกคามน้ีหายไปภายในส้ินปี 

2563 และไม่ก่อให้เกิดการคุกคามอย่างมีนยัส าคญัในปี 2564 บริษทัเดินเรือจะกลบัมาเป็นปกติในคร่ึงหลงัของปี 

2564 

• ตลาดทุนยงัคงอยู่ในสภาวะหยดุน่ิงในคร่ึงแรกของปี 2563 เราไม่คาดหวงัว่าจะมีการเปิดตลาดตราสารหน้ี / ตลาด

ทุนอย่างรวดเร็วในขณะน้ี ตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดไถ่ถอนจ าเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างหน้ีหรือ                         

รีไฟแนนซ ์

• ดว้ยการฟ้ืนตวัของภาคอุปสงคท่ี์เช่ืองช้าถึงหยุดน่ิงอนัเป็นผลมาจาก COVID-19 เจา้ของเรือไดต้อบสนองอย่าง

รวดเร็วโดยการรีไซเคิลเรือเก่า 

• ต่อมาในเดือนมีนาคมไดมี้การปิดเมืองในบริเวณท่ีตั้งของอู่รีไซเคิลเรือในอินเดีย บงักลาเทศ และปากีสถาน และ

การรีไซเคิลเรือไดห้ยดุชะงกัลงในเดือนเมษายน การรีไซเคิลเรือไดก้ลบัมาด าเนินการอีกคร้ังในตน้เดือนมิถุนายน 

โดยมีปริมาณเรือท่ีรอการรีไซเคิลจ านวนมากในอนุทวีปอินเดีย 

• เพื่อเป็นการตอบสนองต่อตลาดค่าระวางเรือท่ีอ่อนแอ ปริมาณการรีไซเคิลเรือไดเ้พ่ิมขึ้นจาก 4.74 ลา้นเดทเวทตนั

ในคร่ึงแรกของปี 2562 เป็น 8.06 ล้านเดทเวทตันในคร่ึงแรกของปี 2563 แม้ว่าการปิดเมืองอันเน่ืองมาจาก 

COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อการรีไซเคิล เม่ือเทียบเป็นรายปีคิดเป็นปริมาณการรีไซเคิล 16.12 ลา้นเดทเวทตนั 

• เจา้ของเรือไดล้ดความเร็วในการแล่นเรือลงเพื่อช่วยลดปริมาณภาคอุปทาน 

• ในท่ีสุดดชันี BDI ไดห้ยุดการร่วงลงอย่างไร้จุดหมาย และส้ินสุดไตรมาสสองท่ี 1,799 จุด จากการเร่ิมตน้ปีท่ี 976 

จุด ดชันี BDI อยูท่ี่ 1,501 จุด ณ วนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 

• รายงานจาก Clarkson เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคมระบุว่าการขนส่งสินคา้แห้งเทกองลดลงร้อยละ 3.2 ในคร่ึงแรกของปี 

2563 

• ดัชนี PMI ของจีนอยู่ท่ี 50.8 จุดในเดือนเมษายน 50.6 จุดในเดือนพฤษภาคม และ 50.9 จุดในเดือนมิถุนายน 

เน่ืองจากการปิดเมืองในประเทศจีนไดพ้ลิกกลบัมานบัจากกลางเดือนมีนาคมเป็นตน้ไป 

• รัฐบาลจีนไดใ้ห้การสนบัสนุนทางเศรษฐกิจท่ีแขง็แกร่งในรูปแบบของการให้กูย้ืมเงินโดยธนาคารและมาตรการ

การกระตุน้ในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีใชเ้หล็กเป็นมูลค่ารวม 676 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ (มูลค่ามากกว่าแผนกระตุน้

เศรษฐกิจหลงัวิกฤตการณ์ทางการเงินโลกท่ี 578 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ถึงร้อยละ 15) เพื่อช่วยลดผลกระทบจาก 

COVID-19 
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• GDP ของจีนในไตรมาสสองอยู่ท่ีร้อยละ 3.2 มาตรการจากรัฐบาลจีนช่วยกระตุน้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและเพ่ิม

อุปสงคข์องสินคา้แห้งเทกอง 

• จีนซ้ือขา้วโพดในปริมาณ 1.4 ลา้นตนัจากสหรัฐอเมริกาในวนัท่ี 10 กรกฎาคม นบัเป็นปริมาณมากท่ีสุดในรอบ 26 

ปี! 

• จีนไดท้  าลายสถิติโดยการซ้ือขา้วโพดอีก 1.8 ลา้นตนัในวนัท่ี 14 กรกฎาคม! 

• นบัเป็นสัญญาณท่ีดี จีนซ้ือขา้วโพดอีก 1.9 ลา้นตนัจากสหรัฐอเมริกาในวนัท่ี 30 กรกฎาคม! 

• จีนน าเขา้แร่เหล็กในปริมาณ 547.1 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.6 ในคร่ึงแรกของปี 2563 เม่ือเทียบกบัคร่ึงแรกของปี 

2562 

• จีนน าเขา้ถ่านหินปริมาณ 174.1 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.3 ในคร่ึงแรกของปี 2563 เม่ือเทียบกบัคร่ึงแรกของปี 

2562 

• จีนน าเขา้ถัว่เหลืองในปริมาณ 45.1 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.1 ในคร่ึงแรกของปี 2563 เม่ือเทียบกบัคร่ึงแรกของปี 

2562 

• จีนน าเขา้เหล็กในปริมาณ 7.30 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.6 ในคร่ึงแรกของปี 2563 เม่ือเทียบกบัคร่ึงแรกของปี 

2562 

• จีนส่งออกเหล็กในปริมาณ 28.7 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 16.5 ในคร่ึงแรกของปี 2563 เม่ือเทียบกบัคร่ึงแรกของปี 

2562 

• จีนผลิตเหลก็ในปริมาณ 503.3 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.4 ในคร่ึงแรกของปี 2563 เม่ือเทียบกบัคร่ึงแรกของปี 2562 

• ตามขอ้ตกลงเฟสแรกของการแกปั้ญหาสงครามทางการคา้ จีนควรน าเขา้สินคา้จ าพวกวตัถุดิบจากสหรัฐอเมริกา

เพ่ิมมากขึ้น (ถัว่เหลือง น ้ ามนั/ก๊าซ และถ่านหิน) และอุปสงค์ในแง่ตนั-ไมลค์วรเพ่ิมขึ้นในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 

2563 อย่างไรก็ตามการท่ีทรัมป์พยายามโยนความผิดพลาดของตนเองในการรับมือกับ COVID-19 โดยกล่าวโทษ

ประเทศจีน การกระท าน้ีจะน าไปสู่ปริมาณท่ีลดลงของการขนส่งสินคา้จากสหรัฐอเมริกาไปยงัประเทศจีน 

• ในเดือนมิถุนายนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ลด GDP โลกส าหรับปี 2563 โดยคาดว่าจะลดลงร้อยละ 

4.9 จากการคาดการณ์ในตน้ปีท่ีคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 ในเดือนมิถุนายนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

แกไ้ข GDP โลกในปี 2564 โดยคาดว่าจะมีการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.4 ในเดือนเมษายนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

คาดการณ์ถึงอตัราการเติบโตของ GDP ในประเทศต่าง ๆ ดงัน้ี ประเทศเดนมาร์กลดลงร้อยละ 6.5 ประเทศกรีซ

ลดลงร้อยละ 10 ประเทศนิวซีแลนด์ลดลงร้อยละ 7.2 ประเทศนอร์เวยล์ดลงร้อยละ 6.3 ประเทศสวีเดนลดลงร้อย

ละ 6.8 ประเทศสวิสเซอร์แลนดล์ดลงร้อยละ 6 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ลดลงร้อยละ 3.5 และประเทศไตห้วนัลดลง

ร้อยละ 4 ในเดือนมิถุนายนกองทุนการเงินระหว่างประเทศไดร้ายงานการคาดการณ์ถึงอตัราการเติบโตของ GDP 

ในประเทศต่าง ๆ เพ่ิมเติมดงัน้ี ประเทศออสเตรเลียลดลงร้อยละ 4.5 ประเทศแคนนาดาลดลงร้อยละ 8.4 ประเทศ

จีนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 ประเทศฝร่ังเศสลดลงร้อยละ 12.5 ประเทศเยอรมนัลดลงร้อยละ 7.8 ประเทศอิตาลีลดลงร้อย

ละ 12.8 ประเทศญ่ีปุ่ นลดลงร้อยละ 5.8 ประเทศเนเธอร์แลนด์ลดลงร้อยละ 7.7 ประเทศซาอุดิอาระเบียลดลงร้อย
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ละ 6.8 ประเทศเกาหลีใตล้ดลงร้อยละ 2.1 ประเทศสเปนลดลงร้อยละ 12.8 ประเทศองักฤษลดลงร้อยละ 10.2 

ประเทศสหรัฐอเมริกาลดลงร้อยละ 8 ประเทศอินเดียลดลงร้อยละ 4.5 ประเทศอินโดนีเซียลดลงร้อยละ 0.3 และ

ประเทศไทยลดลงร้อยละ 7.7 

• GDP ของประเทศเกาหลีใตล้ดลงร้อยละ 3.3 ในไตรมาสสองเม่ือเทียบกบัไตรมาสแรกและลดลงร้อยละ 2.9 เม่ือ

เทียบกบัไตรมาสสองของปีก่อนหนา้ 

• GDP ของประเทศเยอรมันลดลงร้อยละ 10.1 ในไตรมาสสองเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า 

หลงัจากมีการหดตวัลงร้อยละ 2 ในไตรมาสแรก 

• GDP ของประเทศฝร่ังเศสลดลงร้อยละ 13.8 ในไตรมาสสองเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ีผา่นมา 

• GDP ของประเทศสเปนลดลงร้อยละ 18.5 ในไตรมาสสองเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ีผา่นมา 

• GDP ของประเทศสหรัฐอเมริกาลดลงร้อยละ 9.5 ในไตรมาสสองเม่ือเทียบกบัไตรมาสแรก 

• การติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัไดถู้กยกเลิกจากเจา้ของเรือผูโ้ชคดีท่ีสามารถหลีกเล่ียงการติดตั้งดงักล่าว เน่ืองจาก

ความแตกต่างระหว่างราคาของน ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูงและน ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าลดลงมาอยู่ท่ี 40 - 

100 เหรียญสหรัฐต่อตนั 

• การท่ีบริษทัฯ อยู่ในกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือขนาดเล็กนัน่หมายความว่าอตัราการเติบโตสุทธิของ

ภาคอุปทานจะอยูใ่นระดบัต ่าท่ีเพียงร้อยละ 3.05 

• เรือท่ีมีอายุ 20 ปีหรือมากกว่า มีปริมาณประมาณ 59.48 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 6.65 ของกองเรือในปัจจุบนั 

ณ ต้นคร่ึงหลังของปี 2563 เรือเหล่าน้ีจะเป็นตัวเลือกท่ีเหมาะสมส าหรับการรีไซเคิล  เน่ืองจากการใช้น ้ ามัน

เช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่านบัเป็นส่ิงท่ีทา้ทายส าหรับเคร่ืองยนต์เก่าของเรือเหล่านั้น และเรือเหล่านั้นจ าเป็นจะตอ้ง

ติดตั้งอุปกรณ์จดัการน ้าถ่วงเรือและมีค่าใชจ้่ายในการตรวจเรือพิเศษท่ีราคาสูงอีกดว้ย 

• ไม่ทางใดก็ทางหน่ึงในปี 2563/2564 คุณจะตอ้งพบกบัการหดตวัของภาคอุปทานไม่ว่าจะมาจากการแล่นเรือท่ีชา้

ลงของกองเรือทั้งหมด หรือจากทั้งการรีไซเคิลเรือเก่าบางส่วนและการแล่นเรือท่ีช้าลงเพ่ือให้กองเรือเกิดความ

สมดุล 

• อีกวิธีหน่ึงในการมองแนวโนม้ในอนาคตของตลาดคือการเปรียบเทียบปริมาณเรือท่ีส่ังต่อใหม่ปริมาณ 66.09 ลา้น

เดทเวทตนั (จนถึงส้ินปี 2566) ณ ส้ินไตรมาสสอง ว่าคิดเป็นปริมาณร้อยละเท่าใด (ร้อยละ 7.4) ของกองเรือใน

ปัจจุบนั ณ ส้ินไตรมาสสอง และพิจารณาว่าคร้ังสุดทา้ยท่ีมีตวัเลขต ่าเช่นน้ีเกิดขึ้นเม่ือใด? ค าตอบคือปี 2542 

• มุมมองของบริษทัฯ ต่อการเติบโตของภาคอุปทาน ตามขอ้มูลจาก Clarksons อตัราการเติบโตสุทธิของกองเรืออยู่

ท่ีร้อยละ 3.85 (จากปริมาณ 873.43 ลา้นเดทเวทตนั สู่ปริมาณ 907.09 ลา้นเดทเวทตนั) ภายในส้ินปี 2563 และร้อย

ละ 1.48 (จากปริมาณ 907.09 ลา้นเดทเวทตนั สู่ปริมาณ 920.5 ลา้นเดทเวทตนั) ภายในส้ินปี 2564 โดยคาดว่าจะมี

การรีไซเคิลเรือในปริมาณ 16 ลา้นเดทเวทตนัต่อปี และอตัราการส่งมอบเรือล่าชา้ท่ีร้อยละ 18 ต่อปีในปี 2563 และ

ปี 2564 
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• หากมุมมองแบบระมดัระวงัของบริษทัฯ ทั้งอตัราการเติบโตของภาคอุปสงค์และภาคอุปทานเป็นไปตามการ

คาดการณ์ของบริษทัฯ ปี 2564 ควรเติบโตอย่างสมเหตุสมผลเม่ือเทียบกบัภยัพิบติัท่ีก่อให้เกิดผลกระทบในคร่ึง

แรกของปี 2563 

• หากดา้นอุปทานไดรั้บผลจากการท่ีเรือเก่าหลายล าตอ้งถูกรีไซเคิล การลดความเร็วในการแล่นเรือลงโดยเจา้ของ

เรือท่ีเหลือท่ีใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่า และการตอ้งจอดเรือในอู่แห้งส าหรับเจา้ของเรือท่ียงัคงรอการติดตั้ง

เคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั หากเป็นเช่นน้ีตลาดจะไดรั้บประโยชน์จากปริมาณเรือท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัในดา้นอุปทาน 

 

มุมมองอ่ืน ๆ ต่อตลาด 
 

การคา้สินคา้แห้งเทกองยงัคงเผชิญแรงกดดนัอยา่งมากในขณะน้ี (ปริมาณการคา้ในแง่ระยะทางตนั-ไมลล์ดลงร้อยละ 3.9 ใน
ปี 2563 ในปี 2552 ตวัเลขอยู่ท่ีลดลงร้อยละ 3.4) อาจจะลดลงอีกในระดบัปานกลางเม่ือเทียบกบัการคา้กลุ่มอื่น ๆ โดยมี
แนวโนม้ท่ีแตกต่างกนัออกไปส าหรับแต่ละชนิดสินคา้แห้งเทกอง ในขณะท่ีการคา้ถ่านหินดูจะตกต ่าท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ 
(ลดลงร้อยละ 8 ในแง่ปริมาณตนั-ไมล)์ และการคา้สินคา้แห้งเทกองท่ีเป็นสินคา้รองอาจลดลงอย่างมาก (ลดลงร้อยละ 7) 
การคา้แร่เหล็กคาดว่าจะทรงตวัดว้ยการสนบัสนุนท่ีแข็งแกร่งจากภาคอุปสงคข์องจีน การคา้ธัญพืชดูเหมือนว่าจะมีความ
เส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการหยุดชะงกัเพียงเล็กน้อย ดว้ยปริมาณการเติบโตในแง่ตนั-ไมลท่ี์ร้อยละ 3 ในปีน้ี (ขอ้มูล
จาก Clarksons วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563) 
 
เราไม่ไดพ่ึ้งพาการกระตุน้ทางเศรษฐกิจของจีนเพ่ือการฟ้ืนตวั ดงัท่ีเห็นไดห้ลงัจากเหตุการณ์วิกฤตการณ์ทางการเงินโลก เรา
คาดการณ์ว่าอตัราการเติบโตของปริมาณการขนส่งสินคา้แห้งเทกองจะลดลงร้อยละ 4.2 ในปี 2563 (เทียบกบัปริมาณการ
ลดลงร้อยละ 4 ในปี 2552) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.2 ในปี 2564 และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.9 ในปี 2565 เราคาดการณ์ถึงการเติบโตของ
กองเรือท่ีร้อยละ 2.9 ส าหรับปี 2563 ร้อยละ 1.2 ส าหรับปี 2564 และร้อยละ 0.5 ส าหรับปี 2565 (ขอ้มูลจาก DNB Markets 
วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563) 
 
ปริมาณการขนส่งสินคา้การเกษตรจากบราซิลและอาร์เจนตินามีสถิติสูงสุดในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 ซ่ึงช่วยสนบัสนุน
ตลาดค่าระวางในตลาดแอตแลนติกท่ีซบเซา ปริมาณโดยรวมในปีน้ีจนถึงปัจจุบนัเพ่ิมขึ้นกว่า 114 ลา้นตนั คิดเป็นเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 14 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า การเพ่ิมขึ้นดงักล่าวโดยหลกัมาจากสินคา้ถัว่เหลืองจากบราซิลซ่ึงมีปริมาณการส่งออก
มากกว่า 70 ลา้นตนัในปีน้ี หรือเทียบเท่ากบัปริมาณเกือบร้อยละ 85 ของปริมาณการส่งออกของทั้งปี 2562 ปริมาณกว่าสอง
ในสามของปริมาณดงักล่าวน้ีถูกส่งออกไปยงัประเทศจีนซ่ึงกลบัมาฟ้ืนตวัจากไขห้วดัหมู ความตอ้งการถัว่เหลืองของจีนมี
ปริมาณมากซ่ึงจะเห็นไดว่้า แมว่้าตวัเลขการน าเขา้จะมีปริมาณสูง อตัราก าไรขั้นตน้ของถัว่เหลืองบดมีตวัเลขสูงสุดในรอบส่ี
ปี และปริมาณถัว่เหลืองคงคลงัในประเทศอยู่ในระดบัค่าเฉล่ียห้าปี การส่งออกถัว่เหลืองของบราซิลในเดือนมิถุนายนมี
ปริมาณมากสร้างสถิติแต่สินคา้ถัว่เหลืองคงคลงัก าลงัลดนอ้ยลง เม่ือฤดูส่งออกถัว่เหลืองส้ินสุดลง การส่งออกขา้วโพดก็เร่ิม
มีปริมาณมากขึ้น แต่เม่ือเทียบกบัปริมาณการส่งออกขา้วโพดในปีท่ีแลว้ท่ีเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 70 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า 
ปริมาณส่งออกขา้วโพดในปีน้ียงัคงไม่สดใส อาร์เจนตินาส่งออกขา้วโพดในปริมาณ 14 ลา้นตนั หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 เม่ือ
เทียบกบัปีก่อนหนา้ แต่บราซิลซ่ึงมีการส่งออกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68 ของปริมาณขา้วโพดทั้งหมดจากอเมริกาใตใ้นคร่ึง
หลงัของปี มีการส่งออกในปริมาณน้อยกว่า 0.7 ลา้นตนัหรือลดลงร้อยละ 72 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า การส่งออกขา้วโพด
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ของบราซิลในเดือนกรกฎาคมยงัคงอยูใ่นปริมาณต ่าเม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า ปริมาณการส่งออกท่ีลดลงส่วนหน่ึงมาจากการ
ขาดแคลนสินค้าในคลงั และปริมาณข้าวโพดในคลงัได้หมดลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงเป็นผลจากการชะลอตัวในการจัดหา
ขา้วโพดเพื่อการส่งออก ขา้วโพด Safrinha ซ่ึงไดมี้การเก็บเก่ียวในช่วงกลางปีและมีปริมาณการเก็บเก่ียวคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 75 ของปริมาณการผลิตขา้วโพดของประเทศบราซิลไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้และปริมาณการเก็บเก่ียวคาดว่าจะลดลง 
ปริมาณการบริโภคขา้วโพดภายในประเทศของบราซิลเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ในปีน้ีและคิดเป็นปริมาณสองในสามของปริมาณ
การผลิต ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการส่งออก การส่งออกขา้วโพดของบราซิลในคร่ึงหลงัของปี 2563 จะอยู่ท่ี 26.1 ลา้นตนั ซ่ึง
ลดลงร้อยละ 23 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ เราไม่ไดม้องถึงปริมาณการส่งออกท่ีลดลงอยา่งมาก ปริมาณการส่งออกในปี 2562 
ดูเหมือนว่าจะผิดปกติและปริมาณในคร่ึงหลงัของปี 2563 ยงัคงสูงกว่าในปี 2561 ร้อยละ 47 เรายงัคงคาดว่าปี 2563 จะมี
อตัราการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนเม่ือเทียบปีก่อนหนา้ อนัเน่ืองมาจากอตัราการส่งออกของถัว่เหลืองท่ีแขง็แกร่งในช่วงตน้ปีน้ี เม่ือ
เร็ว ๆ น้ี ปริมาณการขนส่งสินคา้น ้าตาลในแอตแลนติกมีมากขึ้นชดเชยปริมาณการขนส่งขา้วโพดท่ีลดลง การส่งออกน ้าตาล
ของบราซิลในคร่ึงปีแรกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 37 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้าและยงัอยู่ในระดบัท่ีแขง็แกร่ง ราคาน ้ ามนัท่ีร่วงลงและ 
สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเช้ือเพลิงชีวภาพของบราซิล ส่งผลให้ราคาของเอทานอลลดลงร้อยละ 40 นบัตั้งแต่
ตน้ปี โรงงานน ้าตาลไดเ้พ่ิมก าลงัการผลิตสูงสุดโดยมีเป้าหมายเพ่ือส่งออก ในฤดูกาลน้ีการผลิตน ้าตาลจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 57 
จากปีก่อนหน้า ปริมาณการส่งออกท่ีเพ่ิมมากขึ้นน้ีย่อมส่งผลดีต่อกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ โดยเรือกลุ่ม
แฮนด้ีไซส์และอลัตราแมกซ์จะมีรายไดเ้พ่ิมขึ้นอย่างมีนยัส าคญั ในคร่ึงปีแรกปริมาณการขนส่งโดยเรือขนาดอลัตราแมกซ์
เพ่ิมขึ้นอย่างกา้วกระโดดท่ีร้อยละ 80 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า ส่วนมากเป็นการขนส่งระยะไกลไปยงัประเทศจีน, เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้และบงัคลาเทศ การขนส่งท่ีเพ่ิมขึ้นในปริมาณร้อยละ 90 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้าของเรือกลุ่มแฮนด้ีไซส์
เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการคา้ไปยงัประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียน เราคาดว่าการขนส่งน ้าตาลจะยงัคงแขง็แกร่ง
อยา่งต่อเน่ืองเพื่อหนุนภาคอุปสงคใ์นคร่ึงหลงัของปีน้ี (ขอ้มูลจาก Braemar AMC วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2563) 
 
เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน บริษทั Vale แถลงว่าจะปิดเหมือง Itabira ของบริษทัหลงัจากคนงาน 188 รายตรวจพบว่าติดเช้ือ 
COVID-19 เหมือง Itabira มีปริมาณการผลิต 2.7 ลา้นตนัต่อเดือน หรือ 32.4 ลา้นตนัต่อปี หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 
ของปริมาณการผลิตแร่เหล็กของบริษทั Vale ในปี 2562 บริษทั Vale ยงัคงยืนยนัประมาณการตวัเลขการผลิตท่ี 310 - 330 
ลา้นตนั แต่ช้ีให้เห็นว่าปริมาณ 15 ลา้นตนันั้นเป็นตวัเลขส ารองส าหรับผลกระทบจาก COVID-19 เน่ืองจากการผลิตเหล็ก
ของบริษทัในไตรมาสแรกของปี 2563 มีปริมาณ 59.6 ลา้นตนั (ลดลงร้อยละ 18 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้) และหากคาดว่าจะ
ผลิตไดค้ร่ึงหน่ึงของปริมาณท่ีไดค้าดการณ์ไว ้การผลิตรายไตรมาสของบริษทั Vale จะตอ้งมีปริมาณเท่ากบั 86.7 ลา้นตนั
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.4 ส าหรับการปริมาณการผลิตไตรมาสสองถึงไตรมาสส่ีของปี 2562 ประเทศจีนมีการน าเขา้แร่เหลก็
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71 ของปริมาณการน าเขา้แร่เหลก็ทางทะเลของโลกในปี 2562 เป็นการช้ีให้เห็นถึงผลกระทบจากการ
ส่งออกของบราซิลท่ีมีต่อกลุ่มเรือขนาดเคปไซส์ (และค่าระวางรายวนั) ระยะทางระหว่างเมือง Tubarao ประเทศบราซิล 
และประเทศจีนเท่ากับ 10,300 ไมล์ทะเล ในขณะท่ีมีระยะทางเพียง 3,100 ไมล์ทะเลระหว่างท่าเรือ  Hedland ประเทศ
ออสเตรเลียถึงประเทศจีน (ขอ้มูลจาก DNB Markets วนัท่ี 11 มิถุนายน 2563) 
 
การส่งออกข้าวสาลีของสหภาพยุโรปเพ่ิมขึ้นอย่างมากในปีน้ี (เดือนกรกฎาคม ปี 2562 -  เดือนมิถุนายน ปี 2563) ด้วย
ปริมาณการส่งออกสร้างสถิติท่ี 35 ลา้นตนั (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.5 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า) มากกว่าปริมาณการส่งออกของ
ประเทศรัสเซีย (ปริมาณ 33 ลา้นตนั) ซ่ึงเป็นผูน้ าดา้นการส่งออกขา้วสาลีของโลก การเพ่ิมขึ้นอย่างมากของสหภาพยโุรปน้ี
เป็นผลมาจากปริมาณการผลิตขา้วสาลีท่ีแข็งแกร่งท่ีปริมาณ 155 ลา้นตนัในฤดูก่อนหน้า อุปสงค์ท่ีเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะจาก
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แอฟริกาเหนือและนอกจากนั้นเม่ือเร็ว ๆ น้ีรัสเซียไดจ้ ากดัปริมาณการส่งออกท่ี 7 ลา้นตนัในไตรมาสสองของปีน้ี ราคา
สินคา้โภคภณัฑ์ท่ีปรับตวัสูงขึ้นตั้งแต่เดือนกนัยายนถึงเดือนกุมภาพนัธ์พร้อมกบัการพุ่งขึ้นของราคาในเดือนเมษายนท าให้
เกิดแรงจูงใจในการขาย ฝร่ังเศสมีปริมาณการส่งออกขา้วสาลี 12 ลา้นตนักลายเป็นผูส่้งออกรายใหญ่ท่ีสุด ขณะท่ีเยอรมนีมี
การส่งออกเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมากถึงเกือบ 5 ลา้นตนั โปแลนด์และประเทศในแถบบอลติกคือลิทวัเนียและลตัเวียไดมี้ปริมาณ
การส่งออกท่ีเพ่ิมขึ้นเป็นสถิติเม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้าเช่นกนั ในขณะท่ีประเทศแถบทะเลด าคือโรมาเนีย (5.2 ลา้นตนั) และ
บัลแกเรีย (2.3 ล้านตัน) ใช้โอกาสท่ีรัสเซียลดปริมาณการส่งออกให้เป็นประโยชน์โดยการเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการส่งออกไปยงัอียิปตแ์ละตุรกี การเก็บเก่ียวท่ีมีปริมาณต ่าของแอฟริกาเหนือในปีท่ีแลว้บวกกบัอุปสงค์
ท่ีเพ่ิมขึ้นส่งผลกระตุ้นให้มีปริมาณการส่งออกเพ่ิมขึ้นอย่างมากเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า ด้วยความมั่นคงด้านอาหารมี
ความส าคญัย่ิงในปี 2563 ความตอ้งการขา้วสาลีของสหภาพยุโรปไดม้าจากประเทศท่ีไกลออกไป โดยจีนซ้ือขา้วสาลีใน
ปริมาณเกือบ 1 ลา้นตนันบัแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน เป็นการน าเขา้ขา้วสาลีในปริมาณมากอยา่งมีนยัส าคญัคร้ังแรก
จากสหภาพยุโรป เช่นเดียวกบัไนจีเรียท่ีมีปริมาณการน าเขา้ใกลเ้คียงกบัปริมาณ 1 ลา้นตนัในช่วงเวลาเดียวกนั เพ่ิมขึ้นสิบ
เท่าจากปีก่อนหน้า ในขณะท่ีอิหร่านน าเขา้ 0.9 ลา้นตนัไดก้ลบัมาน าเขา้ขา้วสาลีจากสหภาพยุโรปอีกคร้ัง กระทรวงเกษตร
สหรัฐอเมริกา (USDA) คาดการณ์ว่าปริมาณการผลิตขา้วสาลีของสหภาพยุโรปจะลดลงประมาณ 14 ล้านตันเน่ืองจาก
สภาวะท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการปลูกและการเติบโต ปริมาณการส่งออกจะลดลงราว 8 - 9 ลา้นตนัเน่ืองจากความตอ้งการ
ภายในประเทศของสหภาพยุโรปส าหรับเมล็ดพืชอาหารสัตวจ์ะเปล่ียนเป็นขา้วบาร์เลยซ่ึ์งคาดว่าจะมีการเก็บเก่ียวส ารอง 
(ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research วนัท่ี 26 มิถุนายน 2563) 
 

รัฐบาลญ่ีปุ่ นไดว้างแผนท่ีจะปิดโรงงานผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินจ านวน 100 แห่งจากจ านวน 114 แห่งท่ีสร้างขึ้นก่อนปี 2533 
หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของก าลงัการผลิตเก่าของประเทศซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความพยายามอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในการลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอน (ขอ้มูลจาก Tradewinds วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563) 
 
ขอ้พิพาททางการคา้ระหว่างจีนและออสเตรเลียก าลงัก่อตวัขึ้น สินคา้โภคภณัฑ์แรกท่ีไดรั้บผลกระทบคือขา้วบาร์เลยซ่ึ์ง
ไดรั้บผลกระทบจากภาษีส่งออกไปจีนท่ีร้อยละ 80 ซ่ึงอาจท าให้การคา้ตอ้งปิดตวัลง นบัเป็นช่วงส้ินสุดของฤดูกาลเพาะปลูก
ของพืชหลกัส าหรับฤดูหนาวดงักล่าวและเป็นการจ ากดัโอกาสในการปลูกธัญพืชต่าง ๆ ส าหรับเกษตรกรชาวออสเตรเลีย 
เราน่าจะเห็นสินคา้น้ีส่งออกไปยงัจดุหมายปลายทางอื่น ๆ  อนัจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองต่าง ๆ  
เน่ืองจากขอ้จ ากดัของท่าเรือ ปริมาณการขนส่งไปยงัประเทศญ่ีปุ่ นท่ีเพ่ิมขึ้นจะยงัคงขนส่งดว้ยเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ โดยเรือ
แฮนด้ีไซส์ท่ีมีขนาดใหญ่นั้นจะไดเ้ปรียบกว่า ดูเหมือนว่ากลุ่มเรือท่ีไดป้ระโยชน์คือกลุ่มเรือขนาดแฮนด้ีไซส์และปานา
แมกซ์และกลุ่มเรือท่ีไม่ไดป้ระโยชน์คือกลุ่มเรือขนาดซุปราแมกซ์ เกษตรกรชาวออสเตรเลียคือผู ้เสียหายหลกัในการพิพาท
คร้ังน้ี (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2563) 
 

ปริมาณการขนส่งถ่านหินท่ีลดลงซ่ึงเคยเป็นปัจจยัหลกัส าคญัของตลาดการขนส่งสินคา้แห้งเทกองโลกจะยงัคงไม่ฟ้ืน
กลบัมาในเร็ว ๆ น้ี แผนของโรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหินในเอเชียถูกก าหนดให้ลดปริมาณการใชถ้่านหินลงในประเทศญ่ีปุ่ น
ในขณะน้ี การคา้ทางทะเลของถ่านหินทัว่โลกจะยงัคงเติบโตในทศวรรษหน้าโดยเฉพาะในช่วงปีแรก ๆ ในขณะท่ีมีการ
ยกเลิกโครงการเป็นจ านวนมากในอินเดียยกัษใ์หญ่ในเอเชียยงัคงมีโรงงานใหม่จ านวน 66 กิกะวตัตท่ี์จะเร่ิมด าเนินการในอีก
หกปีขา้งหนา้ เทียบกบัก าลงัการผลิตปัจจุบนัของญ่ีปุ่ นท่ี 46.7 กิกะวตัต ์อินเดีย, เวียดนาม, บงัคลาเทศ และฟิลิปปินส์รวมกนั
คิดเป็นการเพ่ิมขึ้ นเกือบสามเท่าของอุปสงค์ในแง่ของความต้องการถ่านหินจากญ่ีปุ่ นในทศวรรษน้ี (ข้อมูลจาก 
Splash247.com วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2563) 
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รายงานประจ าไตรมาสล่าสุดจ านวน 309 หน้าของ Cleaves Securities ปรากฎว่ามีกลุ่มสินคา้แห้งเทกองไดรั้บเลือกเป็นหุ้น
ท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดโดยอา้งถึงอุปสงคท่ี์แขง็แกร่งของจีนส าหรับธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองในขณะท่ีเศรษฐกิจ
ก าลงัฟ้ืนตวั โดย Cleaves ระบุว่า “การผลิตเหล็กของจีนเพ่ิมขึ้นสูงสุดเป็นประวติัการณ์ในเดือนพฤษภาคม และสินคา้คง
คลงัเหลก็และแร่เหลก็ลดลงอยา่งรวดเร็ว ในท่ีสุดบราซิลก็เพ่ิมการส่งออกแร่เหลก็ตั้งแต่ตน้เดือนมิถุนายนท าใหก้ าไรเพ่ิมขึ้น 
เราเช่ือว่า ในคร่ึงหลงัของปี 2563 จะแข็งแกร่งมากและเห็นผลก าไรประจ าปีติดต่อกนัอย่างน้อยจนถึงปี 2566” (ขอ้มูลจาก 
Splash247.com วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563) 
 
กระทรวงการเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ประกาศเม่ือวนัองัคารว่าจีนไดส่ั้งซ้ือขา้วโพดจ านวนมากท่ีสุดจากสหรัฐ ในปริมาณ 
1.762 ลา้นตนั หลงัจากท่ีผูซ้ื้อชาวจีนไดซ้ื้อขา้วโพดในปริมาณ 1.365 ลา้นตนัในวนัท่ี 10 กรกฎาคม (ขอ้มูลจาก Bloomberg 
วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2563) 
 
ค่าระวางเรือรายวนัของเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองในคร่ึงแรกของปีนั้นตกต ่ามาก แต่เร่ิมดีขึ้นในไตรมาสสามปี 2563 
ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 ดชันีการเช่าเหมาล าของเรือขนาดเคปไซส์เฉล่ียอยูท่ี่ 17,455 เหรียญสหรัฐต่อวนั (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
9.7 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้) เรือขนาดปานาแมกซ์ (ขนาดระวาง 82,000 เดทเวทตนั) อยูท่ี่ 9,038 เหรียญสหรัฐต่อวนั (ลดลง
ร้อยละ 5.6 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้) เรือขนาดซุปราแมกซ์อยูท่ี่ 6,616 เหรียญสหรัฐต่อวนั (ลดลงร้อยละ 21.6 เม่ือเทียบกบัปี
ก่อนหนา้) และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (ขนาดระวาง 38,000 เดทเวทตนั) อยูท่ี่ 6,074 เหรียญสหรัฐต่อวนั (ลดลงร้อยละ 3.8 เม่ือ
เทียบกบัปีก่อนหน้า) ประมาณการอตัราค่าระวางเรือส าหรับระยะเวลา 1 ปีในเดือนมิถุนายนอยู่ท่ีประมาณ 15,000 เหรียญ
สหรัฐต่อวนัส าหรับเรือขนาดเคปไซส์ 11,500 เหรียญสหรัฐต่อวนัส าหรับเรือขนาดปานาแมกซ์ 8,150 เหรียญสหรัฐต่อวนั
ส าหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์ และ 6,400 เหรียญสหรัฐต่อวนัส าหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ ราคามาตรฐานส าหรับเรือส่ังต่อ
ใหม่ในเดือนมิถุนายนอยู่ท่ีประมาณ 50 ลา้นเหรียญสหรัฐส าหรับเรือขนาดเคปไซส์ 30 ลา้นเหรียญสหรัฐส าหรับเรือขนาด
ปานาแมกซ์ (ขนาดระวาง 82,000 เดทเวทตนั) 27.4 ล้านเหรียญสหรัฐส าหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์และ 24 ล้านเหรียญ
สหรัฐส าหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (ขนาดระวาง 38,000 เดทเวทตนั) ราคาเรือเก่ามือสองอาย ุ5 ปีในเดือนมิถุนายนอยูท่ี่ 30.4 
ลา้นเหรียญสหรัฐส าหรับเรือขนาดเคปไซส์ 18.6 ลา้นเหรียญสหรัฐส าหรับเรือขนาดปานาแมกซ์ท่ีมีขนาดระวาง 74,000 เดท
เวทตนั 14.6 ลา้นเหรียญสหรัฐส าหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์ท่ีมีขนาดระวาง 52,000 เดทเวทตนั และ 12.2 ลา้นเหรียญสหรัฐ
ส าหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ขนาดระวาง 30,000 เดทเวทตนั การส่งมอบในปี 2563 คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นโดยอยู่ท่ีประมาณ 456 
ล า ขนาดระวางรวม 47.2 ลา้นเดทเวทตนั (จาก 400 ล า ขนาดระวางรวม 39.9 ลา้นเดทเวทตนัในปี 2562) หากค านวณอตัรา
การส่งมอบเรือล่าช้าและการส่ังต่อเรือใหม่ท่ีไม่ไดมี้การส่งมอบขึ้น ในคร่ึงแรกของปี 2563 มีการส่งมอบ 276 ล า ขนาด
ระวางรวม 28.4 ลา้นเดทเวทตนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 55 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562 ในแง่ปริมาณเดทเวทตนั การ
ปลดระวางเรือในปี 2563 คาดว่าจะยงัคงทรงตวัอยูท่ี่ 89 ล า ขนาดระวางรวม 11.1 ลา้นเดทเวทตนัแมว่้าสภาพตลาดจะซบเซา 
ผลกระทบจากกฎเกณฑ์ในเร่ืองการจดัการน ้ าถ่วงเรือและเร่ืองค่าก ามะถนัในน ้ ามนัเช้ือเพลิง รวมถึงแผนการทดแทนดว้ย
กองเรือใหม่ก็ตาม ในคร่ึงแรกของปี 2563 เรือจ านวน 51 ล าไดถู้กปลดระวาง ขนาดระวางรวม 7.6 ลา้นเดทเวทตนั คิดเป็น
ร้อยละ 65 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ในแง่ปริมาณเดทเวทตนั อตัราการขยายตวัสุทธิของกองเรือขนาดระวางมากกว่า 20,000 
เดทเวทตนัคาดว่ายงัคงขยายตวัอย่างต่อเน่ืองท่ีร้อยละ 4 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้าในปี 2563 และลดลงร้อยละ 2 ในปี 2564 
กองเรือมีการขยายตวัเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ในปี 2562 การส่ังต่อเรือใหม่ยงัทรงตวัในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา 
อตัราการส่ังต่อเรือใหม่ต่อการขนส่งสินคา้อยู่ท่ีร้อยละ 7.2 ในแง่ปริมาณเดทเวทตนั ปริมาณการคา้ขายในปีน้ีนั้นน่าผิดหวงั
มาก ในคร่ึงแรกของปี 2563 การขนส่งแร่เหล็กเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.7 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า เป็นปริมาณ 732.2 ลา้นตนั แร่
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เหลก็ขนส่งจากออสเตรเลียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.9 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ แต่จากบราซิลลดลงร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ 
ในคร่ึงแรกของปี 2563 การขนส่งถ่านหินลดลงร้อยละ 8.6 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้เป็นปริมาณ 582.8 ลา้นตนั ถ่านหินจาก
ออสเตรเลียลดลงร้อยละ 5.6 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ และจากอินโดนีเซียลดลงร้อยละ 12.1 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ (ขอ้มูล
จาก Banchero Costa ณ วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2563) 

กิจกรรมทางอุตสาหกรรมของจีนไดเ้พ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ืองจนเท่าระดบัของปีท่ีแลว้ ความตอ้งการใชก้ระแสไฟฟ้าไดก้ลบัมา
มากขึ้นอนัส่งผลให้มีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าจากพลงัถ่านหินมากขึ้น ปริมาณการใชก้ระแสไฟฟ้าของจีนในเดือนมิถุนายน
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ และปริมาณการบริโภคถ่านหินในระบบสาธารณูปโภคพลงังานชายฝ่ังท่ีใหญ่ท่ีสุด 
6 แห่งเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 1 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ การน าเขา้ถ่านหินของจีนในช่วงไตรมาสสองมีปริมาณ 67.4 ลา้น
ตนั ลดลงร้อยละ 3 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า ปริมาณการผลิตเหล็กท่ีสูงเป็นประวติัการณ์ในประเทศจีนไดผ้ลกัดนัให้มีการ
น าเขา้ถ่านโคก้คุณภาพสูงมากขึ้น แต่ปัจจยัน้ีไดถู้กชดเชยจากการน าเขา้ถ่านหินเทอร์มอลท่ีมีปริมาณลดลง ในไตรมาสสอง 
การขนส่งถ่านหินจากอินโดนีเซียท่ีใช้ส าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้ามีปริมาณลดลงร้อยละ 12% เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า 
ปริมาณการน าเขา้ท่ีลดลงน้ีก็เพ่ือเพ่ิมการจา้งงานในอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินของจีน เป้าหมายของจีนคือราคาท่ีสร้างผล
ก าไรให้กบัทั้งอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคและเหมืองแร่ มีการก าหนดโควต้าถ่านหินเป็นรายเดือนเพื่อให้การน าเข้ามี
จ านวนคงท่ีตลอดทั้งปี ถ่านหินมีการขนส่งโดยกลุ่มเรือขนาดรองจากเคปไซส์เน่ืองจากเรือเหล่าน้ีมีความยืดหยุน่ส าหรับผูค้า้
ท่ีตอ้งการเปล่ียนไปยงัท่าเรือท่ียงัไม่เกินปริมาณรายเดือนท่ีก าหนดไว ้การผลิตถ่านหินภายในประเทศไม่สามารถรองรับอุป
สงค์ท่ีเพ่ิมขึ้นได ้ดว้ยอุณหภูมิท่ีเพ่ิมสูงขึ้นและการใช้เคร่ืองปรับอากาศท่ีเพ่ิมสูงขึ้น กระแสไฟฟ้าท่ีผลิตจากถ่านหินใน
ประเทศจึงก าลงัมีราคาสูงขึ้นเม่ือเทียบกบัราคาถ่านหินน าเขา้ ราคาถ่านหินในประเทศท่ี Qinghuangdao อยู่ท่ี 85 เหรียญ
สหรัฐต่อตนั ในขณะท่ีราคา FOB จากออสเตรเลียอยูท่ี่ 48 เหรียญสหรัฐต่อตนั ส่วนต่างระหว่างราคาถ่านหินจากออสเตรเลีย
น าเข้ามาจีนและราคาถ่านหินในประเทศพุ่งขึ้นเหนือระดับ 31 เหรียญสหรัฐต่อตัน ผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้าได้ย่ืนขอ้
ร้องเรียนต่อภาครัฐเพื่อผ่อนคลายโควตา้ท่ีท าให้ก าไรไดล้ดลง เน่ืองจากจะช่วยให้สามารถกกัตุนถ่านหินน าเขา้ราคาถูกได ้
ฝนตกหนกัท าให้เกิดอุทกภยัคร้ังใหญ่ท่ีสุดในรอบ 30 ปี ระดบัน ้ าในแม่น ้ า 33 สายเพ่ิมขึ้นสู่ระดบัสูงสุดในประวติัศาสตร์ 
แมแ้ต่เขื่อนซานเสียตา้ป้า (Three Gorges Dam) ยงัตอ้งลดการปล่อยน ้าลงสู่บริเวณท่ีน ้าท่วมในพ้ืนท่ีปลายน ้า ในพ้ืนท่ีชายฝ่ัง
ทะเลทางตอนใตแ้ละตะวนัออกสายไฟฟ้าไดรั้บความเสียหาย ส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานน ้าถูกจ ากดั จนถึงขณะน้ี
ยงัไม่การแถลงอย่างเป็นทางการว่าขอ้จ ากดัการน าเขา้จะผ่อนคลายหรือไม่ หากการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานน ้ ามีปริมาณ
ลดลงอย่างมากจากเหตุการณ์น ้ าท่วม การใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากถ่านหินจะเพ่ิมสูงขึ้น ปัจจยัน้ีจะผลกัดนัให้ราคาถ่านหินใน
ประเทศพุ่งขึ้นซ่ึงกระทบต่อการท าก าไรของระบบสาธารณูปโภคและสร้างแรงกดดนัให้ภาครัฐเพ่ิมโควตา้การน าเขา้ซ่ึงเป็น
ผลให้อุปสงคใ์นฝ่ังแปซิฟิกเพ่ิมขึ้น หากผลกระทบจากน ้าท่วมท่ีมีต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานน ้าไม่รุนแรงนกัก็จะ
สามารถผลิตแทนท่ีพลงังานถ่านหินต่อไปได ้นอกจากน้ียงัมีความเป็นไปได ้ท่ีความความตอ้งการพลงังานโดยรวมท่ีลดลง
เน่ืองจากผลกระทบจากน ้าท่วม ในกรณีน้ีราคาถ่านหินทอ้งถ่ินของจีนจะอ่อนตวัลงดงันั้นไม่จ าเป็นตอ้งทบทวนโควตา้การ
น าเขา้ ตวัช้ีวดัหลกัท่ีควรจบัตามองคือราคาถ่านหินท่ีศูนยก์ลางการจดัจ าหน่ายในประเทศจีนเพื่อก าหนดโควตา้ในอนาคต
ส าหรับปีน้ี (ขอ้มูลจาก Braemar AMC ณ วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563) 
 
บริษทั Vale  ผลิตแร่เหลก็ 127.2 ลา้นตนัในคร่ึงแรกของปี 2563 และคาดว่าจะมีปริมาณการผลิตในปีน้ีทั้งปีจะอยูท่ี่ 310 ลา้น
ตนั บริษทัตอ้งผลิตแร่เหล็กอีกปริมาณ 182.8 ลา้นเตนัในคร่ึงหลงัของปี คิดเป็นปริมาณท่ีเพ่ิมขึ้นจากคร่ึงปีแรกถึงร้อยละ 
43.7 ส าหรับธุรกิจการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง การประกาศจาก Vale นั้นถือว่าส่งผลดีเน่ืองจากการส่งออกแร่เหล็กของ
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บราซิลถือเป็นสัดส่วนจ านวนมากของอุปสงคใ์นการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง การส่งออกของบราซิลคิดเป็นร้อยละ 50 ของ
การส่งออกแร่เหลก็ในแง่ปริมาณตนัไมล ์และเป็นปริมาณกว่าร้อยละ 20 ของความตอ้งการขนส่งสินคา้แห้งเทกองทั้งหมด 
การผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัส าคญัหมายถึงการส่งออกท่ีเพ่ิมขึ้นจะเป็นสัญญาณท่ีดีส าหรับตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง 
(ขอ้มูลจาก Arctic Shipping ณ วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2563) 
 

จีนอาจซ้ือถัว่เหลืองในปริมาณ 12.5 - 13 ลา้นตนั จากสหรัฐในไตรมาสส่ีปี 2563 เน่ืองจากอุปทานจากอเมริกาใตก้ าลงัหมด
ลง Juan Luciano ซีอีโอของ ADM กล่าวเม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม  (ขอ้มูลจาก Platts ณ วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563) 
 

ประเทศจีนเป็นผูผ้ลิตซีเมนตร์ายใหญ่ท่ีสุดดว้ยปริมาณการผลิต 2.3 พนัลา้นตนัในปี 2562 ซ่ึงมากกว่าอินเดียซ่ึงอยูใ่นอนัดบั
ท่ีสองถึง 7 เท่าและมากกว่าสหรัฐอเมริกาถึง 26 เท่า เวียดนามก าลงัขยายอุตสาหกรรมการผลิตซีเมนต์อย่างต่อเน่ืองและ
ปัจจุบนัเป็นผูผ้ลิตรายใหญ่อนัดบัสามของโลก เป็นเวลาหลายปีท่ีจีนเคยเป็นผูส่้งออกซีเมนต์รายใหญ่ท่ีสุดของโลก ก่อน
วิกฤตทางการเงินในปี 2551 จีนส่งออกซีเมนต์ 36.1 ลา้นตนัในปี 2549 และ 33.0 ลา้นตนัในปี 2550 เร่ิมตน้ในปี 2560 การ
ส่งออกซีเมนต์ของจีนเร่ิมหดตวัลงอย่างมากโดยท่ีเวียดนามกลายเป็นผูส่้งออกซีเมนต์รายใหญ่ท่ีสุดของโลก ตุรกี อิหร่าน 
และไทยเป็นแหล่งส่งออกซีเมนตท่ี์ส าคญัเช่นกนั ในปี 2562 จีนกลายเป็นผูน้ าเขา้ซีเมนต์รายใหญ่ท่ีสุดของโลกดว้ยปริมาณ
การน าเขา้ 24.75 ลา้นตนั เน่ืองจากการปรับลดก าลงัการผลิตซีเมนต์ของจีนเน่ืองจากการอนุรักษส่ิงแวดลอ้ม สหรัฐอเมริกา
เป็นผูน้ าเขา้ซีเมนต์ท่ีส าคญัอย่างต่อเน่ืองเช่นเดียวกบับงัคลาเทศและศรีลงักา ส่วนใหญ่จีนน าเขา้ซีเมนต์จากเวียดนาม โดย
น าเขา้จากประเทศอื่นในปริมาณท่ีน้อยกว่า การน าเขา้จากเวียดนามบางส่วนมีการขนส่งโดยทางบกและมีการขนส่งทาง
ทะเลในระยะทางส้ัน ๆ ยกเวน้ในปี 2562 มีการน าเขา้ซีเมนต์จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตปริมาณ 1.3 ลา้นตนั สัดส่วนร้อยละ 
92 ของการน าเขา้ทั้งหมดของจีนนั้นอยู่ในรูปของปูนเม็ดเพื่อน ามาบดเป็นปูนซีเมนตส์ าเร็จรูปต่อไป ตลาดส่งออกซีเมนตท่ี์
ใหญ่ท่ีสุดของเวียดนามคือจีนรวมถึงฟิลิปปินส์ บงัคลาเทศ และไตห้วัน แคนาดาเป็นผูส่้งออกซีเมนต์รายใหญ่ท่ีสุดให้แก่
สหรัฐอเมริกา ส่วนเม็กซิโกนั้นเป็นแหล่งส่งออกซีเมนต์รายย่อยในภูมิภาคน้ีเช่นกนั ตุรกีไดก้ลายเป็นแหล่งส่งออกส าคญั
โดยส่งออกในปริมาณ 4 ลา้นตนัเม่ือปีท่ีแล้ว การคา้ท่ีขยายตวัน้ีไดเ้พ่ิมการขนส่งขา้มมหาสมุทรแอตแลนติกของเรือขนาด
แฮนด้ีไซส์และเรือขนาดซุปราแมกซ์ มีการขนส่งจากกรีซและจีนไปยงัสหรัฐอเมริกาเป็นประจ า อุตสาหกรรมเหล็กของจีน
ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเม่ือเร็ว ๆ น้ีโดยมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองซ่ึงช่วยเพ่ิมอุปสงค์ในแร่เหล็กน าเขา้ การเร่ง
ด าเนินการโครงการก่อสร้างหลงัจากการปิดเมืองช่วยให้ตลาดแขง็แกร่ง โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากการอนุมติัจากภาครัฐ
ส าหรับโครงการสนามบินใหม่ ทางรถไฟ และรถไฟในเมือง อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงแต่เฉพาะภาคอุปสงค์เหล็กท่ีไดรั้บ
ประโยชน์จากการเพ่ิมการใชจ้่ายดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและตลาดท่ีอยู่อาศยัท่ีฟ้ืนตวั อุปสงคซี์เมนต์ก็ไดรั้บประโยชน์ไป
ดว้ยเช่นกนั ประเทศจีนมีฐานการผลิตซีเมนต์ท่ีกวา้งขวางและมีอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีมากขึ้น อุปสงค์ส่งผลให้มีการน าเขา้
ซีเมนต์มากขึ้น ในสถานการณ์เชิงบวกยอดขายซีเมนตใ์นต่างประเทศท่ีลดลงเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่าอาจถูกทดแทน
ดว้ยการส่งออกให้ประเทศจีนซ่ึงในบางกรณีเป็นการขนส่งระยะทางไกล (ขอ้มูลจาก Braemar AMC ณ วนัท่ี 30 กรกฎาคม 
2563) 
 
เงินดอลลาร์ก าลงัอ่อนค่าลงเน่ืองจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ COVID-19 การตอบสนองนโยบายการเงิน
ท่ีผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐและความไม่แน่นอนเก่ียวกบัการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีน้ี เงินดอลลาร์ท่ีอ่อนค่า
เป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับตลาดค่าระวางทัว่โลก โดยปกติแลว้การท่ีเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าหมายถึงอตัราค่าระวาง
เรือท่ีสูงขึ้น เหตุการณ์น้ีเกิดขึ้นหลายคร้ัง อย่างไรก็ตาม COVID-19 อาจท าให้รูปแบบเปล่ียนไป แต่น่ีคือค าแนะน าท่ีมกัจะ
กล่าวซ ้ า ๆ คือมนัไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีจะคาดการณ์ตลาดค่าระวางเรือ แต่ให้ถามธนาคารถึงการคาดการณ์มูลค่าเงินดอลลาร์
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สหรัฐ ณ ส้ินปี 2563 แทน หากธนาคารส่วนใหญ่มีการคาดการณ์ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนตวัลง คุณจะมัน่ใจไดว่้าตลาด
ค่าระวางเรือจะสวนทางกนั (ขอ้มูลจาก TradeWinds ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563) 
 
การน าเขา้แร่เหล็กของจีนเพ่ิมขึ้นเป็น 101.7 ลา้นตนัในเดือนมิถุนายน โดยมีการขนส่งสินคา้มากกว่าเดือนมิถุนายนปีก่อน
หนา้เกือบ 27 ลา้นตนั และเป็นตวัเลขสูงสุดเป็นอนัดบัสองรองจากปริมาณ 102.8 ลา้นตนัในเดือนกนัยายน 2017 การเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็วน้ีเป็นสาเหตุการเพ่ิมขึ้นของอตัราค่าระวางอย่างมากในตลาดเรือขนาดเคปไซส์ตั้งแต่ตน้เดือนพฤษภาคมเม่ือ
อตัราค่าระวางลดลงต ่ากว่า 3,000 เหรียญสหรัฐ จากการน าเขา้ท่ีเพ่ิมขึ้นอยา่งแขง็แกร่งน้ี (เพ่ิมขึ้น 47 ลา้นตนัท่ีปริมาณ 547 
ลา้นเมตริกตนั) สัดส่วนท่ีมากท่ีสุดมาจากการคา้ระยะส้ันของออสเตรเลีย (เพ่ิมขึ้น 29 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9 เม่ือเทียบกบั
ปีก่อนหน้า เป็น 349 ลา้นตนั) ในขณะท่ีการน าเขา้จากบราซิลลดลง 4 ลา้นตนั เป็น 95 ลา้นตนั ในคร่ึงแรกของปี 2563 ฝน
ตกและปัญหาดา้นการขนส่งในภาคการส่งออกของบราซิลไดเ้ร่ิมฟ้ืนตวัเช่นเดียวกบัตลาดเรือขนาดเคปไซส์ ในขณะท่ีราคา
แร่เหล็กเพ่ิมขึ้นสูงกว่า 100 เหรียญสหรัฐต่อตนัในราคาส าหรับแร่เหล็ก 62%fe  ผูผ้ลิตรายย่อยมีแรงจูงใจในการขายให้กบั
จีนมากขึ้นโดยท่ีอินเดียมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างน่าประหลาดใจท่ีปริมาณ 20 ลา้นตนั ในคร่ึงแรกของปี 2563 เพ่ิมขึ้น 11 
ลา้นตนัเม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า ซ่ึงส่วนใหญ่มีท่ีมาจากชายฝ่ังทางดา้นตะวนัออกของอินเดียในช่วงไตรมาสสองซ่ึงขนส่ง
โดยเรือขนาดซุปปราแมกซ์/อลัตราแมกซ์ ซ่ึงเพ่ิมความตอ้งการอยา่งมากในกลุ่มเรือขนาดดงักล่าว การผลิตเหลก็ในประเทศ
จีนท่ี 502 ลา้นตนัสูงสุดเป็นสถิติรายเดือน จากการท่ีผูผ้ลิตรายอื่นมองว่าการผลิตเหลก็ลดลงอย่างมากในสภาวะเศรษฐกิจท่ี
ทา้ทายในปัจจุบนั ขณะน้ีจีนผลิตเหลก็ไดม้ากถึงร้อยละ 57 ของเหลก็ทั้งหมดในโลก  (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563) 
 
จีนซ้ือข้าวโพดจากสหรัฐฯ มากทุบสถิติท่ีปริมาณ 1.937 ล้านตันในวนัท่ี 30 กรกฎาคม (ข้อมูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 31 
กรกฎาคม 2563) 
 
ช่วงฤดูขา้วโพดของอเมริกาใตท่ี้ก าลงัเร่ิมขึ้น ในเดือนกรกฎาคมพบว่าปริมาณขา้วโพดจากบราซิลและอาร์เจนตินาเพ่ิมขึ้น
อยา่งมากขึ้นร้อยละ 107 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ซ่ึงมีปริมาณ 7.9 ลา้นตนั ปริมาณท่ีเพ่ิมขึ้นน้ีชดเชยการส่งออกถัว่เหลือง
ท่ีลดลงร้อยละ 30 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้าซ่ึงลดลงตามฤดูกาล การเพ่ิมขึ้นของการส่งออกขา้วโพดรวมถึงการส่งออก
น ้ าตาลท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 31 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกของผลผลิตทางการเกษตรจากชายฝ่ัง
ตะวนัออกของอเมริกาใตมี้ปริมาณรวม 22.6 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหนา้และร้อยละ 1 เม่ือเทียบกบั
ปีก่อนหนา้ การส่งออกน ้าตาลจากบราซิลพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางการตกต ่าของเช้ือเพลิงชีวภาพ กระตุน้ให้โรงกลัน่เปล่ียนจากเอ
ทานอลมาเป็นการผลิตน ้าตาลทรายดิบ การไหลเวียนอยา่งต่อเน่ืองของการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรน้ียงัคงส่งผลให้ภาค
อุปสงคข์องเรือขนาดปานาแมกซ์และเรือขนาดซุปราแมกซ์ในมหาสมุทรแอตแลนติกใตมี้ความมัน่คงอยา่งต่อเน่ือง (ขอ้มูล
จาก Braemar ACM ณ วนัท่ี 3 สิงหาคม 2563) 
 

การเปลีย่นแปลงหลกัของภาคอุปทาน 

เร่ิมตน้ปี 2563 อุปทานเรืออยู่ท่ี 873.43 ลา้นเดทเวทตนั และเพ่ิมขึ้นเป็น 894.16 ลา้นเดทเวทตนั ณ ส้ินคร่ึงแรกของปี 2563 
โดยมีก าหนดการส่งมอบเรือร้อยละ 2.98 (26.62 ลา้นเดทเวทตนั) ภายในระยะเวลาท่ีเหลือของปี 2563 หากค านวณอตัราการ
ส่งมอบเรือล่าช้าท่ีร้อยละ 18 (ปริมาณการส่งมอบเรือล่าช้าในคร่ึงแรกของปี 2563 อยู่ท่ีร้อยละ 17.88) ของก าหนดการส่ง
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มอบเรือขา้งตน้และคาดว่าจะมีการรีไซเคิลเรือในปริมาณ 16 ลา้นเดทเวทตนั (ปริมาณการรีไซเคิลเรือในคร่ึงแรกของปี 2563 
อยู่ท่ี 8.06 ลา้นเดทเวทตนั) อตัราการขยายตวัของกองเรือสุทธิต่อปีจะอยู่ท่ีร้อยละ 3.85 (จาก 873.84 ลา้นเดทเวทตนั เป็น
ปริมาณกองเรือ 907.09 ลา้นเดทเวทตนั โดยเป็นการขยายตวัในกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือจาก 313.42 ลา้นเดท
เวทตนัเป็นปริมาณกองเรือ 322.98 ลา้นเดทเวทตนั เป็นการขยายตวัในกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือจาก560.01 
ลา้นเดทเวทตนัเป็นปริมาณกองเรือ 584.11 ลา้นเดทเวทตนั) ภายในส้ินปี 2563 และร้อยละ 1.48 ภายในส้ินปี 2564 (จาก 
907.09 ลา้นเดทเวทตนั เป็นปริมาณกองเรือ 920.5 ลา้นเดทเวทตนั โดยเป็นการขยายตวัในกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้
บนเรือจาก 322.98 ลา้นเดทเวทตนัเป็นปริมาณกองเรือ 327.95 ลา้นเดทเวทตนั เป็นการขยายตวัในกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขน
ถ่ายสินคา้บนเรือจาก 584.11 ลา้นเดทเวทตนัเป็นปริมาณกองเรือ 592.56 ลา้นเดทเวทตนั) โดยใชอ้ตัราการส่งมอบเรือล่าชา้
และอตัราการรีไซเคิลเรือในปริมาณเทียบเท่ากบัปี 2563 ความแออดัของเรือ การจดัการน ้ าถ่วงเรือ การลดความเร็วในการ
แล่นเรือลง ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยกระชบัภาคอุปทาน 

 

มุมมองอ่ืน ๆ ต่อการเปลีย่นแปลงหลกัของภาคอุปทาน 
 
การปิดเมืองอนัเน่ืองมาจาก COVID-19 ไดส่้งผลกระทบต่อแทบทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีรวมถึงอู่ปลด
ระวางเรือในเอเชียใตซ่ึ้งเป็นอู่ปลดระวางเรือส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรม ในเมือง Alang ศูนยรี์ไซเคิลเรือชั้นน าในภูมิภาค อู่
ปลดระวางเรือต่างๆ ไดสู้ญเสียแรงงานขา้มชาติประมาณร้อยละ 75 เน่ืองจากแรงงานเหล่าน้ีถูกบงัคบัให้กลบับา้นในช่วงปิด
เมือง (สัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนพฤษภาคม) อู่ปลดระวางเรือต่างๆ ก าลงัมองหาคนงานทดแทน แต่การ
ทดแทนคนงานก็มีความยุง่ยากเน่ืองจากคนงานเหล่าน้ีตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมตามท่ีกฎหมายก าหนดก่อนเขา้ท างาน (ขอ้มูล
จาก Maritime Executive ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563) 
 
เรือมากกว่า 70 ล าไดจ้อดเรียงรายท่ีท่าเรือ Santos ของบราซิลเพ่ือขนถ่ายน ้ าตาลเพ่ือส่งออก โดยอาจใชเ้วลาหน่ึงเดือนคลาย
ความแออดัท่ีท่าเรือ เน่ืองจากผูซ้ื้อทัว่โลกเร่งส่ังซ้ือน ้าตาลล่วงหน้าเพ่ือหลีกเล่ียงการหยุดชะงกัท่ีอาจเกิดขึ้นจากผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 8 มิถุนายน 2563) 
 

ปี 2563  ยงัคงเป็นท่ีน่าจบัตามองดูปริมาณเรือใหม่ท่ีมากท่ีสุดสร้างสถิตินบัตั้งแต่ปี 2556 ในคร่ึงแรกของปี ไดมี้การส่งมอบ
เรือใหม่ 277 ล าหรือ 27 ลา้นเดทเวทตนั โดยมีการส่งมอบสูงสุดในเรือขนาดเคปไซส์ปริมาณ 13.4 ลา้นเดทเวทตนั เรือขนาด
ปานาแมกซ์ไดแ้สดงให้เห็นถึงการเติบโตท่ีส าคญัเช่นกนัโดยมีการส่งมอบเรือใหม่จ านวน 100 ล า กลุ่มเรือขนาดซุปราแมกซ์
มีเรือใหม่เพ่ิมขึ้น 80 ล า (5 ลา้นเดทเวทตนั) ซ่ึงเกือบทั้งหมดเป็นเรือขนาดอลัตราแมกซ์ และมีการส่งมอบเรือขนาดแฮนด้ี
ไซส์ใหม่จ านวน 36 ล า เราเคยคาดว่าจะมีการส่งมอบเรือใหม่จ านวน 344 ล าในคร่ึงแรกของปีแต่มีอตัราการส่งมอบล่าช้า
มากกว่าร้อยละ 19 และในแง่ปริมาณเดทเวทตนันั้นอยู่ท่ีร้อยละ 18 ซ่ึงบางส่วนเกิดจากการท่ีเจา้ของเรือเล่ือนการรับมอบ
ออกไป และผลกระทบจาก COVID-19 ปัญหาการขนส่งแออดัแบบคอขวด ขอ้จ ากดัในการเดินทาง และการขาดแคลน
แรงงานในไตรมาสแรกของปีส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานของอู่ต่อเรือและท าให้การส่งมอบเรือล่าช้า ในหลายกรณีเน่ืองจาก
ขอ้จ ากดัในการเดินทางลูกเรือไม่สามารถเดินทางมาท่ีเรือเหล่าน้ีไดแ้มว่้าปัญหาจะดูเหมือนก าลงัผอ่นคลายลง เรือขนาดใหญ่
ไดรั้บผลกระทบน้อยกว่าเรือขนาดเล็ก กล่าวคือ เรือขนาดเคปไซส์ร้อยละ 87 ส่งมอบตรงเวลาเน่ืองจากการส่งมอบในไตร
มาสสองมีความแข็งแกร่งชดเชยการส่งมอบล่าช้าในไตรมาสแรก  แต่มีเพียงร้อยละ 73 ของก าหนดการส่งมอบเรือขนาด
แฮนด้ีไซส์ท่ีส่งมอบตรงเวลา เน่ืองจากเรือล าเล็กสร้างในอู่ต่อเรือขนาดเล็กท่ีการขาดแคลนแรงงานมีผลอย่างมากต่อความ
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ล่าชา้ในการส่งมอบเรือ อุตสาหกรรมการปลดระวางเรือไดรั้บผลกระทบอย่างมาก ไตรมาสแรกมีการปลดระวางเรือเป็น
สถิติสูงสุดนับตั้งแต่ในปี 2560 แต่ในช่วงคร่ึงแรกของไตรมาสสอง อนุทวีปอินเดียไดปิ้ดตวัลงโดยมีการปิดเมืองอย่าง
เขม้งวด น าไปสู่ปริมาณการปลดระวางเรือท่ีลดลงอยา่งรวดเร็วในเดือนเมษายนโดยมีเรือขนส่งสินคา้เทกองเพียง 3 ล าไดถู้ก
ปลดระวาง เม่ือตลาดเปิดขึ้นในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมอตัราการปลดระวางเรือไดพ้ลิกกลบัมาเพ่ิมขึ้นและท าให้ปริมาณ
การปลดระวางเรืออยู่ในจุดท่ีสมดุลในไตรมาสน้ี แมว่้าจะมีปริมาณน้อยกว่าท่ีควรจะเป็นหากไม่มีโรคระบาดเกิดขึ้น การ
ปลดระวางเรือทั้งหมดในคร่ึงแรกของปีมีปริมาณมากกว่า 9 ลา้นเดทเวทตนัเพ่ิมขึ้นร้อยละ 76 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า จะ
เห็นไดว่้าเรือขนาดเคปไซส์มีการลดปริมาณเรือมากท่ีสุดโดยมีเรือจ านวน 36 ล า (7.9 ลา้นเดทเวทตนั) ถูกขายเพื่อปลดระวาง 
ท าให้อตัราการเติบโตของกองเรือลดลงอยา่งรวดเร็วถึงร้อยละ 1.5 ในกลุ่มเรือขนาดปานาแมกซ์อุปทานใหม่ไดเ้พ่ิมขึ้น 8.2 
ลา้นเดทเวทตนัในขณะท่ีมีการปลดระวางเรือในปริมาณเพียง 0.2 ลา้นเดทเวทตนั (3 ล า) ซ่ึงยงัคงอยู่ในระดบัที่ต  ่ามากจากปี 
2562 ซ่ึงมีเรือเพียง 7 ล าท่ีถูกปลดระวาง กองเรือขนาดปานาแมกซ์เติบโตขึ้นร้อยละ 3.7 ในแง่เดทเวทตนั มากกว่ากลุ่มเรือ
อ่ืน ๆ มีการส่ังต่อเรือใหม่ท่ี 7.9 ลา้นเดทเวทตนัในคร่ึงแรกของปี 2563 อนันบัเป็นตวัเลขคร่ึงแรกของปีท่ีต ่าท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 
2559 และเป็นตวัเลขท่ีต ่าสุดนบัตั้งแต่ปี 2544 เราคาดว่าการส่ังต่อเรือใหม่จะยงัคงมีจ านวนนอ้ย อู่ต่อเรือต่างๆ ก าลงัท างาน
อยา่งหนกัเพ่ือส่งมอบเรือส่ังต่อท่ีคงคา้ง และดว้ยตลาดท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วเจา้ของเรือต่างๆ จะรับมอบเรือตรง
เวลา การปลดระวางเรือจะยงัคงแขง็แกร่งแมว่้าการปลดระวางเรือจะหยดุน่ิงหากมีการปิดเมืองอีกคร้ังในอนุทวีปของอินเดีย 
ตลาดเหล่าน้ียงัคงเปิดท าการอยู่ แต่การแพร่กระจายของไวรัสอย่างต่อเน่ืองในประเทศเหล่าน้ียงัคงน่าเป็นห่วง (ขอ้มูลจาก 
Braemar AMC ณ วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563) 
 

ส าหรับกลุ่มเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง ภายใตค้วามกดดนัตลอดทั้งปี ความเร็วในแล่นเรือลดลงเฉล่ียร้อยละ 1.3 ในคร่ึงแรก
ของปี 2563 (ลดลงร้อยละ 0.9 จากปีก่อนหนา้) เหลือ 11.1 นอต (ขอ้มูลจาก Clarksons ณ วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563) 
 
การส่งมอบเรือใหม่รวมในคร่ึงแรกของปี 2563 (29.1 ลา้นเดทเวทตนั) นั้นมากกว่าการส่งมอบเรือรวมส าหรับทั้งปี 2561 
(28.4 ลา้นเดทเวทตนั) ยงัมีเรือส่ังต่อใหม่อีกจ านวน 269 ล า ขนาดระวางรวม 28 ลา้นเดทเวทตนัซ่ึงมีก าหนดส่งมอบในปีน้ี
แต่คงไม่มีการส่งมอบกนัจริงทั้งหมด เราคาดการณ์ว่าการส่งมอบเรือต่อใหม่รวมในปี 2563 จะมีปริมาณระหว่าง 46 - 48 
ลา้นเดทเวทตนัเทียบเท่ากบัปริมาณการส่งมอบเรือใหม่ในปี 2556 - ปี 2559 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีตลาดมีความซบเซา หากมอง
ในเชิงบวก  มีการส่ังต่อเรือใหม่ปริมาณเพียง 5 ลา้นเดทเวทตนัในคร่ึงแรกของปี (เปรียบเทียบกบัปริมาณ 18 ลา้นเดทเวทตนั
ในปี 2562 ทั้งปี) จนถึงตอนน้ีมีการส่ังต่อเรือล่วงหน้าท่ีปริมาณ 65 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีลดลงอย่างมีนยัส าคญั 
(ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research ณ วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563) 
 

เม่ือเร็ว ๆ น้ีท่าเรือต่าง ๆ ในจีนมีความแออดัอย่างมากเม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ ในช่วงเร่ิมตน้ของสัปดาห์น้ีปริมาณการบรรทุก
ของเรือขนาดเคปไซส์ท่ีรอการขนถ่ายสินคา้ออกจากเรือในประเทศจีนสูงถึง 13.9 ลา้นเดทเวทตนั นบัเป็นตวัเลขสูงสุด ซ่ึง
เพ่ิมขึ้นเกือบส่ีเท่าจากความแออดัโดยเฉล่ียในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ซ่ึงปริมาณน้ีเทียบเท่ากบัเรือจ านวน 71 ล า หรือ
ประมาณร้อยละ 3.9 ของกองเรือขนส่งสินคา้ในปัจจบุนัน้ี เน่ืองจากประเทศจีนมีค่าเฉล่ียของความแออดัท่ีทา่เรือในช่วงเวลา
น้ีของปีเฉล่ียท่ีประมาณ 6 ลา้นเดทเวทตนั กล่าวไดว่้ามีปริมาณความแออดั “ส่วนเกิน” ประมาณ 8 ลา้นเดทเวทตนั (ร้อยละ 
2.2 ของกองเรือ) ดว้ยผลผลิตเหลก็ของจีนไดช้ดเชยการลดลงของปริมาณการผลิตในประเทศผูผ้ลิตเหลก็อ่ืน ๆ เราเห็นว่าจีน
บริโภคปริมาณแร่เหลก็ซ่ึงควรจะถูกส่งไปยงัประเทศต่าง ๆ เช่นญ่ีปุ่ นและเกาหลีใต ้และผลกัดนัให้มีการเติบโตทางการคา้
ต่อไป ในเดือนมิถุนายนผลผลิตเหลก็ของจีนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ ผูผ้ลิตเหลก็รายหลกัอยา่งออสเตรเลีย
ไดส่้งมอบแร่เหลก็ 82 ลา้นตนัในเดือนมิถุนายนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้แต่เม่ือการขนส่งสินแร่เหลก็เหล่าน้ี
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มาถึงปลายทาง ความเร็วในการขนถ่ายจะยงัคงถูกควบคุมโดยเจา้ท่า ท าให้มีจ านวนเรือท่ีรอการขนถ่ายสินคา้เพ่ิมมากขึ้น 
มาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 ยงัชะลอความเร็วท่ีเรือสามารถกลบัไปรับสินคา้ไดท้  าให้ย่ิงเพ่ิมความแออดัมากขึ้น เรือ
ขนาดเคปไซส์ท่ีขนถ่ายสินค้าในประเทศจีนได้ส าเร็จในเดือนน้ีใช้ระยะเวลา 4 วนัหลงัจากท่ีมาถึงเพื่อรอการขนถ่าย 
เปรียบเทียบกบัระยะเวลาในการรอเพียง 1.5 วนัในช่วงเดือนกรกฎาคมปี 2562 เรือขนาดเคปไซส์ท่ีบรรทุกถ่านหินยงัคงตอ้ง
ต่อคิวเพื่อรอการขนถ่ายสินคา้เป็นระยะเวลานานเช่นกนั ส่งผลให้การขนส่งไปยงัประเทศจีนในกลุ่มเรือขนาดเคปไซส์มี
อตัราล่าชา้เพ่ิมขึ้น จากตน้เดือนถึงปัจจุบนัการขนถ่ายถ่านหินของเรือขนาดเคปไซส์มีระยะเวลารอการขนถ่ายโดยถอดสมอ
รอ 15 วนัเม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียท่ีรอนอ้ยกว่า 5 วนัในช่วงเดือนกรกฎาคมของปีก่อนหนา้ ในกลุ่มเรือขนาดเคปไซส์ท่ีมีการขน
ถ่ายในประเทศจีนในเดือนน้ีเรือต่าง ๆ ใช้เวลา 3.8 วนัในการรอ เป็นระยะเวลามากกว่าเดือนก่อนหน้าร้อยละ 30 และ
มากกว่าปีก่อนหนา้ถึงร้อยละ 158 เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของแร่บอกไซตจ์ากประเทศกินีท าให้เราเห็นความแออดัอยา่งมาก มี
การจดัส่งแร่บอกไซตโ์ดยเรือขนาดเคปไซส์ 12 ลา้นตนัในช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 31 เม่ือเทียบ
กบัปีก่อนหนา้และทั้งหมดมุ่งหนา้ไปยงัประเทศจีน เน่ืองดว้ยการขนส่งโดยเรือขนาดคามซาร์แมกซ์ไปยงัประเทศจีนใชเ้วลา 
7 สัปดาห์สินคา้เหล่าน้ีไดเ้พ่ิมเขา้มาในการต่อคิวรอ ส่ิงน้ีส่งผลให้ประสิทธิภาพของกองเรือลดลง เม่ือรวมกบัยอดขายแร่
เหล็กของออสเตรเลียท่ีมีปริมาณมากขึ้น ช่วยสร้างเง่ือนไขส าหรับการเพ่ิมขึ้นของอตัราค่าระวางในการขนส่งสินคา้ทางฝ่ัง
แปซิฟิก ดงัท่ีเห็นว่าเรือขนาดเคปไซส์ในแถบบอลติกมีอตัราค่าระวางเพ่ิมขึ้นถึง 33,760 เหรียญสหรัฐต่อวนั ในช่วงตน้เดือน
น้ีการเดินทางระหว่างออสเตรเลีย - จีนนั้นไดรั้บค่าระวางพิเศษเพ่ิมขึ้น 10,000 เหรียญสหรัฐต่อวนัมากกว่าการเดินทางไปยงั
บราซิล โดยผูส่้งออกชาวออสเตรเลียจ่ายเงินเพื่อเช่าเรือท่ีหาไดย้ากเพื่อรองรับปริมาณความตอ้งการสินคา้ท่ีเพ่ิมขึ้น แมจ้ะมี
ความแออดัเพ่ิมขึ้นเม่ือเดือนกรกฎาคมท่ีผา่นมา แต่เราก็เห็นจ านวนเรือท่ีขนถ่ายสินคา้ในจีนกลบัเขา้สู่ตลาดแปซิฟิกอีกคร้ัง 
และจนถึงตอนน้ีสินคา้ในเดือนน้ียงัไม่ไดก้ลบัไปเหมือนในเดือนมิถุนายน ท าให้อตัราค่าระวางเรือมีการเปล่ียนแปลง 
ปริมาณแร่เหล็กของออสเตรเลียจะลดลงประมาณร้อยละ 12 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ เน่ืองจากการรอคิวในจีนก าลงัจะ
หมดไป เราคาดว่าจะมีเรือเขา้สู่ตลาดมากขึ้นและทิศทางของอตัราค่าระวางเรือนั้นขึ้นอยู่กบัว่าเรือเหล่าน้ีจะหนัหวัเรือไปท่ี
ใด เจา้ของเรือตอ้งการท่ีจะมุ่งหนา้ไปยงับราซิลโดยคาดว่าจะมีสินคา้เพ่ิมขึ้น ในช่วง 14 วนัท่ีผ่านมาเรือขนาดเคปไซส์และ
เรือนิวคลาสเซิลแมกซ์มุ่งหน้าไปยงัตะวนัตกผ่านทางสิงคโปร์มากขึ้นร้อยละ 51 หากส่ิงน้ียงัคงด าเนินต่อไปมนัจะช่วยเพ่ิม
อุปทานในมหาสมุทรแปซิฟิก และช่วยให้อตัราค่าระวางเรืออยู่ในระดบัพ้ืนฐาน (ขอ้มูลจาก Braemar ACM ณ วนัท่ี 23 
กรกฎาคม 2563) 
 

การเปลีย่นแปลงหลกัด้านกฎเกณฑ์ 

 
กฎเกณฑ์ IMO 2020 และการติดตั้งเคร่ืองดักจบัเขม่าควนัได้รับการถกเถียงอย่างดุเดือดด้วยขอ้โต้แยง้ทางเศรษฐกิจท่ี
สนับสนุนการติดตั้งเคร่ืองดักจับเขม่าควนัแม้ว่าเคร่ืองดักจับเขม่าควนัระบบเปิดจะปล่อยกากของเสียท่ีเป็นพิษลงสู่
มหาสมุทร อา้งอิงจากส่วนต่างของราคาระหว่างน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูงและน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าท่ี 200 
เหรียญสหรัฐต่อตนั ในตอนน้ีส่วนต่างระหว่างราคาดงักล่าวไดล้ดลงมาต ่ากว่า 50 - 100 เหรียญสหรัฐต่อตนั การถกเถียง
ขา้งตน้น้ีไดห้ายไป บริษทัฯ เลือกท่ีจะใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าดว้ยเหตุผลมากมายและจนถึงตอนน้ีเราไดพ้ิสูจน์ให้
เห็นแลว้ว่าตดัสินใจถูกตอ้ง 
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มุมมองอ่ืน ๆ ต่อการเปลีย่นแปลงหลกัด้านกฎเกณฑ์ 

 
อุตสาหกรรมการเดินเรือไดเ้ตือนว่าเศรษฐกิจโลกก าลงัตกอยู่ในอนัตรายเน่ืองจากวิกฤติทางดา้นบุคลากร ขณะน้ีมีลูกเรือ
มากถึง 400,000 คนท่ีติดอยู่ในทะเลหรือท่ีบา้นเน่ืองจากขอ้จ ากดัในการเดินทางจากสถานการณ์ COVID-19 และลูกเรือ
จ านวนมากไดรั้บการขยายระยะเวลาท างานตามขอ้ตกลงออกไปเป็นกรณีฉุกเฉิน ท าให้เกิดความกงัวลเก่ียวกบัความเหน่ือย
ลา้และความปลอดภยั หวัหนา้ของสภาหอการคา้ขนส่งทางเรือ Guy Platten กล่าวว่า "คุณไม่สามารถให้ลูกเรือท างานต่อไป
เร่ือย ๆ อย่างไม่มีวนัส้ินสุดได ้บางคนอยู่บนเรือมานานกว่าหน่ึงปี ย่ิงปัญหาน้ียาวนานมากเท่าใด ความเส่ียงในการเกิด
ปัญหาต่อห่วงโซ่อุปทานก็มีมากขึ้นเท่านั้น" (ขอ้มูลจาก Financial Times ณ วนัท่ี 8 มิถุนายน 2563) 
 
ราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงอยู่ในระดบัทรงตวันบัจากจุดต ่าสุดในช่วงปลายเดือนเมษายน ราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าและ
ราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 168 และร้อยละ 66 ตามล าดบั ตั้งแต่เดือนเมษายน ในทุก ๆ ท่าเรือน ้ ามนั
เช้ือเพลิงท่ีส าคญัเช่น ฮิวสตนั รอตเตอร์ดมั ฟูไจราห์ สิงคโปร์ ยิบรอลตาร์ โตเกียว ฮ่องกง และ เซ่ียงไฮ้  ส่วนต่างระหว่าง
ราคาของน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าและราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูงนั้นเพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่าในทุกท่าเรือ เร่ิมจาก
ส่วนต่างท่ี 10 เหรียญสหรัฐในเซ่ียงไฮ ้ไปจนถึง 55 เหรียญสหรัฐในฮิวสตนั วนัน้ีราคาท่ีแตกต่างท่ีมากท่ีสุดคือท่ี ฟูไจราห์ 
ซ่ึงมีส่วนต่าง 102 เหรียญสหรัฐในขณะท่ีค่าต ่าสุดอยู่ท่ี 49 เหรียญสหรัฐในรอตเตอร์ดมัและเซ่ียงไฮ้ (ข้อมูลจาก Howe 
Robinson Research ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563) 
 
ส่ิงท่ีท าให้เขา้ใจผิดอย่างมากตั้งแต่ตน้ก็คือการติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัเป็นเพียงแบบฝึกหัดบนกระดาษ แค่เพียงกดปุ่ ม
และล็อคสมการบางช่องในตาราง และคุณจะสามารถท าก าไรได ้ในความเป็นจริงมนัไม่เป็นเช่นนั้น ค่าใช้จ่ายในการติด
ตั้งอยู่ท่ี 2.8 ลา้นเหรียญสหรัฐซ่ึงพิสูจน์ให้เห็นแลว้ว่ามีอุปสรรคซับซ้อนส าหรับผูซ้ื้อหลาย ๆ ราย โดยผูซ้ื้อตอ้งมีค่าใชจ้่าย
ในการบ ารุงรักษาเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัท่ีค่อนขา้งสูงมาก และผูซ้ื้อตอ้งมีความเครียดและความเหน่ือยใจกบัเรือท่ีท าการ
ติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัดงักล่าว ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ท่ีการจดัส่งช่างเทคนิคและวิศวกรขึ้นลงเรือเป็นเร่ือง
ยากมาก หากมีเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัมีความผิดปกติ คุณจะแกไ้ขไดอ้ยา่งไร? (ขอ้มูลจาก Tradewinds ณ วนัท่ี 23 กรกฎาคม 
2563) 
 
ประเทศโอมานเป็นประเทศล่าสุดท่ีห้ามการใชเ้คร่ืองดกัจบัเขม่าควนัระบบเปิดในน่านน ้าของประเทศ (ขอ้มูลจาก Seatrade 
ณ วนัท่ี 3 สิงหาคม 2563) 
 

มุมมองของบริษัทฯ ต่อ “เช้ือไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19” 

 
COVID-19 ไดช้ี้ให้เห็นถึงความลม้เหลวของระบบทุนนิยมไดอ้ย่างชดัเจน กลุ่มบุคคลร้อยละ 1 ผูเ้ป็นเจา้ของหรือควบคุม
มากกว่าร้อยละ 60 ของความมัง่คัง่ของประเทศร ่ ารวยมากขึ้นในช่วง COVID-19 ในขณะท่ีธุรกิจขนาดเล็กล้มละลาย ผู ้
อพยพและคนงานรายวนัท่ียากจนตอ้งเผชิญกบัการปิดเมืองท่ีโหดร้าย สูญเสียวิถีชีวิต มีความยากจนเพ่ิมขึ้น มีความไม่มัน่คง
ดา้นอาหารเพ่ิมขึ้น มีจ านวนผูเ้สียชีวิตในครอบครัวเน่ืองจากขาดความคุม้ครองทางการแพทย ์และพบว่าขาดการสนบัสนุน
จากผูน้ าในรัฐบาลของพวกเขา 
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ผลกระทบของ Covid-19 ต่อการขนส่งสินคา้แห้งเทกองในเชิงพาณิชยส์ามารถเห็นไดจ้ากผลการด าเนินงานของบริษทั
ขนส่งทางเรือต่าง ๆ ในตลาดหลกัทรัพย ์แต่ผลกระทบท่ี “มองไม่เห็น” คือการท่ีเจา้ของเรือไม่สามารถท่ีจะน าลูกเรือขึ้นฝ่ัง / 
ลงเรือของพวกเขาได ้เน่ืองจากไม่มีขอ้ตกลงระหว่างประเทศหรือวิธีการทางกฎหมายสากลเพ่ือให้บรรลุภารกิจขั้นพ้ืนฐานน้ี 
เจา้ของเรืองทุกรายจึงตอ้งคิดคน้วิธีแกปั้ญหาเพ่ือให้การน าลูกเรือขึ้นฝ่ัง / ลงเรือของตน ส าหรับเรือของบริษทัฯ ท่ีแล่นใน
เอเชียนั้นสามารถด าเนินการไดค้่อนขา้งง่ายแมว่้าจะมีค่าใชจ้่ายสูงเน่ืองจากบริษทัฯไดเ้ปล่ียนเส้นทางการเดินเรือไปยงัท่าเรือ
ในประเทศไทยหรือประเทศอินเดียเพ่ือน าลูกเรือสัญชาติไทย / สัญชาติอินเดียของบริษทัฯ ขึ้นฝ่ัง / ลงเรือ แมว่้าไม่ไดรั้บ
ความช่วยเหลือทางการเงินหรือความช่วยเหลืออื่นใดจากลูกค้าของเรา ส าหรับเรือของบริษทัฯ ท่ีขนส่งในมหาสมุทร
แอตแลนติกทางเลือกสุดทา้ยคือบริษทัฯ ตอ้งยอมรับขนสินคา้ดว้ยค่าระวางท่ีไม่สูงเพียงเพื่อให้เรือดงักล่าวกลบัมายงัเอเชีย
และอยู่ใกลก้บัประเทศไทยหรืออินเดียมากพอเพื่อท่ีบริษทัฯ จะไดน้ าลูกเรือซ่ึงอยู่บนเรือเกินระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นสัญญา
เหล่านั้นขึ้นจากเรือ 
 

มุมมองอ่ืน ๆ ต่อ “เช้ือไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19” 

 
เช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ หรือโรค COVID-19: 
แพทยจี์นพบหลกัฐานว่าโคโรนาไวรัสสามารถกลายพนัธ์ุไดห้ลายทาง โดยพบว่าคนไขใ้นจงัหวดัทางภาคเหนือของจีนเป็น
พาหะไวรัสนานขึ้น ใช้เวลานานกว่าจะแสดงอาการ และหายช้าลงกว่าเคสการระบาดท่ีพบในอู่ฮัน่ การกลายพนัธ์ุอย่างมี
นยัส าคญัเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการรักษา ในแง่หน่ึงความแตกต่างท่ีปรากกฏชดัเจน อาจเป็นเพราะความสามารถ
ของแพทยใ์นการตรวจสอบคนไขล้ะเอียดกว่าเม่ือก่อน (ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2563) 
 
การปิดเมืองซ่ึงหยดุการให้บริการตามปกติส่งผลให้มีผูเ้สียชีวิตเพ่ิมขึ้น องคก์ารอนามยัโลกเตือนว่า โรค COVID-19 มีผลต่อ
การฉีดวคัซีน ซ่ึงถา้หยดุการฉีดวคัซีนอาจท าให้เด็กชาวแอฟริกนั 140 คน เสียชีวิตต่อผูร้อดชีวิตจากโรค COVID-19 ทุกหน่ึง
คน การปิดเมือง 3 เดือน ตามดว้ยการหยดุรักษาวณัโรค 10 เดือน อาจก่อให้เกิดการเสียชีวิต 1.4 ลา้นราย ในปี 2563 - ปี 2568 
เช่นเดียวกบัโรคมาลาเรียและโรคเอดส์ ย่ิงปิดเมืองนานเท่าไร ย่ิงมีผูเ้สียชีวิตมากกว่าผูท่ี้ช่วยชีวิตไวไ้ดม้ากเท่านั้น (ขอ้มูลจาก 
The Economist ณ วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563) 
 
การวิเคราะห์ขอ้มูลผลการศึกษาการแพร่เช้ือโคโรนาไวรัสระบุว่า การเวน้ระยะห่างทางสังคม การใส่หน้ากาก และอุปกรณ์
ป้องกนัดวงตา คือหนทางท่ีดีท่ีสุดในการลดความเส่ียงติดโรค COVID-19 หลกัฐานจากผลการศึกษาวิจยัจ านวน 172 คร้ัง 
ใน 16 ประเทศ นักวิจัยพบว่าการล้างมือบ่อย ๆ และสุขอนามัยท่ีดีมีความส าคญั แม้ว่ามาตรการทุ กอย่างรวมกันจะไม่
สามารถป้องกนัการติดเช้ือไดร้้อยละ 100 ก็ตาม (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 4 มิถุนายน 2563) 
 
ข้อมูลจากการทดลองในกลุ่มทดลองขนาดใหญ่เผยแพร่โดยนักวิจัยจาก  University of Minnesota ระบุว่ายารักษาโรค
มาเลเรียซ่ึงไดรั้บการกล่าวอา้งโดย นายโดนลัด ์ทรัมป์ ประธานธิบดีสหรัฐอเมริกา ว่าสามารถรักษาโรค COVID-19 ไดน้ั้น
ไม่สามารถป้องกนัการระบาดในบุคคลท่ีติดเช้ือโคโรนาไวรัสได ้ทั้งน้ีมีการหยุดใช้ Hydroxychloroquin ในการทดลอง
หลายคร้ัง เน่ืองจากความปลอดภยัของคนไขผู้ติ้ดเช้ือ COVID-19 แมก้ารทดลองคร้ังใหม่จะไม่พบผลขา้งเคียงรุนแรง หรือ
ปัญหาโรคหวัใจจากยาดงักล่าว (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 4 มิถุนายน 2563) 
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ประเทศละตินอเมริกากลายเป็นศูนยก์ลางการแพร่ระบาดคร้ังใหม่ของโรค COVID-19 โดยมีผูติ้ดเช้ือในภูมิภาคถึง 1.1 ลา้น
ราย ขณะท่ีจ านวนผูติ้ดเช้ือยงัคงเพ่ิมสูงขึ้นอยา่งมาก บราซิลและเม็กซิโกอยูใ่นกลุ่มท่ีมีอตัราการติดเช้ือเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว
และมีผูเ้สียชีวิตเป็นจ านวนมากในแต่ละวนั เช่นเดียวกบัจ านวนผูติ้ดเช้ือในเปรู โคลมัเบีย ชิลี และโบลิเวีย ขณะท่ีตะวนัออก
กลางก็ไดส่้งสัญญาณถึงการเพ่ิมขึ้นของจ านวนผูติ้ดเช้ือ ในสหรัฐอเมริกาความกลวัถึงหายนะจากการระบาดรอบสองไดเ้พ่ิม
มากขึ้น ขณะท่ีมาตรการเวน้ระยะห่างทางสังคมผอ่นคลายลง (ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 5 มิถุนายน 2563) 
 
อยา่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงของจ านวนผูติ้ดเช้ือรายใหม่ในสิงคโปร์ไม่แสดงอาการใด ๆ ส่งผลให้รัฐตดัสินใจค่อย ๆ ทยอยผอ่นคลาย
การปิดเมือง  ขณะท่ีผูติ้ดเช้ือไม่แสดงอาการ โอกาสในการแพร่เช้ือนั้นลดลง เน่ืองจากผูติ้ดเช้ือไม่มีอาการไอหรือจาม 
อยา่งไรก็ตาม ในสิงคโปร์ไดมี้การแพร่เช้ือแบบไม่แสดงอาการในหมู่คนไขท่ี้อาศยัใกลชิ้ดกนั (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 8 
มิถุนายน 2563) 
 
นกัวิจยัระบุในวารสาร Nature ว่า การปิดเมืองครอบคลุมพ้ืนท่ีกวา้ง รวมถึงแหล่งธุรกิจและโรงเรียน เพ่ือลดการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ในยโุรป อาจป้องกนัการเสียชีวิตไดถึ้ง 3 ลา้นราย ในการใชแ้บบจ าลองคอมพิวเตอร์ประเมินผลกระทบจาก
การปิดเมืองใน 11 ประเทศ นักวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษพบว่า มาตรการเขม้งวดเม่ือเดือนมีนาคมก่อให้เกิด “ผลกระทบ
ขนาดใหญ่อย่างเห็นไดช้ัด” ผลการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกนั ท่ีตีพิมพพ์ร้อมกบันักวิทยาศาสตร์ชาวยุโรป
ประเมินว่า การปิดเมืองในจีน เกาหลีใต ้อิตาลี อิหร่าน ฝร่ังเศส และสหรัฐอเมริกา สามารถป้องกนัหรือชะลอการติดเช้ือ 
COVID-19 ไดถึ้ง 530 ลา้นราย ผูเ้ขียนรายงานฉบบัท่ี 2 กล่าวว่า ขณะท่ีมีการปิดเมือง “ก่อให้เกิดตน้ทุนทางสังคมจ านวน
มากอย่างเห็นไดช้ัด” ข้อมูลได้แสดงให้เห็นถึง “หลกัฐานท่ีสอดคล้องกันว่านโยบายดังกล่าวไดผ้ล เกิดประโยชน์ดา้น
สุขภาพอยา่งสูงสุดและสามารถวดัผลได”้ (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 9 มิถุนายน 2563) 
 
ในช่วงระยะเวลา  6 เดือนของการระบาดของโรค COVID-19 ไดมี้ความเห็นร่วมกนัในค าถามท่ีว่าผูค้นติดเช้ือไดอ้ย่างไร? 
มนัไม่ใช่เร่ืองปกติท่ีผูค้นจะติดเช้ือจากพ้ืนผิวท่ีปนเป้ือน การพบปะกบัผูค้นกลางแจง้เป็นคร้ังคราวไม่น่าจะแพร่เช้ือโคโรนา
ไวรัสได ้เพราะฉะนั้นสาเหตุหลกัจริง ๆ ก็คือการมีปฏิสัมพนัธ์ใกลชิ้ดระหว่างบุคคลเป็นระยะเวลาหน่ึง เช่น ตามงานต่าง ๆ 
ท่ีมีผูค้นแออดั พ้ืนท่ีระบายอากาศไม่ดี และสถานท่ีท่ีผูค้นมีการร้องเพลงหรือมีการพูดคุยเสียงดงั ก็มีส่วนเพ่ิมความเส่ียงใน
การแพร่เช้ือ (ขอ้มูลจาก Wall Street Journal ณ วนัท่ี 16 มิถุนายน 2563) 
 
การกลายพนัธ์ุทางยีนส์ในโคโรนาไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ท่ีได้เพ่ิมความสามารถในการท าให้เซลล์ติดเช้ือง่ายขึ้นอย่างมี
นยัส าคญั อาจอธิบายถึงสาเหตุท่ีว่าเหตุใดการระบาดในอิตาลีตอนเหนือและนิวยอร์ค มีการระบาดในวงกวา้งกว่าการระบาด
ช่วงแรก นกัวิทยาศาสตร์ท่ีสถาบนัวิจยั Scripps Research ในฟลอริดากล่าวว่าเช้ือไวรัสกลายพนัธ์ุพบไดไ้ม่บ่อยในช่วงเดือน
มีนาคม แต่ในเดือนเมษายนกลบัพบกรณีผูติ้ดเช้ือไวรัสกลายพนัธ์ุถึงร้อยละ 65 จากข้อมูลผูติ้ดเช้ือทั่วโลกท่ีส่งไปยงั
ฐานขอ้มูล GenBank ของสถาบนั National Institutes of Health (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 16 มิถุนายน 2563) 
 
เพราะเหตุใดสหราชอาณาจกัรจึงมีอตัราการเสียชีวิตโดยรวมจาก COVID-19 สูงท่ีสุดในกลุ่มประเทศท่ีร ่ ารวย สหราช
อาณาจกัรไดต้่อสู้กบั COVID-19 มาโดยตลอด ลอนดอนเป็นจุดศูนยก์ลางนานาชาติ องักฤษมีพ้ืนท่ีใหญ่กว่าประเทศเพ่ือน
บา้นในยุโรป และมีประชากรชนกลุ่มนอ้ยจ านวนมากซ่ึงอ่อนแอเป็นพิเศษต่อโรคดงักล่าว อีกทั้งรัฐบาลไม่สามารถจดัการ
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กบัสถานะการณ์อย่างเหมาะสม การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างล่าชา้เช่น การตรวจหาผูติ้ดเช้ือ การเร่ิมใชแ้อพพลิเคชัน่
ติดตามสอบสวนโรค การส่ังห้ามเย่ียมบา้นพกัคนชรา การห้ามรวมกลุ่มขนาดใหญ่ในท่ีสาธารณะ การจดัอุปกรณ์ป้องกนั
ส่วนบุคคลให้บุคลากรทางการแพทย ์และการก าหนดให้ประชาชนใส่หน้ากาก จึงสรุปอยา่งเจ็บปวดไดว่้า ในเหตุการณ์การ
ระบาดคร้ังน้ีองักฤษมีรัฐบาลผิดคณะ (ขอ้มูลจาก The Economist ณ วนัท่ี 18 มิถุนายน 2563) 
 
ปักก่ิงพบเคสผูป่้วย COVID-19 ท่ีไดรั้บการยืนยนัแลว้เกือบ 150 ราย เม่ือสัปดาห์ก่อน นบัเป็นการระบาดคร้ังใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศในรอบหลายเดือน ทางการไดใ้ชม้าตรการเขม้งวดในการหยุดการระบาดของไวรัสโดยส่ังปิดเมืองในหลายพ้ืนท่ี 
ยกเลิกเท่ียวบินเกือบร้อยละ 70 ปิดโรงเรียน และท าการตรวจเช้ือให้ชาวเมืองปักก่ิงวนัละ 90,000 คน การระบาดเกิดท่ีตลาด
ชินฟาต่ี แหล่งขายส่งอาหารทางตอนใตข้องปักก่ิง (ขอ้มูลจาก Fortune  ณ วนัท่ี 18 มิถุนายน 2563) 
 
จุดสูงสุดของการระบาดในปักก่ิงไดผ้า่นไปแลว้ การติดเช้ือคร้ังใหม่ควรเกิดขึ้น “ประปราย” หวัหนา้นกัระบาดวิทยาของจีน
กล่าว ขณะท่ีจีนพยายามสร้างความเช่ือมัน่ถึงการฟ้ืนตวัของจ านวนผูติ้ดเช้ือ ซ่ึงอาจส่งผลให้ตอ้งปิดพ้ืนท่ีบางส่วนในกรุง
ปักก่ิง (ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 18 มิถุนายน 2563) 
 
Apple watch, Fitbit, และอุปกรณ์เก็บขอ้มูลสุขภาพอื่น ๆ ท่ีเก็บขอ้มูลการเตน้ของหัวใจอาจช่วยคน้หาการระบาดของไวรัส 
หลงัผลการศึกษาพบว่าผูติ้ดเช้ือ COVID-19 มีจังหวะการเตน้ของหัวใจผิดปกติก่อนเข้ารับการวินิจฉัยโรค (ข้อมูลจาก 
Fortune ณ วนัท่ี 19 มิถุนายน 2563) 
 
จีนไดเ้ปิดเผยขอ้มูลถอดรหสัพนัธุกรรมของโคโรนาไวรัส ท่ีก่อให้เกิดการระบาดคร้ังล่าสุดในปักก่ิง โดยประกาศอยา่งเป็น
ทางการว่าเป็นสายพนัธ์ุจากยโุรปอา้งอิงจากผลการศึกษาเบ้ืองตน้ (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 19 มิถุนายน 2563) 
 
ทางการสาธารณะสุขในเกาหลีใตก้ล่าวว่า เป็นคร้ังแรกท่ีประเทศพบกบัการระบาดของโรค COVID-19 ระลอกสอง โดย
เนน้การระบาดท่ีกรุงโซล ศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรคติดตอ่ (CDC) เกาหลีกล่าวว่า เป็นท่ีแน่ชดัว่าวนัหยดุสุดสัปดาห์ในตน้
เดือนพฤษภาคม เป็นจุดเร่ิมตน้การระบาดระลอกใหม่ในกรุงโซล ทั้ง ๆ ท่ีก่อนหน้าน้ีพบผูติ้ดเช้ือเพียงไม่ก่ีราย (ขอ้มูลจาก 
Reuters ณ วนัท่ี 22 มิถุนายน 2563) 
 
ผลการศึกษาของจีนระบุว่า ระดบัแอนต้ีบอด้ีพบในผูป่้วยโรค COVID-19 ท่ีหายแลว้ ลดปริมาณอย่างรวดเร็วใน 2-3 เดือน 
หลงัจากการติดเช้ือทั้งในผูป่้วยท่ีแสดงและไม่แสดงอาการ ก่อให้เกิดข้อสงสัยเร่ืองระยะภูมิคุม้กันต่อโรค COVID-19 
(ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 22 มิถุนายน 2563) 
 
บริษทัสัญชาติอิสราเอลคาดหวงัว่าเส้นใยท่ีพฒันาขึ้นจะสามารถก าจดัเช้ือโคโรนาไวรัสไดถึ้งร้อยละ 99 แมจ้ะผ่านการซัก
หลายคร้ัง อา้งอิงจากผลการทดลองในห้องทดลอง และหน้ากากป้องกนัไวรัสแบบน ากลบัมาใชอี้กคร้ังของบริษทั Sonovia 
ถูกเคลือบดว้ยอนุภาคนาโนของ Zinc Oxide ซ่ึงสามารถท าลายเช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา และเช้ือไวรัสไดซ่ึ้งมีส่วนช่วยในการ
ยบัย ั้งการระบาดของโคโรนาไวรัส (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 22 มิถุนายน 2563) 
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ชาวนิวยอร์คท่ีปิดเมืองมากว่า 100 วนั เฉลิมฉลองการผอ่นคลายมาตรการเวน้ระยะทางสังคม ดว้ยการซ้ือของตามร้านท่ีเปิด
กิจการอีกคร้ัง รับประทานอาหารตามคาเฟ่กลางแจง้ และตดัผมเป็นคร้ังแรกในรอบหลายเดือน การจราจรบนทอ้งถนนเร่ิม
ติดขดัตามปกติ มีเสียงบีบแตรรถตอ้นรับการคืนสู่สภาวะปกติ (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 23 มิถุนายน 2563) 
 
ประเทศสวีเดนซ่ึงมีอตัราการเสียชีวิตเน่ืองจากโรค COVID-19 สูงติดอนัดบัโลก มากกว่าสหรัฐอเมริกา ถูกต าหนิถึงความ
ไม่เต็มใจในการบงัคบัใชม้าตรการในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส แมปั้จจุบนัเจา้หน้าท่ีทางการสวีเดนท่ี
สนับสนุนนโยบายดงักล่าวยงัคงยืนกราน ปกป้องการกระท าของตน และต าหนิการปิดเมือง อีกทั้งยงัแนะน าให้ไม่ใส่
หนา้กาก แมว่้าขดัแยง้กบัชาวโลกก็ตาม (ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 24 มิถุนายน 2563) 
 
“น่ียงัไม่ใช่จุดต ่าสุด” ผูอ้  านวยการใหญ่องค์การอนามยัโลกกล่าวว่า  COVID-19 “ยงัไม่ใกล้ถึงจุดส้ินสุด” และเรียกร้อง
ประเทศต่าง ๆ ให้กา้วขา้มความแตกต่างทางการเมืองเพื่อ “ร่วมต่อสู้ไวรัสอนัตรายน้ีดว้ยกนั” (ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ 
วนัท่ี 29 มิถุนายน 2563) 
 
สหรัฐอเมริกา “ก าลงัเดินไปผิดทาง” ในการยบัย ั้ง COVID-19 และจ านวนผูติ้ดเช้ือใหม่รายวนัอาจเพ่ิมเป็นสองเท่าถา้ไม่มี
การเปล่ียนพฤติกรรม ดร. แอนโทน่ี เฟาซ่ี ผูเ้ช่ียวชาญโรคติดต่อกล่าวกบัคณะกรรมการวุฒิสภาเม่ือวนัองัคาร ผูติ้ดเช้ือราย
ใหม่อาจสูงถึง 100,000 รายต่อวนั เพ่ิมจากระดบั 40,000 ราย ในปัจจุบนั (ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563) 
 
ผลการศึกษาในทหารวยัรุ่นพบว่า ประโยชน์ของการเวน้ระยะห่างทางสังคมในระหว่างท่ีมีการระบาด มีผลอยา่งมากส าหรับ
กลุ่มผูมี้ความเส่ียงสูง โดยเม่ือกองทัพบกสวิสเซอร์แลนด์ใช้มาตรการเวน้ระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากาก และกฏ
สุขอนามยั ในฐานทพัท่ีไม่พบโรค COVID-19 ในเวลาต่อมาพบว่าไม่เพียงแต่จะเกิดการระบาดในวงจ ากดั แต่ทหารท่ีติดเช้ือ
ก็ยงัไม่แสดงอาการเพ่ิมเติม (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563) 
  
เจา้หน้าท่ีทางการไดปิ้ดพรมแดนระหว่างสองรัฐท่ีมีประชากรมากท่ีสุดของออสเตรเลียเม่ือวนัองัคารโดยไม่มีก าหนดเปิด 
เพ่ือยบัย ั้งการระบาดของโรค COVID-19 ในเมืองเมลเบิร์น โดยเป็นการปิดพรมแดนระหว่างรัฐวิคตอเรียและรัฐนิวเซาท์
เวลส์เป็นคร้ังแรกในรอบ 100 ปี ตั้งแต่ปี 2462 เน่ืองจากโรคไขห้วดัใหญ่สเปน (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 6 กรกฏาคม 
2563) 
 
งานวิจยัทางการแพทยช้ิ์นใหม่และหลกัฐานจากกลุ่มตัวอย่างเล็ก ๆ จากกลุ่มสนับสนุนการฟ้ืนตัว ช้ีให้เห็นว่าผูป่้วยท่ีมี
อาการเพียง “เลก็นอ้ย” และหายจากโรคแลว้จะมีอาการผลขา้งเคียงต่อเน่ือง เช่น เมด็เลือดอุดตนั และเส้นเสือดในสมองแตก
รุนแรงในกลุ่มคนอายุ 30 ปี โรค COVID-19 ไม่เพียงมีผลต่อปอดและเลือด แต่ยงัมีผลต่อไต ตบั และสมอง อาจก่อให้เกิด
อาการอ่อนเพลียเร้ือรัง ซึมเศร้า หายใจไม่ทัว่ทอ้ง เจ็บหนา้อก เป็นอมัพาตบนใบหนา้ ชกั สูญเสียการไดย้ินและการมองเห็น 
ปวดหวั สูญเสียความจ า ทอ้งเสีย น ้าหนกัลดรุนแรง และอ่ืน ๆ (ขอ้มูลจาก The Guardian ณ วนัท่ี 6 กรกฏาคม 2563) 
 
จ านวนผูป่้วยโรค COVID-19 ในสหรัฐอเมริกาพุ่งจาก 2 ลา้นราย เป็น 3 ลา้นราย ในเวลาเพียงหน่ึงสัปดาห์ สร้างสถิติผูป่้วย
ใหม่รายวนัท่ี 60,000 ราย โดยสถิติดังกล่าวเป็นสัญญาณเตือนว่า “เรายงัไม่ได้ผ่านพน้การระบาดระลอกแรกเลย” ดร. 
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แอนโธน่ี เฟาซ่ี กล่าว “ดงันั้น เลิกพูดเร่ืองระลอกสองสามไดแ้ลว้” (ขอ้มูลจาก Wall Street Journal ณ วนัท่ี 9 กรกฏาคม 
2563) 
 
อินเดียเป็นประเทศท่ีสาม ท่ีมีจ านวนผูติ้ดเช้ือ COVID-19 มากกว่า 1 ลา้นคน ตามหลงัสหรัฐอเมริกาและบราซิล ซ่ึงมีผูติ้ด
เช้ือ 3.6 ลา้นราย และ 2 ลา้นราย ตามล าดบั (ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 17 กรกฏาคม 2563) 
 
น่าตกใจท่ีพบว่าตั้งแต่เดือนเมษายนนักธุรกิจนักการเมืองระดบัสูงในรัสเซียไดรั้บการฉีดวคัซีนจากสถาบนั Gamaleya 
Institute ในมอสโก โดยการทดลองวคัซีนเฟส 1 พึ่งจะเสร็จไปเม่ืออาทิตยท่ี์แล้ว และยงัไม่ทราบผลลพัธ์ ขณะเดียวกนั
ผลขา้งเคียงจะปรากฏชดัเม่ือท าการทดสอบอยา่งเขม้งวด (ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 20 กรกฏาคม 2563) 
 
สารแอนต้ีบอด้ีต่อตา้น COVID-19 ในตวัผูติ้ดเช้ือท่ีมีอาการเลก็นอ้ยจะหายไปอยา่งรวดเร็ว ก่อให้เกิดความวิตกว่า ภูมิคุม้กนั
ดังกล่าวอาจไม่ยืนยาว นักวิจัยกล่าวในวารสาร New England Journal of Medicine (ข้อมูลจาก ณ Bloomberg วนัท่ี 21 
กรกฏาคม 2563) 
 
นักวิจยัจากสถาบนั Virginia Tech กล่าวว่าพวกเขาไดส้ร้างชุดทดสอบ COVID-19 ท่ีสามารถทราบผลไดภ้ายในไม่ก่ีนาที 
ชุดทดสอบดงักล่วใชแ้สงเลเซอร์และเทคโนโลยีนาโนในการวิเคราะหต์วัอยา่งละอองเสมหะเหลว แทนท่ีจะเป็น RNA อยา่ง
ท่ีใชอ้ยู่ นกัวิจยัอา้งว่าการทดสอบดว้ยวิธีดงักล่าวไดผ้ลแม่นย  ากว่า สามารถตรวจไดแ้มค้นไขพ่ึ้งรับเช้ือไม่นาน (ขอ้มูลจาก 
Fortune ณ วนัท่ี 23 กรกฏาคม 2563) 
 
การติดเช้ือในสหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึ้นดว้ยอตัราเร่ง จากรายแรกท่ีพบเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม ใชเ้วลา 98 วนัเพ่ิมเป็น 1 ลา้นคน ใช้
เวลา 43 วนั เพ่ิมเป็น 2 ลา้นคน ใชเ้วลา 27 วนั เพ่ิมเป็น 3 ลา้นคน และใชเ้วลาเพียง 16 วนั เพ่ิมเป็น 4 ลา้นคน ท่ีอตัราการติด
เช้ือ 43 คนต่อนาที (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 23 กรกฏาคม 2563) 
 
เม่ือวนัจนัทร์แพทยเ์ยอรมนัรายงานในวารสาร JAMA Cardiology ว่า มากกว่า 3 ใน 4 ของคนไขท่ี้หายจากโรค COVID-19 
มีปัญหากลา้มเน้ือหัวใจ ดงัปรากฏในการทดสอบ MRI  โดยคนไข ้78 ราย จาก 100 ราย ท่ีมีอายุ 45 - 53 ปี เป็น “ประชากร
ส่วนใหญ่” ท่ีมีการอกัเสบท่ีกลา้มเน้ือและผนงัหวัใจ (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 28 กรกฏาคม  2563) 
 
นักวิจยัเช่ือว่าการกลายพนัธ์ุทางยีนท่ีท าให้เช้ือโคโรนาไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ระบาดรุนแรงกว่าเดิม อาจท าให้เช้ือดงักล่าว
อ่อนแอต่อวคัซีนย่ิงกว่าเดิมดว้ย การกลายพนัธ์ุท่ีก าหนดโดย D614G เพ่ิมจ านวน “หนาม” บนผิวของไวรัสท าให้ไวรัส
เสถียรขึ้น แตกตวั และท าให้เซลลติ์ดเช้ือง่ายขึ้น อยา่งไรก็ตาม หนามส่วนเกินน้ีก็เป็นเป้าหมายของ “ตวัต่อตา้นแอนต้ีบอด้ี” 
ท่ีถูกสร้างจากวคัซีน (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 28 กรกฏาคม 2563) 
 
พบว่าคนอินเดีย 6 ใน 10 คน ท่ีอยู่ตามสลมัใหญ่ ๆ มีสารแอนต้ีบอด้ีต่อตา้นโรค COVID-19 ส่ิงน้ีแสดงให้เห็นว่าพวกเขา
หายจากการติดเช้ือ ส่ิงน้ีเสมือนเป็นระดบัภูมิคุม้กนัหมู่สูงท่ีสุดในโลก (ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 29 กรกฏาคม 2563) 
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ในการศึกษาเด็กอายุต  ่ากว่า 5 ปีท่ีแสดงอาการไม่รุนแรงถึงปานกลางของการติดเช้ือ COVID-19 พบว่าเด็กเหล่าน้ีมีความ
เขม้ขน้ของการติดเช้ือไวรัสสูงกว่าเด็กท่ีอายุมากกว่า วยัรุ่น และผูใ้หญ่ ตามรายงานของนกัวิจยัจากโรงพยาบาลกุมารเวช
แห่งชิคาโกและมหาวิทยาลยั Northwestern University ผลการศึกษาซ่ึงเผยแพร่ในวนัพฤหสับดีในวารสาร JAMA กุมารเวช
ศาสตร์ไม่ไดท้ดสอบอตัราการแพร่เช้ือของเด็ก แต่ส่ิงน้ีเพ่ิมความน่าจะเป็นท่ีเด็กอาจมีแนวโน้มท่ีจะติดเช้ือหรือแพร่เช้ือ
เท่ากบัหรืออาจจะมากกว่าผูใ้หญ่ ถึงแมว่้าอาการในเด็กส่วนใหญ่มีความรุนแรงนอ้ยกว่า ขอ้มูลอา้งอิงจากนกัวิจยั (ขอ้มูลจาก 
Fortune ณ วนัท่ี 30 กรกฏาคม 2563) 
 
เม่ือฤดูร้อนจางหายไปในสหรัฐอเมริกาและยุโรปการกลบัมาแพร่ระบาดของ Covid-19 อาจเลวร้ายย่ิงกว่าการระบาดใน
ระลอกแรกเม่ือผูค้นอยู่รวมกันในท่ีพกัเพื่อหลบความหนาว ดังเช่นบทเรียนท่ีแสดงให้เห็นจากออสเตรเลีย  (ข้อมูลจาก 
Bloomberg ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563) 
 

ผลกระทบโรค COVID-19 ต่อเศรษฐกจิ: 
ธนาคารกลางประเทศองักฤษ (“BoE”) ไดป้ระเมินว่าผลผลิตทางเศรษฐกิจคร่ึงปีแรก จะหดตัวร้อยละ 30 หรือมากกว่าถา้
ธุรกิจลม้ละลายเพราะถูกธนาคารปฏิเสธสินเช่ือ BoE ยงักล่าวว่า อตัราการว่างงานจะเพ่ิมถึงร้อยละ 9 แมจ้ะมีมาตรการพิเศษ
ของรัฐบาลในการจ่ายค่าจา้งให้แก่ประชากรก็ตาม (ขอ้มูลจาก Fortune ณ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563) 
 
COVID-19 จะท าให้เศรษฐกิจขององักฤษเผชิญกบัปีท่ีเลวร้ายท่ีสุดในประวติัศาสตร์ มีเพียงไม่ก่ีสถานการณ์เท่านั้นท่ีสร้าง
ความเสียหายอย่างเลวร้ายในอดีต เช่น สภาพอากาศ สงคราม และโรคระบาด การคาดการณ์ถึง “สถานการณ์ตวัอย่างท่ีอาจ
เป็นได”้ ของธนาคารกลางประเทศองักฤษแสดงให้เห็นถึงการด่ิงลงของผลผลิตร้อยละ 14 แมจ้ะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 ในปี 
2564 ก็ตาม นบัเป็นภาวะทางเศรษฐกิจท่ีเลวร้ายท่ีสุดในรอบ 300 ปี ดงัท่ีเคยเกิดขึ้นในปี 2249 ท่ีการเก็บเก่ียวท าไดน้้อยและ
การคา้เบาบาง ท าให้เศรษฐกิจหดตวัร้อยละ 15 และปี 2252  ปีแห่งความหนาวเยน็ยะเยือก “Great Frost” เศรษฐกิจหดตวั
ร้อยละ 13 (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563) 
  
GDP ในประเทศญ่ีปุ่ นลดลงร้อยละ 3.4 ในไตรมาสหน่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้าเน่ืองจากการส่งออกลดลง 
การเวน้ระยะห่างชะลอการใช้จ่ายของผูบ้ริโภค และเศรษฐกิจตกต ่า นักวิเคราะห์พบการหดตวัร้อยละ 21.5 ในสามเดือน
จนถึงเดือนมิถุนายน จากสถิติขอ้มูลทางการยอ้นไปถึงปี 2498 (ขอ้มูลจาก Fortune ณ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563) 
  
มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเฟสบุ๊คกล่าวว่า พนกังานของบริษทัจะเปล่ียนจากท างานดว้ยกนัเป็นกลุ่มมา
เป็นท างานทางไกลแทน หน่ึงในตวัอย่างของบริษทัยกัษใ์หญ่ท่ีเปล่ียนการเปล่ียนแปลงในช่วงปิดเมืองสู่การเปล่ียนแปลง
ถาวร (ขอ้มูลจาก Wall Street Journal ณ วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563) 
 
เศรษฐกิจองักฤษหดตวัร้อยละ 25 ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน เน่ืองจากทุกภาคส่วนถูกปิดอนัเป็นผลมาจากโคโร
นาไวรัส ณ จุดต ่าสุดของ “หายนะ” ก่อนจะเร่ิมฟ้ืนตวัอย่างชา้ ๆ ส านกังานสถิติแห่งชาติกล่าวว่า เศรษฐกิจหดตวัเท่ากบัปี 
2545 (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 12 มิถุนายน 2563) 
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Goldman Sachs คาดการณ์ GDP ของสหรัฐอเมริกาว่าอาจหดตวัร้อยละ 4.6 ต่อปี เทียบกบัร้อยละ 4.2 ต่อปี ในการคาดการณ์
ก่อนหนา้น้ี (ขอ้มูลจาก Fortune ณ วนัท่ี 3 กรกฏาคม 2563) 
 
แมเ้กาหลีใตจ้ะหลีกเล่ียงการปิดเมืองขนาดใหญ่ในช่วงการระบาด แต่เศรษฐกิจกลบัยงัคงถดถอย ธนาคารแห่งประเทศ
เกาหลีประกาศว่า GDP ลดลงร้อยละ 3.3 เม่ือเทียบกบัไตรมาสแรก และลดลงร้อยละ 2.9 เทียบกบัไตรมาสสองของปี 2562 
การส่งออกท่ีโดยปกติคิดเป็นร้อยละ 40 ของ GDP ต่อปีลดลงร้อยละ 16 ในเดือนมิถุนายน 2563 เม่ือเทียบกบัปี 2562 แต่การ
ใชจ้่ายภาคเอกชนกลบัเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.4 ในไตรมาสสอง (ขอ้มูลจาก Fortune ณ วนัท่ี 23 กรกฏาคม 2563) 
 
เศรษฐกิจของเยอรมนีหดตวัในอตัราท่ีสูงท่ีสุดในไตรมาสสองเน่ืองจาก COVID-19 ท าลายการเติบโต 10 ปี GDP หดตวัร้อย
ละ 10.1 เม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ ในไตรมาส 2 หลงัจากที่หดตวัเพียงร้อยละ 2.0 ในไตรมาสแรก (ขอ้มูลจาก Reuters 
ณ วนัท่ี 30 กรกฏาคม 2563) 
 
ในสหรัฐอเมริกา GDP หดตวัร้อยละ 9.5 ในไตรมาสสองจากไตรมาสแรก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 32.9 ต่อปี นบัเป็นการลดลง
อยา่งมากท่ีสุดต่อปีของสถิติรายไตรมาสยอ้นหลงัไปถึงปี 2490 (ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 30 กรกฏาคม 2563) 
 
GDP ของฝร่ังเศสพุ่งขึ้นร้อยละ 13.8 ในไตรมาสสองและ GDP ของสเปนหดตวัร้อยละ 18.5 เม่ือเทียบรายไตรมาส (ขอ้มูล
จาก AP ณ วนัท่ี 31 กรกฏาคม 2563) 
 

GDP ของยโูรโซน 19 ประเทศลดลงร้อยละ 12.1 ในไตรมาสสองจากไตรมาสแรก ซ่ึงลดลงมากท่ีสุดเป็นสถิติ สหภาพยโุรป
ซ่ึงมีสมาชิกมากถึง 27 ประเทศซ่ึงไม่ใช่สมาชิกทุกประเทศจะใชเ้งินยโูร ไดเ้ห็นผลผลิตท่ีลดลงร้อยละ 11.9 นกัเศรษฐศาสตร์
กล่าวว่าการชะลอตัวท่ีเลวร้ายท่ีสุดนั้นผ่านพน้ไปแล้วเน่ืองจากขอ้จ ากดัมากมายไดผ้่อนคลายลง แต่การฟ้ืนตวัจะถูกดึง
กลบัมาและมีความเส่ียงท่ีจะเกิดการระบาดขึ้นใหม่ (ขอ้มูลจาก AP ณ วนัท่ี 31 กรกฏาคม 2563) 
 

ผลกระทบโรค COVID-19 ต่อสายการบิน: 
 
สายการบิน United Airlines กล่าวว่าบริษทัส่ังพกังานพนกังานเกือบคร่ึงบริษทัและย่ืนจดหมายระบุความเส่ียงในการท างาน
ให้พนกังาน 36,000 คนว่าต าแหน่งการจา้งงานของพวกเขาตกอยู่ในความเส่ียง การด าเนินการดงักล่าวเกิดขึ้นหน่ึงอาทิตย์
หลงัสายการบิน American Airlines แถลงว่าบริษทัมีพนกังานเกินความจ าเป็น 20,000 คน โดยต าแหน่งดงักล่าวมีความเส่ียง
แมรั้ฐบาลจะให้ความช่วยเหลือมูลค่าหลายพนัลา้นเหรียญสหรัฐแก่ภาคการบินทัว่โลกก็ตาม เน่ืองจากการเดินทางทาง
อากาศในสหรัฐอเมริกาลดปริมาณลงอีกคร้ัง หลงัจากเพ่ิมขึ้นช่วงส้ัน ๆ เน่ืองมาจากการปิดเมืองคร้ังใหม่ และขอ้บงัคบัใน
การกกัตวั (ขอ้มูลจาก Fortune  ณ วนัท่ี 9 กรกฏาคม 2563) 
   
Cathay Pacific แสดงตวัเลขขาดทุน 1.3 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในคร่ึงปีแรก (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 17 กรกฏาคม 2563) 
  
IndiGo สายการบินท่ีใหญ่ท่ีสุดของอินเดียลดพนกังานลงร้อยละ 10 หรือ 2,400 คน เน่ืองจาก COVID-19 (ขอ้มูลจาก BBC 
ณ วนัท่ี 21 กรกฏาคม 2563) 
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IAG บริษัทแม่ของสายการ British Airways มีผลขาดทุน 1.62 พนัล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสสอง (ข้อมูลจาก The 
Guadian ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563) 
 
สายการบินสัญชาติเดนมาร์ค KLM รายงายผลการด าเนินงานท่ีขาดทุนถึง 1.8 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในไตรมาสสอง (ขอ้มูล
จาก Reuters ณ วนัท่ี 31 กรกฏาคม 2563) 
 
สายการบินสัญชาติเยอรมนั Lufthansa แถลงผลขาดทุน 1.7 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในไตรมาสสอง  (ขอ้มูลจาก AFP ณ วนัท่ี 
6 สิงหาคม 2563) 
 

ผลกระทบโรค COVID-19 ต่อการเดินเรือ: 
Richard Fain ประธานบริษทั Royal Caribbean Cruises ซ่ึงเป็นเจา้ของเรือ 62 ล า ประเมินว่าบริษทัสูญเสียเงินสดเดือนละ 
250 - 275 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะท่ี Arnold Donald เจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัท Carnival Corp ประเมินว่าบริษัทสูญเสีย
เงินเดือนละ 1 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในการดูแลเรือ 104 ล าท่ีไม่ไดมี้การแล่นด าเนินการ (ขอ้มูลจาก TradeWinds ณ วนัท่ี 8 
พฤษภาคม 2563) 
 
Frank Del Rio ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร Norwegian Cruise Line เจา้ของเรือ 28 ล า รายงานการขาดทุน 1.9 พนัลา้นเหรียญ
สหรัฐ ในไตรมาสแรกเทียบกบัก าไร 118 ลา้นเหรียญสหรัฐในปีท่ีแลว้ เน่ืองจากโรคระบาดกระหน ่าภาคการท่องเท่ียวเรือ
ส าราญ ส่งผลให้มีการยกเลิกการเดินทางและยกเลิกการด าเนินการของกองเรือ (ข้อมูลจาก TradeWinds ณ วนัท่ี 14 
พฤษภาคม 2563) 
 
บริษทั Wallenius Wilhelmsen ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นออสโลขาดทุน 285 ลา้นเหรียญสหรัฐในไตรมาสแรก 
เทียบกบัก าไร 22 ลา้นเหรียญสหรัฐในปีก่อนหน้า และกล่าวว่าแรงส่ันสะเทือนมหาศาลต่ออุตสาหกรรมขนส่งยานยนต์
เน่ืองจากโคโรนาไวรัสส่งผลให้ปริมาณการขนส่งลดลงร้อยละ 50 ในไตรมาสสอง (ขอ้มูลจาก TradeWinds ณ วนัท่ี 15 
พฤษภาคม 2563) 
 
ตั้งแต่การระบาดในเดือนมกราคม มีบริษทัขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ยกัษใ์หญ่ 6 รายไดข้อความช่วยเหลือจากรัฐ ไดแ้ก่ CMA-
CGM COSCO HMM Evergreen Yangming และ PIL โดยทั้งหกบริษทัมีสัดส่วนในการขนส่งคิดเป็นร้อยละ 43 ของบริษทั
ขนส่ง 10 อนัดบัแรก (ขอ้มูลจาก Splash247.com ณ วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563) 
 
Trevor Crowe ผูอ้  านวยการศูนยวิ์จยัของ Clarksons กล่าวว่า มีการประเมินว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะก่อให้เกิด 
“การตกต ่าอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน” ในธุรกิจขนส่งคอนเทนเนอร์ของโลก ตั้งแต่ตน้ปีจนบดัน้ี (21 มีนาคม) การเทียบท่าทัว่
โลกลดลงร้อยละ 5 ขณะท่ีการเทียบท่าของเรือคอนเทนเนอร์ท่ีมีการบรรจุตูข้นาดความจุ 20 ฟุตตั้งแต่ 8,000 ตูล้ดลงร้อยละ 
10 ดงันั้น Clarksons จึงคาดการณ์ว่าจะเกิด “การตกต ่าคร้ังใหญ่ท่ีสุดในสถิติของธุรกิจเรือขนส่งคอนเทนเนอร์” เกินร้อยละ 
10 ตลอดปี 2563 มากกว่าการลดลงท่ีร้อยละ 7 - 8 หลงัวิกฤตการณ์ทางการเงินโลก ปี 2551 ขณะเดียวกนัมีเรือบรรทุกตูเ้ปล่า
ราวร้อยละ 11  ในแง่ปริมาณการขนส่ง (ขอ้มูลจาก Seatrade ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563) 
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ขณะท่ีอุปสงคด์า้นยานยนตใ์นประเทศตะวนัตกยงัตกไม่ถึงจุดต ่าสุด ภาคขนส่งรถยนต์ รถบรรทุก อาจตอ้งท าใจยอมรับว่ า
ช่วงขาลงจะมีระยะเวลาท่ียาวนานอย่างแน่นอน โดยผูใ้ห้บริการถึง 1 ใน 3 อาจตอ้งแล่นเรือเปล่าหรือหยุดด าเนินการแล่น
เรือในเดือนต่อ ๆ ไป (ขอ้มูลจาก Splash247.com ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563) 
 
จากการส ารวจโดย Clarksons Research พบว่า COVID-19 ก่อให้เกิดการหยดุชะงกัคร้ังใหญ่ในปีน้ี เรือขนส่งสินคา้เทกองมี
ผลประกอบการคร่ึงหลงัดีกว่าคร่ึงแรกในปี 2562 แต่ในปี 2563 ท่ีผ่านมากลบัย  ่าแย ่ค่าเฉล่ียตั้งแต่ตน้ปีจนถึงปัจจุบนัต ่ากว่า
ในปี 2562 ร้อยละ 46 และลดลงร้อยละ 60 ในปัจจุบนั (ขอ้มูลจาก TradeWinds ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2563) 
 
Carnival Corp บริษทัเรือส าราญยกัษใ์หญ่ของสหรัฐฯ เปิดเผยผลขาดทุนสูงสุดในประวติัศาสตร์การเดินเรือท่ี 4.4 พนัลา้น
เหรียญสหรัฐ ในไตรมาสแรกปี 2563 หรือขาดทุน 6.07 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น จากท่ีเคยมีก าไร 451 ลา้นเหรียญสหรัฐเม่ือปี
ก่อน นอกจากนั้นผลประกอบการปี 2563 ยงัรวมถึงค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ีไม่ใช่รายการท่ีกระทบเงินสด 2 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ 
(ขอ้มูลจาก TradeWinds ณ วนัท่ี 19 มิถุนายน 2563) 
  
MSI ระบุว่า ปีน้ีอุตสาหกรรมเรือส าราญได้รับผลกระทบจากจ านวนผูโ้ดยสารท่ีลดลงร้อยละ 72 ท่ามกลางการหยุด
ด าเนินการแล่นเรือและอุปสงคร์ายปีท่ีลดลงจนอาจไม่สามารถกลบัสู่ระดบั 30 ลา้นรายก่อนปี 2568 (ขอ้มูลจาก TradeWinds 
ณ วนัท่ี 9 กรกฏาคม 2563) 
 
บริษทั Cruise and Maritime Voyages ผูป้ระกอบการเรือส าราญท่ีเน้นกลุ่มเป้าหมายในตลาดองักฤษ ไดถู้กส่ังพิทกัษท์รัพย์
วนัน้ี บริษทั Pullmantur Cruises ของสเปนประกาศลม้ละลายเม่ือเดือนก่อน บริษทั Birka Cruises ของสวีเดนไดป้ระกาศเลิก
กิจการเช่นกนั (ขอ้มูลจาก Maritime Executive ณ วนัท่ี 20 กรกฏาคม 2563) 
 
FTI Group ผูป้ระกอบการน าเท่ียวสัญชาติเยอรมนันบัเป็นบริษทัเรือส าราญรายท่ี 4 ท่ีประกาศหยุดปฏิบติังานเน่ืองจากโรค
ระบาด (ขอ้มูลจาก Maritime Executive ณ วนัท่ี 28 กรกฏาคม 2563) 
 
บริษทั Genting ผูใ้ห้บริการเรือส าราญเตือนว่าการขาดทุนในคร่ึงแรกของปี 2563 จะ "สูงกว่าปีก่อนหน้าอย่างมีนยัส าคญั” 
เน่ืองจาก COVID-19 ในคร่ึงแรกของปี 2563 บริษทัสูญเงิน 55 ลา้นเหรียญสหรัฐ  (ขอ้มูลจาก Maritime Executive ณ วนัท่ี 6 
สิงหาคม 2563) 
 
นบัตั้งแต่การเร่ิมตน้ของ COVID-19 ผลกระทบรองลงมาไดเ้กิดขึ้น ก็คือ ลูกเรือจ านวนมากบนเรือสินคา้ไม่สามารถขึ้นฝ่ัง
ไดเ้ม่ือสัญญาของพวกเขาส้ินสุดลงโดยตอ้งเผชิญกบัช่วงเวลาท่ียาวนานขึ้นในทะเลและห่างไกลจากบา้น เน่ืองจากขอ้จ ากดั
ท่ีเขม้งวดในการเดินทางระหว่างประเทศและการเคล่ือนยา้ยบุคลากรผา่นท่าเรือซ่ึงท าให้การเปล่ียนลูกเรือไม่สามารถท าได้
ในหลาย ๆ ท่ี ในขณะเดียวกนัลูกเรือบนฝ่ังก็ตอ้งติดอยู่ในประเทศบา้นเกิดของพวกเขา ไม่สามารถเร่ิมงานและตอ้งประสบ
ปัญหาทางการเงิน ขอ้มูลจาก ICS ระบุว่าเม่ือปลายเดือนท่ีแลว้ว่าลูกเรือมากกว่า 0.5 ลา้นคนไม่สามารถขึ้นจากเรือและกลบั
บา้นได ้หรืออยู่ในประเทศบา้นเกิดและไม่สามารถเดินทางไปลงเรือและเร่ิมท างานไดต้ามสัญญา  (ขอ้มูลจาก Braemar 
ACM ณ วนัท่ี 6 สิงหาคม 2563) 
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การด าเนินการของรัฐบาลที่เกีย่วกบั COVID-19: 
 
AstraZeneca ไดท้  าขอ้ตกลงในการจดัหาวคัซีนตา้นโคโรนาไวรัส 1.3 พนัลา้นโดส ให้แก่ประเทศรายไดต้  ่าและปานกลาง
บริษทักล่าวว่าไดต้กลงท่ีจะจดัหาวคัซีนเหล่าน้ีในราคาทุน วคัซีนดงักล่าวท่ีก าลงัถูกพฒันาร่วมกบัมหาวิทยาลยั Oxford เป็น
หน่ึงในการพฒันาวคัซีนท่ีมีแนวโน้มสูงว่าจะถูกพฒันาเป็นผลส าเร็จ และปัจจุบนัมีการทดลองรักษาขั้นกา้วหน้าในมนุษย์
แลว้ (ขอ้มูลจาก Fortune ณ วนัท่ี 5 มิถุนายน 2563) 
 
หวัหนา้นกัวิทยาศาสตร์องคก์ารอนามยัโลก Soumya Swaminathan ระบุว่า องคก์ารอนามยัโลกหวงัว่าจะสามารถผลิตวคัซีน
หลายร้อยลา้นโดสในปีน้ี และ 2 พนัลา้นโดส ในส้ินปี 2564 (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 18 มิถุนายน 2563) 
 
คณะกรรมาธิการยุโรปได้บรรลุขอ้ตกลงกับผูผ้ลิตยาอย่าง Roche และ Merck ในการเสนอผลิตภณัท์ทดลองรักษาโรค 
COVID-19 โดยขอ้ตกลงดงักล่าวไดค้รอบคลุมยา RoActemra รักษาโรคขอ้ต่ออกัเสบของ Roche และ ยา Rebif รักษาโรค
ปลอกประสาทอกัเสบของ Merck ซ่ึงมีศกัยภาพในการรักษาและจะไดรั้บการแจกจ่ายไปยงัประเทศใดก็ตามในกลุ่มสมาชิก
สหภาพยโุรป 27 ประเทศท่ีตอ้งการซ้ือ (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 8 กรกฏาคม 2563) 
   
องักฤษไดล้งนามขอ้ตกลงซ้ือวคัซีนตา้นโคโรนาไวรัสจ านวน 30 ลา้นโดส ของบริษทั Pfizer และบริษทั BioNTech ของ
เยอรมนั โดยการทดสอบเบ้ืองตน้แสดงผลลพัธ์ดา้นบวก และวคัซีนจะถูกทดลองกบัอาสาสมคัร 30,000 ราย ส่วนเยอรมนันี, 
ฝร่ังเศส, อิตาลี, และเนเธอร์แลนด์ไดล้งนามซ้ือวคัซีนของ AstraZeneca จ านวน 400 ลา้นโดส (ขอ้มูลจาก Financial Times 
ณ วนัท่ี 20 กรกฏาคม 2563) 
 

มาตรการกระตุ้นทางงบประมาณและการเงินเพ่ือต่อสู้กบั COVID-19: 
 
สมาชิกสภาคองเกรสพรรคเดโมแครตเผยร่างกฏหมาย HEROES Act ประกอบดว้ยแผนงาน 1,816 หนา้ ส าหรับยื่นขอ้เสนอ
กองทุนเพื่อการต่อสู้กบัโคโรนาไวรัสรอบหน้ามูลค่า 3 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ โดยมีมาตรการหลกั 3 ดา้น ไดแ้ก่ เพ่ือให้
แน่ใจว่าเศรษฐกิจสามารถกลบัมาเปิดไดอ้ยา่งปลอดภยัอีกคร้ัง การยกยอ่งเหล่าวีรบุรุษ และอดัฉีดเงิน “มากเท่าท่ีจ าเป็น” เขา้
กระเป๋าชาวอเมริกนั (ขอ้มูลจาก Fortune ณ วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563) 
  
ผูร่้างนโยบายในญ่ีปุ่ นไดเ้พ่ิมมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจมูลค่า 117 ลา้นลา้นเยน (1.1 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ) โดยมียอดรวม
มากกว่าร้อยละ 20 ของ GDP (ขอ้มูลจาก Fortune ณ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563) 
 
รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ ก าลงัเตรียมขอ้เสนอพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานมูลค่า 1 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของการเดินหนา้กระตุน้เศรษฐกิจขนาดใหญ่ท่ีสุดของโลกให้ฟ้ืนตวัอีกคร้ัง โดยในเบ้ืองตน้จะส ารองเงินส่วนใหญ่เพ่ืองาน
โครงสร้างพ้ืนฐานปกติ เช่น ถนน และสะพาน แต่จะมีส่วนท่ีกนัไวส้ าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานระบบไร้สาย 5G และการ
ติดต่อผา่นเครือข่ายความเร็วสูง (broadband) ในชนบท (ขอ้มูลจาก Fortune ณ วนัท่ี 16 มิถุนายน 2563) 
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นายกรัฐมนตรี Boris Johnson เปิดตวัโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานมูลค่า 5 พนัลา้นปอนด์ (6.1 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) เพื่อ 
“ซ่อมแซม” เศรษฐกิจขององักฤษท่ีไดรั้บผลกระทบจากโคโรนาไวรัสดว้ย “วิถีใหม่” ดูเหมือนนาย Johnson ไดใ้ห้ค  ามัน่ว่า
จะสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดยกัษอ์ยา่งเขื่อนฮูเวอร์ แต่เป้าหมายท่ีแทจ้ริงมีขนาดเลก็กว่านั้น นัน่คือการให้ความส าคญักบั
การซ่อมสะพานท่ี West Midlands (ขอ้มูลจาก Financial Times ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563) 
 
Raphael Bostic ประธานธนาคารกลางสาขาแอตแลนตากล่าวว่าวิกฤต COVID-19 จะยาวนานกว่าท่ีคาดไวใ้นตอนแรก และ
การกระตุน้เศรษฐกิจจ าเป็นตอ้งมีต่อไป เงินช่วยเหลือเพื่อประกนัการว่างงานส าหรับชาวอเมริกนัหลายลา้นคนมีก าหนด
ส้ินสุดปลายเดือนน้ี (ขอ้มูลจาก Financial Times ณ วนัท่ี 7 กรกฏาคม 2563) 
 
องักฤษก าลงัเดินหน้ากระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่ มูลค่า 3.5 แสนลา้นปอนด์ (4.43 แสนลา้นเหรียญสหรัฐ) โดยหวงัว่าจะมี
ขนาดเทียบเท่ากบัร้อยละ 18 ของ GDP และก่อให้เกิดงบขาดดุลเป็น 2 เท่าของการกระตุน้เศรษฐกิจท่ีเกิดจากวิกฤตการณ์
ทางการเงินคร้ังก่อนหน้า แผนการส่วนหน่ึงเก่ียวขอ้งกบัการให้แรงจูงใจดา้นการเงินเพ่ือให้พนกังานท่ีถูกพกังาน (ราว ๆ 9 
ลา้นคนในปัจจุบนั) ไดรั้บเงินเดือนอีกคร้ัง (ขอ้มูลจาก Financial Times ณ วนัท่ี 9 กรกฏาคม 2563) 
 
ผูน้ าสหภาพยุโรปไดบ้รรลุเง่ือนไขมาตรการ COVID-19 มูลค่า 7.5 แสนลา้นปอนด์ (8.60 แสนลา้นเหรียญสหรัฐ) โดยเป็น
เงินช่วยเหลือ 3.9 แสนลา้นปอนด์ และ สินเช่ือดอกเบ้ียต ่า 3.6 แสนลา้นปอนด์ (ขอ้มูลจาก Fortune ณ วนัท่ี 21 กรกฏาคม 
2563) 
 

การทดสอบ วัคซีน และการดูแลรักษาผู้ติดเช้ือ COVID-19: 
 
บริษทัดา้นการรักษาโรค Sorrento ประกาศว่าบริษทัไดพ้บแอนต้ีบอด้ีท่ีสามารถ “ยบัย ั้งการติดเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 ใน
เซลล์ปกติไดร้้อยละ 100 หลงัระยะฟักตวั 4 วนั” จากผลการทดลองในห้องทดลอง (ขอ้มูลจาก Yahoo News ณ วนัท่ี 15 
พฤษภาคม 2563) 
 
Duke-NUS Medical School สร้างชุดทดสอบ COVID-19 ท่ีใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง ในการตรวจหาว่ามีการติดเช้ือหรือไม่ 
(ขอ้มูลจาก Strait Times ณ วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563) 
 
บริษทัดา้นภูมิคุม้กนับ าบดัของสหรัฐฯ บริษทั Inovio กล่าวว่าวคัซีนส าหรับ COVID-19 ท่ีผลิตขึ้น สามารถสร้างแอนต้ีบอด้ี
และมีการตอบสนองของระบบภูมิคุม้กนัในหนูและหนูตะเภา (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2563) 
 
บริษทั Novavax Inc. ก าลงัทดสอบวคัซีน COVID-19 กบัอาสาสมคัรผูใ้หญ่สุขภาพดี 130 ราย ถา้ไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ บริษทั
จะเดินหนา้สู่เฟสสองและขยายการทดสอบทนัที (ขอ้มูลจาก Fortune ณ วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563) 
 
บริษทั Eli Lilly ไดเ้ร่ิมทดลองการรักษาโรค COVID-19 โดยกล่าวว่าการศึกษาช่วงแรกจะประเมินความปลอดภยัและความ
ทนต่อยาของคนไขท่ี้รับการรักษา คาดว่าจะไดผ้ลลพัธ์ปลายเดือนมิถุนายน (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2563) 
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รัสเซียใช้ยา Avifavir รักษาคนผูติ้ดเช้ือ COVID-19 เป็นคร้ังแรกในวนัท่ี 11 มิถุนายน ยา Avifavir หรืออีกช่ือหน่ึงคือ 
favipiravir ถูกพฒันาโดยบริษทัหน่ึงซ่ึงต่อมาถูกบริษทั Fujifilm ซ้ือไป (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2563) 
 
นกัวิจยัรายงานการวิจยัท่ียงัไม่ไดรั้บการตรวจสอบบนเวบ็ไซต์ medRxiv ว่าชุดทดสอบแอนต้ีบอด้ีของโคโรนาไวรัส จาก
เลือดแห้งดว้ยตวัเอง มีความแม่นย  าร้อยละ 100 (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 2 มิถุนายน 2563) 
 
บริษทั Daewoong Pharmaceutical ของเกาหลีใตก้ล่าวว่า ยา Niclosamide สามารถท าให้โคโรนาไวรัสหายจากปอดของสัตว ์
และยบัย ั้งการอกัเสบ โดยวางแผนทดสอบในมนุษยใ์นเดือนกรกฏาคม (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 9 มิถุนายน 2563) 
  
วคัซีนป้องกนัโรค COVID-19 ท่ีพฒันาโดยนกัวิจยัชาวจีน ไดผ้ลดีในการทดสอบกบัลิง สามารถกระตุน้แอนต้ีบอด้ี และไม่
ก่อให้เกิดอนัตราย โดยนักวิจยักล่าวในวารสาร Cell ซ่ึงเป็นวารสารทางการแพทยว่์า ก าลงัมีการทดลองกบัอาสาสมัคร
มากกว่า 1,000 ราย กลุ่มวคัซีนแนวหนา้ท่ีท าการทดลองในมนุษยก์ าลงัถูกพฒันาโดยบริษทั AstraZeneca, Pfizer, BioNtech, 
J&J, Merck, Moderna, Sanofi, และ CanSino Biologics จากจีน (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2563) 
 
ในสิงคโปร์นกัวิทยาศาสตร์ท่ีทดลองวคัซีนจากบริษทั Arcturus บริษทัดา้นการรักษาโรคจากสหรัฐอเมริกา วางแผนทดลอง
กบัมนุษยใ์นเดือนสิงหาคม หลงัจากไดผ้ลดีในการทดลองกบัหนู (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 16 มิถุนายน 2563) 
 
นกัวิจยัท่ีองักฤษกล่าวว่า Dexamethasone ยากลุ่มสเตียรอยด์ ราคาถูกท่ีมีขายอย่างแพร่หลายทัว่ไป สามารถลดการเสียชีวิต
ของผูป่้วย COVID-19 ท่ีมีอาการรุนแรง ไดถึ้ง 1 ใน 3 นักวิจยักล่าวว่าพวกเขาจะตีพิมพผ์ลการทดลองดงักล่าวเร็ว ๆ น้ี 
(ขอ้มูลจาก Boston Globe ณ วนัท่ี 16 มิถุนายน 2563) 
 
นักวิทยาศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลยั Imperial College ในกรุงลอนดอนจะเร่ิมการวิจัยทางคลินิคของวคัซีน COVID-19 ใน
สัปดาห์น้ี การทดลองคร้ังน้ีนบัเป็นการทดลองคร้ังแรกในมนุษยท่ี์ใชเ้ทคโนโลยี RNA แบบใหม่ อาสาสมคัรสุขภาพดีกว่า 
300 รายจะได้รับวคัซีนคนละ 2 โดสเพื่อทดสอบความปลอดภัยของวคัซีนเม่ือใช้กับมนุษย์และดูว่าวคัซีนสามารถ
ตอบสนองต่อภูมิคุม้กนัไดห้รือไม่ หากการทดลองดงักล่าวมีสัญญาณท่ีดี การทดลองในกลุ่มทดลอง 6,000 ราย จะถูกจดัขึ้น
ภายในปีน้ี (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 16 มิถุนายน 2563) 
  
วคัซีนผลิตในจีนไดส้ร้างภูมิคุม้กนัในอาสาสมคัรเกือบทุกรายโดยไม่มีผลกระทบขา้งเคียงร้ายแรง กลุ่ม China National 
Biotec กล่าวว่า พวกเขาก าลงัทดลองเฟสท่ี 3 กับอาสาสมัครสุขภาพดีหลายพนัราย และก าลงัสร้างสถานท่ีผลิตวคัซีน
ดงักล่าว (ขอ้มูลจาก The Times ณ วนัท่ี 17 มิถนุายน 2563) 
 
สถาบนั Pirbright ขององักฤษพบว่า วคัซีนโรค COVID-19 ของบริษทั AstraZeneca  ท่ีพฒันาโดยมหาวิทยาลยั Oxford ท่ี 
จ านวน 2 โดสท่ีไดท้ดลองในหมูก่อให้เกิดการตอบสนองของแอนต้ีบอด้ีไดดี้กว่า และย  ้าว่าขนาด 2 โดสไดผ้ลมากกว่า 
บริษัทผลิตยาสัญชาติฝร่ังเศส Sanofi กล่าวว่า บริษัทหวังว่าวัคซีน COVID-19 ท่ีบริษัทได้พัฒนาร่วมกับบริษัท 
GlaxoSmithKline ขององักฤษจะได้รับการอนุมัติภายในคร่ึงแรกของปี 2564  (ข้อมูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 23 มิถุนายน 
2563) 
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นักวิจัยในญ่ีปุ่ นพบว่า ซิลิคอนไนไตรด์สามารถหยุดโคโรนาไวรัสได ้โดยไดผ้สมโคโรนาไวรัส กับซิลิคอนไนไตรด์ 
อลูมิเนียมไนไตรด์ และทองแดง พบว่าวตัถุทั้งสามสามารถท าลายไวรัสมากกว่าร้อยละ 99 หลงัจากหน่ึงนาที โดยซิลิคอน
ไนไตรดป์ลอดภยัท่ีสุด ตามรายงานท่ียงัไม่ไดรั้บการตรวจสอบ (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 24 มิถุนายน 2563) 
 
บริษทั CanSino Biologics ในเทียนจินกล่าวว่า กองทพัจีนไดอ้นุญาตให้ทดลองฉีดวคัซีนกบัทหารเป็นเวลาหน่ึงปี ท าให้ 
Ad5-nCoV ซ่ึงเป็น adenoviral vector น าหน้าวคัซีนจากบริษทัอื่น โดยบริษทั Cansino ท าการทดลองเฟส 1 และเฟส 2 ท่ีอู่
ฮัน่ในเดือนมีนาคม และเป็นผูผ้ลิตยารายแรกท่ีท าการทดสอบกบัมนุษย ์ในเดือนพฤษภาคมบริษทัไดน้ าหน้าอีกคร้ัง เม่ือ
เผยแพร่ผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ถึงการทดลองฉบบัเต็มลงวารสารทางการแพทย ์Lancet โดยรายงานว่า ตวัอย่างเลือด
จากกลุ่มผูใ้หญ่ 108 ราย ท่ีได้รับการฉีดวคัซีนแสดงให้เห็นว่า การใช้ Ad5-nCoV มีความปลอดภัยดี และมีการสร้าง
ภูมิคุม้กนัอยา่งรวดเร็วบริษทั Cansino น าหนา้คู่แข่งบริษทัจีนอยา่งบริษทั China National Biotec Group ซ่ึงไดรั้บอนุญาตให้
ทดลองเฟส 3 ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บริษทั Sinovac Biotech จากปักก่ิง ท่ีลงนามขอ้ตกลงท าการทดลองขั้นสุดทา้ยใน
บราซิล และบริษัท Shanghai Fosum Pharmaceutical ซ่ึงก าลังร่วมหุ้นกับบริษัท BioNTech บริษัทด้านภูมิคุ ้มกันบ าบัด
สัญชาติเยอรมนั และบริษทั Pfizer เพื่อพฒันาวคัซีน mRNA โดยในวคัซีนท่ีทดลองในมนุษย ์19 ชนิดมีจ านวน 7 ชนิดท่ี
พฒันาโดยบริษทัจากประเทศจีน  (ขอ้มูลจาก Fortune ณ วนัท่ี 2 กรกฏาคม 2563) 
 
องคก์ารอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาอนุมติัฉุกเฉินให้บริษทั Becton Dickinson ทดสอบแอนติเจนของโคโรนาไวรัส ท่ี
ปรากฏผลภายใน 15 นาที โดยการทดสอบแอนติเจนเป็นการทดสอบ COVID-19 แบบใหม่ ดว้ยการตรวจโปรตีนท่ีพบบน
ตวัไวรัสหรือขา้งในไวรัส (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 6 กรกฏาคม 2563) 
 
องคก์ารอนามยัโลกกล่าวว่า ในสัปดาห์น้ีบริษทัยาทัว่โลกก าลงัวิจยัวคัซีน COVID-19 จ านวนทั้งส้ิน 160 ชนิดโดย 21 ชนิด
ก าลงัด าเนินการทดสอบกบัมนุษย ์(ขอ้มูลจาก Boston Globe ณ วนัท่ี 11 กรกฏาคม 2563) 
 
บริษทั Novartis กล่าวว่าบริษทั Sandoz จะไม่แสวงหาก าไรจากยาสามญั 15 ชนิดท่ีใชใ้นประเทศก าลงัพฒันาเพื่อรักษาโรค 
COVID-19 ผูผ้ลิตยาสัญชาติสวิสจะด าเนินแผนการดงักล่าว จนกว่าการระบาดจะยุติหรือพบวคัซีน (ขอ้มูลจาก Reuters ณ 
วนัท่ี 16 กรกฏาคม 2563) 
   
ผูเ้ช่ียวชาญแถวหนา้จากสหรัฐอเมริกนั Anthony Fauci มัน่ใจว่าจะสามารถผลิตวคัซีนป้องกนัโรค COVID-19 ไดภ้ายในส้ิน
ปีน้ี โดยกล่าวว่า “ผมมัน่ใจถึงระยะเวลาท่ีไดค้าดการณ์ไว”้ แมจ้ะไม่มีการรับประกนัใด ๆ ก็ตาม ผูเ้ช่ียวชาญหลายคนเห็นว่า
วคัซีนท่ีปลอดภยัและมีประสิทธิภาพเป็นหนทางเดียวในการสู้กบัการระบาดท่ีท าให้หลายล้านคนติดเช้ือ และเสียชีวิต
มากกว่า 575,000 คนทัว่โลก (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 16 กรกฏาคม 2563) 
 
บริษทั Sinopharm ซ่ึงบริษทัยาของรัฐบาลจีน ไดเ้ร่ิมทดลองวคัซีนท าการวิจยัทางคลีนิคเฟส 3 ในอาบูดาบีกบัอาสาสมคัร 
15,000 ราย โดยการทดลองน้ีเป็นผลมาจากการเป็นหุ้นส่วนระหว่างบริษทั China National Biotec ในเครือ Sinopharm, 
บริษทั Group 42 ซ่ึงเป็นบริษทัดา้นปัญญาประดิษฐ์และคลาวดค์อมพิวติ้งจากอาบูดาบี และกระทรวงสาธารณสุขของอาบูดา
บี (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 16 กรกฏาคม 2563) 
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ทางการจีนอนุมติั ให้บริษทัเยอรมนั BioNTech ทดลองวคัซีนโรค COVID-19 ขั้นแรกในมนุษย ์ตามการแถลงของ Shanghai 
Fosun Pharmaceutical บริษทัร่วมทุนในประเทศ โดยวคัซีนน้ีเป็น 1 ในวคัซีนขั้นกา้วหนา้ 2 ชนิดท่ีบริษทั BioNTech ก าลงั
ร่วมวิจยักบัหุ้นส่วนอยา่งบริษทั Pfizer และไดรั้บสถานะ “ติดตามโดยด่วน” จากองคก์รอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อ
เร่งกระบวนการตรวจสอบ (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 16 กรกฏาคม 2563) 
 
นกัวิจยัในออสเตรเลียไดส้ร้างชุดทดสอบท่ีสามารถทราบผลการติดเช้ือไดภ้ายใน 20 นาที โดยท าการทดสอบจากตวัอย่าง
เลือด นกัวิจยักล่าวว่าส่ิงน้ีเป็นการคน้พบแบบกา้วกระโดดคร้ังแรกในโลก โดยนกัวิจยัจากมหาวิทยาลยั Monash กล่าวว่า ชุด
ทดสอบดงักล่าวสามารถบอกไดว่้าผูท้ดสอบมีการติดเช้ือหรือไม่ในขณะท่ีท าการทดสอบ หรือแมก้ระทัง่เคยมีการติดเช้ือมา
ก่อนหรือไม่ (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 17 กรกฏาคม 2563) 
 
บริษทั Synairgen กล่าวว่ายาของบริษทัไดช่้วยลดความเส่ียงของคนไขโ้รค COVID-19 อาการรุนแรง ตามขอ้มูลจากการ
ทดลองในกลุ่มคนมากกว่า 100 รายในองักฤษ การทดสอบดว้ย interferon beta แสดงให้เห็นว่า ผูป่้วยท่ีไดรั้บยาของบริษทัมี
ความเส่ียงน้อยลงร้อยละ 79 ในการเกิดอาการรุนแรง เม่ือเทียบกับการให้ยาชนิดอื่น (ข้อมูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 20 
กรกฏาคม 2563) 
 
หัวหน้านกัวิทยาศาตร์ประจ าองคก์ารอนามยัโลก Soumya Swaminathan กล่าวว่าการทดสอบวคัซีนในดา้นความปลอดภยั
และประสิทธิภาพซ่ึงปกติใชเ้วลาหลายปีสามารถลดเหลือ 6 เดือนในช่วงการระบาดน้ี ถา้ทางการมีขอ้มูลมากพอจนสามารถ
ออกค าส่ังอนุญาต (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 23 กรกฏาคม 2563) 
 
บริษทั Novavax กล่าวว่าวคัซีน COVID-19 ส่งผลให้เกิดภูมิคุม้กนัต่อเช้ือไวรัสในระดบัสูง ตามขอ้มูลเบ้ืองตน้จากกลุ่ม
ทดลองขนาดเลก็ของการทดลองทางคลินิกในระยะเร่ิมตน้ (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 5 สิงหาคม 2563) 
 
บริษทั Zydus Cadila ของอินเดียกล่าวว่าวคัซีน COVID-19 ของบริษทันั้นพบว่ามีความปลอดภยัและไดรั้บการตอบสนอง
อยา่งดีในการทดลองขั้นตน้กบัมนุษย ์(ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 5 สิงหาคม 2563) 
 
บริษทั Shenzhen Kangtai Biological จะผลิตวคัซีน COVID-19 ของบริษทั AstraZeneca ในจีนแผ่นดินใหญ่ 100 ลา้นโดส
ต่อปี ผูผ้ลิตยาสัญชาติองักฤษกล่าวเม่ือวนัพฤหสับดี (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 6 สิงหาคม 2563) 
 

การเปลีย่นแปลงหลกัในภาคอุปสงค์ 

 
จีน 
ประเทศจีนไดเ้พ่ิมการอนุมติัโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานใหม่ในปี 2563 โดยคาดว่าจะไดรั้บการสนบัสนุนเพ่ิมเติมในช่วง 
"การประชุมสองคร้ัง" ท่ีเร่ิม ณ กรุงปักก่ิงในสัปดาห์น้ีเพ่ือช่วยผลกัดนัความตอ้งการเหล็ก ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน
เมษายนจีนอนุมติัโครงการสนามบินเกา้แห่งดว้ยเงินลงทุนรวม 100.16 พนัลา้นหยวน (14.1 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) เทียบเท่า
กบัร้อยละ 55 ของการอนุมติัทั้งหมดในปี 2562 นอกจากน้ียงัมีโครงการรถไฟและรถไฟในเมือง 13 โครงการท่ีไดรั้บการ
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อนุมติัในช่วงเวลาเดียวกนั คาดว่าเร็ว ๆ น้ีจะมีโครงการไดรั้บการอนุมติัเพ่ิมเติมอีก 8 โครงการ ความยาวของโครงการ
เหล่าน้ีรวมกนัทั้งส้ิน 3,641 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 61 ของความยาวทั้งหมดท่ีไดรั้บอนุมติัเม่ือปีท่ีแลว้ (ขอ้มูลจาก Platts ณ 
วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2563) 
 
จีนจะเพ่ิมการใช้จ่ายทางดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานซ่ึงถือเป็นผลดีส าหรับธุรกิจขนส่งสินคา้แห้งเทกองทัว่โลก รัฐบาลจีนจะ
ออกพนัธบัตรมูลค่ารวม 4.75 ล้านล้านหยวน (667 พนัล้านเหรียญสหรัฐ) ในปีน้ี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพนัธบัตรส าหรับ
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนบัสนุนการพฒันาในระดบัภูมิภาคและสนบัสนุนเศรษฐกิจท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา นายหล่ี เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีของจีน เปิดเผยในช่วงเปิดของสภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) วนัน้ี 
(ขอ้มูลจาก Splash247.com ณ วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563) 
 

การน าเขา้อลูมิเนียมของจีนจะมีปริมาณสูงสุดในรอบทศวรรษสืบเน่ืองจากการฟ้ืนตวัของอุปสงคห์ลงัสถานการณ์ COVID-
19 ท าให้ราคาน าเขา้จากต่างประเทศถูกกว่า การน าเขา้ในปี 2562 มีปริมาณทั้งส้ิน 75,000 ตนัเม่ือเทียบกบัผลผลิตท่ี 35 ลา้น
ตนั แมว่้าในปีน้ีความตอ้งการในประเทศอ่ืน ๆ  จะลดลง และปริมาณการใชโ้ลหะในประเทศจีนหลงัจากฟ้ืนตวัจาก COVID-
19 ไดเ้พ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้การน าเขา้อลูมิเนียมของจีนในเดือนพฤษภาคมเดือนเดียวอยู่ท่ี 100,000 ตนั (ขอ้มูลจาก Reuters 
ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2563) 
 

ในฐานะท่ีเป็นศูนยก์ลางของการระบาดของ COVID-19 จีนเป็นประเทศแรกท่ีรู้สึกถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างเต็มท่ี
จากโรคระบาดท่ีแพร่กระจายไปทัว่โลก ในขณะท่ีจีนค่อย ๆ เปิดเศรษฐกิจของตนขึ้นมาอีกคร้ัง เศรษฐกิจก าลงัเร่ิมตน้กลบั
ไปสู่สภาวะก่อนเกิดการระบาดซ่ึงเป็นการฟ้ืนตวัท่ีอาจเกิดขึ้นเร็วกว่าท่ีคาดการณ์ไว ้เศรษฐกิจจีนอาจกลบัมามี “แนวโนม้ดี
ขึ้นในระยะเวลาอนัส้ัน ” ไดใ้นปลายปี 2563 นกัเศรษฐศาสตร์ของ BlackRock กล่าวในบนัทึกการวิจยั พวกเขาช้ีไปท่ีการ
ด าเนินนโยบายเศรษฐกิจท่ีด าเนินการโดยรัฐบาลจีนเช่นมาตรการกระตุน้ทางการคลงั  เช่นการหนุนการจดัการทรัพยสิ์น 
"ขนาดใหญ่" ของตลาดทุนในเอเชียและตลาดสินเช่ือนอกญ่ีปุ่ น (ขอ้มลูจาก Fortune ณ วนัท่ี 4 มิถุนายน 2563) 
 
จีนซ่ึงเป็นผูน้ าเขา้ถัว่เหลืองรายใหญ่ท่ีสุดของโลกไดเ้ร่ิมซ้ือถัว่เหลืองสหรัฐฯ เน่ืองจากค่าเงินบราซิลท่ีแข็งขึ้นในช่วงไม่ก่ี
สัปดาห์ท่ีผา่นมาท าให้การส่งออกของอเมริกามีความสามารถในการแข่งขนักบัคู่คา้ในอเมริกาใตใ้นแง่ของราคา (ขอ้มูลจาก 
Platts ณ วนัท่ี 4 มิถุนายน 2563) 
  
ส าหรับคร่ึงแรกของปี 2563 จีนน าเขา้แร่เหล็ก 546.9 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.6 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562 (ขอ้มูล
จาก Reuters ณ วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2563) 
 
ส าหรับคร่ึงแรกของปี 2563 จีนน าเขา้ถ่านหิน 173.99 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.7 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
(ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2563) 
 

เศรษฐกิจของจีนก าลงัเติบโตอีกคร้ังใน ไตรมาสสองเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.2 จากปีก่อนหน้า การเติบโตดงักล่าวน้ีเป็นกิจกรรม
ทางเศรษกิจหลกัคร้ังแรกนบัตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่  ส่ิงท่ีตามมาคือการเติบโตทางเศรษฐกิจฟ้ืนตวัร้อยละ 11.5 ในไตร
มาสแรกแน่นอนว่าเศรษฐกิจจีนหดตัวร้อยละ 6.8 เน่ืองจากจีนมีการปิดเมืองก่อนประเทศอ่ืน การผลิตไดฟ้ื้นตวัอย่างชา้ ๆ 
และการส่งออกและน าเขา้ก็เร่ิมเติบโตในเดือนท่ีแลว้เช่นกนั (ขอ้มูลจาก Fortune ณ วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2563) 
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สหรัฐอเมริกา 
 
การส่งออกน ้ าตาลของบราซิลจะท าสถิติรายเดือนคร้ังใหม่ในเดือนพฤษภาคม การจัดส่งในสองสัปดาห์แรกของเดือน
พฤษภาคมมีปริมาณ 1.57 ลา้นตนั ใกลก้บัปริมาณท่ีส่งออกตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมปี 2562 ซ่ึงมีปริมาณ 1.75 ลา้นตนั เป็น
ผลให้เรือต่าง ๆ มาต่อแถวเพ่ือรอขนถ่ายสินคา้ท่ีท่าเรือ ในสัปดาห์น้ีปริมาณเรือท่ีมาต่อแถวเพ่ือรอขนถ่ายน ้าตาลเพ่ิมขึ้นกว่า
สองเท่า  โดยเพ่ิมขึ้นจาก 27 ล าเป็น 56 ล าซ่ึงมีก าหนดการขนส่งน ้ าตาลในปริมาณ 2.64 ลา้นตนั คาดว่าร้อยละ 14 ของการ
ขนส่งตามก าหนดเป็นการส่งออกไปยงัประเทศจีน อียิปต์และอินโดนีเซียคาดว่าจะมีการน าเขา้ร้อยละ 9 และร้อยละ 7 
ตามล าดบั เม่ือคร้ังท่ีบราซิลมีปริมาณการส่งออกรายเดือนในระดบัน้ีคือในเดือนกนัยายนปี 2560 เม่ือมีการส่งออกน ้ าตาล
จ านวนทั้งส้ิน 3.5 ลา้นตนั การส่งออกน ้ าตาลท่ีเพ่ิมขึ้นเป็นผลมาจากเกษตรกรชาวบราซิลเปล่ียนจากการขายผลผลิตให้แก่
ผูผ้ลิตเอทานอลเป็นการขายให้กบัผูผ้ลิตน ้ าตาลแทน เกษตรกรก าลงัพยายามท่ีจะลดการผลิตเอทานอลลงท่ามกลางราคา
เช้ือเพลิงท่ีต ่าและความตอ้งการลดลงเน่ืองจากการปิดเมืองอนัเน่ืองมาจากโคโรนาไวรัส อา้งอิงจาก National Crop Supply 
Agency บราซิลจะเพ่ิมการผลิตน ้ าตาลขึ้นร้อยละ 18.5 เป็น 35.3 ลา้นตนัในปี 2563 / ปี 2564 (ขอ้มูลจาก Maersk Brokers ณ 
วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563) 
 
คงจะต้องกล่าวว่าได้พบสัญญาณชีพจรอย่างเบาบางในภาคบริการของสหรัฐฯ ในท่ีสุดการจับจ่ายในภาคการโรงแรม 
ร้านอาหาร และสายการบินเร่ิมกลบัมาฟ้ืนตวัอีกคร้ัง (ขอ้มูลจาก Fortune ณ วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563) 
 

ทนายความคดีลม้ละลายเป็นดาวเด่นทางดา้นกฎหมายซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ี COVID-19 ท าลายเศรษฐกิจ มีความตอ้งการ
ทนายความคดีลม้ละลายเพ่ิมขึ้นสามเท่านบัตั้งแต่เดือนมกราคมท่ีผา่นมาบน ZipRecruiter ตลาดหางานออนไลน์ ขณะท่ีการ
ประกาศจา้งงานในทุกอุตสาหกรรมลดลงร้อย 48 ในขณะเดียวกนั ส านกังานกฎหมายดา้นธุรกิจขนาดใหญ่อย่าง Dorsey & 
Whitney และ Paul Hastings ก าลงัเพ่ิมทนายความให้กบัทีมลม้ละลายเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ 
(ขอ้มูลจาก Fortune ณ วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563) 
 

ผูป้ระทว้งทัว่ประเทศต่างพากนัลงถนนเพ่ือเรียกร้องความยติุธรรมส าหรับ จอร์จ ฟลอยด ์ชายผิวด าผูเ้สียชีวิตหลงัจากถูกใส่
กุญแจมือและถูกตรึงอยู่กบัพ้ืนโดยเจา้หนา้ท่ีต ารวจผิวขาว ประเทศอยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกต ่าอยา่งไม่เคยปรากฏมาก่อนซ่ึง
กระทบชุมชนผิวสีมากกว่าชาวอเมริกนัผิวขาว มีความน่าจะเป็นถึงสองเท่าท่ีผูใ้หญ่ผิวด าจะถูกปลดออกจากงานหรือถูกพกั
งานเม่ือเทียบกบัคนผิวขาว ผลจากการส ารวจความคิดเห็นใน Fortune-SurveyMonkey ซ่ึงส ารวจ 4,109 คนในสหรัฐอเมริกา
ระหว่างวนัท่ี 20 ถึง 26 พฤษภาคม นบัตั้งแต่เร่ิมมีการระบาดของ COVID-19 ร้อยละ 24 ของคนผิวด ากล่าวว่าพวกตอ้งเขา
ตกงานเม่ือเทียบกบัการตกงานร้อยละ 20 ของแรงงานชาวละตินอเมริกา ร้อยละ 19 ของแรงงานชาวเอเชีย และร้อยละ 11 
ของแรงงานผิวขาว (ขอ้มูลจาก Fortune ณ วนัท่ี 3 มิถุนายน 2563) 
 
นักเศรษฐศาสตร์ท่ีโดดเด่นรายหน่ึงคิดว่าเราได้ผ่านจุดต ่าสุดของภาวะถดถอยของ COVID-19 แล้ว “ ผมคิดว่าภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยไดส้ิ้นสุดลงแลว้ โดยภาวะถดถอยส้ินสุดลงในเดือนพฤษภาคมและในเดือนมิถุนายนเราจะเห็นการเติบโต
ของการจา้งงาน” Mark Zandi หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Moody's Analytics กล่าว “เราก าลงัอยู่ในช่วงฟ้ืนตวั” Zandi 
เล็งเห็นว่าอตัราการว่างงานลดลงในเดือนมิถุนายน แต่ยงัคงสูงกว่าร้อยละ 10 ไปจนถึงอย่างน้อยในเดือนกันยายน “การ
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แกปั้ญหาน้ียงัมีหนทางอีกยาวไกล วิกฤตคร้ังน้ีเป็นความตกต ่าท่ีรุนแรงท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2473 แต่เราก าลงัจะออกไปจากจุด
ต ่าสุดและนัน่คือจุดส้ินสุดของภาวะถดถอย” Zandi กล่าว (ขอ้มูลจาก Fortune ณ วนัท่ี 4 มิถุนายน 2563) 
 
สหรัฐฯอยู่ในภาวะเศรฐกิจถดถอยอย่างเป็นทางการโดยมีจุดต ่าสุดในเดือนกุมภาพนัธ์ การขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ียาวนาน
ท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของสหรัฐฯ เร่ิมขึ้นในเดือนมิถุนายนปี 2552 และกินเวลา 128 เดือนซ่ึงสถิติก่อนหน้าน้ีคือ 120 เดือน
เกิดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคมปี 2534 ถึงเดือนมีนาคมปี 2544 (ขอ้มูลจาก Fortune ณ วนัท่ี 9 มิถุนายน 2563) 
 

เอเชีย 
 
ท่ามกลางการเก็งก าไรและข้อมูลทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ Andy Rothman นักวิเคราะห์การลงทุนของบริษทักองทุนรวม 
Matthews Asia กล่าวว่าจีนก าลงัประสบกบัการฟ้ืนตวัในรูปตวั V เขาให้เหตุผลว่าขอ้มูลผูบ้ริโภคในเดือนเมษายนของจีน
ช้ีให้เห็นว่าประเทศมีการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว “ผูบ้ริโภคชาวจีนไดก้ลบัมาแลว้ และเราก าลงัอยู่ในระหว่างการ
ฟ้ืนตวัของผูบ้ริโภคในวงกวา้ง” เขากล่าว (ขอ้มูลจาก Fortune ณ วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563) 
 
การน าเขา้ถ่านหินของอินเดียตกต ่าท่ีสุดในรอบห้าปีในเดือนพฤษภาคมเน่ืองจากการปิดตวัทางเศรษฐกิจของผูน้ าเขา้ถ่านหิน
รายใหญ่อนัดับสองของโลก คาดการณ์ว่าการน าเข้าจะอยู่ท่ี 9.17 ล้านตันในเดือนพฤษภาคมซ่ึงเป็นผลลพัธ์ท่ีต ่าท่ีสุด
นบัตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2558 ในขณะท่ีตวัเลขยงัคงอาจมีการแกไ้ข การน าเขา้ของเดือนพฤษภาคมจะใกลเ้คียงกบัปริมาณ 
14.64 ล้านตันในเดือนเมษายนปี 2563 หรือ 21.2 ล้านตันในเดือนพฤษภาคมปีก่อนหน้า (ข้อมูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 1 
มิถุนายน 2563) 
 

เศรษฐกิจของเอเชียคาดว่าจะหดตวัในปีน้ี “เป็นคร้ังแรกในความทรงจ าของชีวิต” กองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าว
เตือนว่าภูมิภาคเอเชียอาจใชเ้วลาหลายปีกว่าจะฟ้ืนตวั กองทุนดงักล่าวระบุในบลอ็กโพสตว่์าเศรษฐกิจของเอเชียน่าจะหดตวั
ร้อยละ 1.6 ในปีน้ี – ปรับลดลงจากการคาดการณ์ก่อนหนา้น้ีท่ีไม่มีการเติบโตในเดือนเมษายน (ขอ้มูลจาก CNBC ณ วนัท่ี 1 
กรกฎาคม 2563) 
 
การผลิตและส่งออกถ่านหินจากอินโดนีเซียลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้าส าหรับคร่ึงแรกของปี 2563 เน่ืองจากการแพร่
ระบาดของ Covid-19 ท าลายอุปทาน การผลิตของอินโดนีเซียในเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนหดตวัร้อยละ 9 เป็น 269 
ลา้นตนั จาก 296 ลา้นตนั ทางการไดย้  ้าว่าการผลิตในปีน้ีจะลดลงเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไวท่ี้ 550 ลา้นตนัในช่วงตน้ปี ซ่ึง
ต ่ากว่าผลผลิตในปี 2562 ท่ีมีปริมาณ 616 ลา้นตนัถึงร้อยละ 11 ขอ้มูลจาก IHS Markit ระบุว่าการส่งออกของอินโดนีเซียใน
เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนอยูท่ี่ประมาณ 185 ลา้นตนั ลดลงจากตวัเลขอยา่งเป็นทางการท่ี 227 ลา้นตนัในคร่ึงแรกของปี
ก่อนหนา้ (ขอ้มลูจาก Howe Robinson Research ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563) 
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ส่วนอ่ืน ๆ ของโลก 
 
เม่ือพิจารณาขอ้มูลชุดแรกเก่ียวกบัความเสียหายจากเช้ือไวรัสโคโรนา และการปิดตวัทางเศรษฐกิจของประเทศรัสเซีย การ
ค านวณตามสถิติอย่างเป็นทางการของรัฐบาลได้แสดงให้เห็น GDP ของรัสเซียในเดือนเมษายนอยู่ท่ีร้อยละ 28 ลดลง
เลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ (ขอ้มูลจาก The Moscow Times ณ วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2563) 
 
การส่งออกธัญพืชอยูใ่นเกณฑดี์มากจนถึงตอนน้ีเน่ืองจากบราซิลและอาร์เจนตินา ตอนน้ีเหลือเพียงแค่ให้รัสเซียและยูเครน
รักษาปริมาณการส่งออกให้คงท่ี เน่ืองจากออสเตรเลียตั้งเป้าส่งออกข้าวสาลีต ่าท่ีสุดในรอบ 47 ปี การคาดการณ์ช้ีว่า
สถานการณ์จะดีกว่าส าหรับฤดูกาลหนา้ แมว่้าจะเป็นปัจจยัลบส าหรับออสเตรเลีย แต่ปัจจยัท่ีช่วยเหลือภาคธุรกิจเรือขนส่ง
สินคา้แห้งเทกอง ก็คือ การท่ีลูกคา้ชาวเอเชียท่ีอยู่ใกลเ้คียงเช่นอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใตแ้ละญ่ีปุ่ นจ าเป็นตอ้งเปล่ียน
จากการขนส่งระยะส้ันจากเมือง Fremantle ในประเทศออสเตรเลียเป็นการขนส่งระยะไกลจากทะเลด า (ขอ้มูลจาก Splash 
Magazine ณ วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563) 

 
 
 

 

 

 


