
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joseph E. Stiglitz, 

Project Syndicate, 7 February 2022 

“This much we do know: A large across-the-

board increase in interest rates is a cure worse 

than the disease. We should not attack a supply-

side problem by lowering demand and 

increasing unemployment. That might dampen 

inflation if it is taken far enough, but it will also 

ruin people’s lives.” 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) 1 

 

ผลประกอบกำรของบริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน) 

ผลประกอบกำรรวมของบริษัทฯ ส ำหรับไตรมำสแรกปี 2565 (สกุลเงินเหรียญดอลลำร์สหรัฐฯ) 

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

(มหาชน) และบริษทัย่อย ("บริษทัฯ") รายไดต่้อวนัต่อล าเรือส าหรับไตรมาสแรกอยู่ท่ี 21,995 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงเป็นตวัเลขเกือบสอง

เท่าเมื่อเทียบกับปีท่ีแลว้ โปรดดูหัวขอ้ “การแบ่งส่วนตลาด” ซ่ึงแสดงถึงผลการด าเนินงานของกองเรือของบริษทัฯ ต่อวนัต่อล าเรือ
เปรียบเทียบกับดัชนีค่าระวางเรือ ในไตรมาสน้ีค่าใช้จ่ายในการเดินเรือต่อวนัต่อล าเรือเฉล่ียอยู่ท่ี 4,914 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงต ่ากว่า

ประมาณการท่ีบริษทัฯ ตั้งไวส้ าหรับปีน้ีท่ี 4,960 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อล าเรือ และต ่ากว่าตวัเลขในช่วงไตรมาสเดียวกนัในปีท่ีแล้ว

ท่ี 4,933 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อล าเรือ รายไดก่้อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) ส าหรับไตรมาสแรกปี 2565 อยู่ท่ี 49.21 ลา้น
เหรียญสหรัฐ ส าหรับไตรมาสแรกปี 2565 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 39.03 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงมากกว่าถึงสามเท่าของก าไรสุทธิ 

จ านวน 12.32 ลา้นเหรียญสหรัฐในไตรมาสแรกของปี 2564  โดยก าไรสุทธิต่อหุ้นหน่วยเป็นเงินสกุลไทยบาทอยู่ท่ี 0.83 บาทต่อหุ้น

ส าหรับไตรมาสแรกปี 2565 ไตรมาสน้ีเป็นไตรมาสท่ีหกท่ีบริษทัฯ มีก าไรติดต่อกนั 

ตัวเลขที่ส ำคัญ ไตรมำส 1 ปี 2564 ไตรมำส 1 ปี 2565 

รำยได้สูงสุดต่อวันต่อล ำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 34,000 46,000 

รำยได้เฉล่ียต่อวันต่อล ำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 12,157 21,995 

รำยได้เฉล่ียต่อวันต่อล ำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) (ส ำหรับเรือขนำดแฮนดีไ้ซส์) 11,990 20,313 

รำยได้เฉล่ียต่อวันต่อล ำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) (ส ำหรับเรือขนำดซุปรำแมกซ์) 
 

11,685 21,053 

รำยได้เฉล่ียต่อวันต่อล ำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) (ส ำหรับเรือขนำดอัลตรำแมกซ์) 
 

13,078 27,049 

รำยได้เฉล่ียต่อวันต่อล ำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  

(ส ำหรับเรือขนำดซุปรำแมกซ์/ขนำดอัลตรำแมกซ์) 

12,340 23,875 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเรือเฉล่ียต่อวันต่อล ำเรือ (OPEX) (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 4,933 4,914 

รำยได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภำษี ค่ำเส่ือม (EBITDA) (หน่วยเป็นล้ำนเหรียญสหรัฐ) 20.11 49.21 

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

(หน่วยเป็นล้ำนเหรียญสหรัฐ)   

8.87 39.04 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (หน่วยเป็นล้ำนเหรียญสหรัฐ) 
 

12.32 39.03 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (EPS) (ไม่รวมก ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปล่ียนและรำยกำร

พิเศษต่ำง ๆ) (หน่วยเป็นบำท) 

0.17 0.83 
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ตัวเลขที่ส ำคัญ ไตรมำส 1 ปี 2564 ไตรมำส 1 ปี 2565 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (EPS) (หน่วยเป็นบำท) 0.24 0.83 

 

ผลประกอบกำรรวมของบริษัทฯ (สกุลเงนิไทยบำท) 
ส าหรับไตรมาสแรกส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิรวม 1,293.92 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับก าไรสุทธิรวม 

375.13 ลา้นบาท ส าหรับไตรมาสแรกของปี 2564 เหตุผลหลกัของการเปล่ียนแปลงมีดงัต่อไปน้ี 

1. รายได้จากการเดินเรือสุทธิ (รายได้จากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและน ้ ามันเช้ือเพลิง) ส าหรับไตรมาสแรกปี 
2565 สูงเกือบ 2 เท่าจากไตรมาสแรกปี 2564 โดยสาเหตุเน่ืองมาจากรายได้เฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือเพิ่มข้ึนจาก 12,157 
เหรียญสหรัฐในไตรมาสแรกปี 2564 เป็น 21,995 เหรียญสหรัฐในไตรมาสแรกปี 2565 กองเรือของบริษทัฯ มีจ านวน 36 
ล า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  

2. ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือของไตรมาสแรกปี 2565 เพิ่มข้ึนร้อยละ 13 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสแรกปี 2564 สาเหตุหลัก
มาจากค่าเงินบาทท่ีอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายโดยเหรียญสหรัฐ
พบว่าค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี่ยต่อวนัต่อล าเรือ (OPEX) (รวมค่าเส่ือม/ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีส าหรับค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมและส ารวจเรือ) ลดลงจาก 4,933 เหรียญสหรัฐในไตรมาสแรกปี 2564 เป็น 4,914 เหรียญสหรัฐในไตรมาสแรก
ปี 2565 สาเหตุมาจากการลดลงของค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมและส ารวจเรือขั้นตน้และการซ่อมแซมและส ารวจเรือพิเศษ 

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร) ส าหรับไตรมาสแรกปี 2565 เพิ่มข้ึนจ านวน 52.14 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกบัไตรมาสแรกปี 2564 โดยสาเหตุมาจากการเพิ่มข้ึนของค่าใชจ้่ายค่าตอบแทนผนัแปร 

4. ค่าใชจ้่ายทางการเงินส าหรับไตรมาสแรกปี 2565 ลดลงจ านวน 35.61 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสแรกปี 2564 
โดยสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากการลดลงของหน้ีโดยรวม 

ข้อมูลล่ำสุดถึงข่ำวเกี่ยวกับกำรลักลอบขนยำเสพติดของเรือ ชญำนี นำรี 
ในช่วงกลางเดือนมกราคม  2565 ศาลสูงแห่งประเทศไนจีเรียมีค าสั่งให้ปล่อยตัวเรือชญานี นารีและลูกเรือ  12 รายซ่ึงไม่ถูกย่ืนขอ้
กล่าวหา โดยศาลสูงย  ้าค าสั่งดงักล่าวอีกคร้ังในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีค าสั่งดงักล่าวน้ียงัไม่ไดรั้บการ
ปฏิบติัตามโดยหน่วยงานของทางการไนจีเรียท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น เรือและลูกเรือ 12 รายซ่ึงไม่ถูกย่ืนขอ้กล่าวหา ยงัคงถูกควบคุมตวัใน
ไนจีเรียต่อไป ขณะน้ีบริษทัฯ ก าลงัท างานอย่างใกลชิ้ดร่วมกบับริษทัประกนัของบริษทัฯ และท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ เพื่อให้
แน่ใจว่าคดีจะส้ินสุดโดยเร็วท่ีสุด  
 

กำรแบ่งส่วนตลำด (ไตรมำสแรกปี 2565): ค่าเฉล่ียของดัชนีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยู่ท่ีระดับ 

1,338 จุด โดยมีค่าเฉลี่ยของอัตราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 24,084 เหรียญสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้่า เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของ

บริษทัฯ ซ่ึงท ารายได้อยู่ท่ี 20,313 เหรียญสหรัฐนั้น น้อยกว่าอัตราค่าเช่าเรือของดัชนี BHSI ร้อยละ 15.66 ส าหรับไตรมาสแรกน้ี 

ค่าเฉลี่ยของดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยู่ท่ีระดบั 2,287 จุด โดยมีค่าเฉลี่ยของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 25,156 เหรียญ
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สหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบแล้วจะเห็นได้ว่า  เรือขนาดซุปราแมกซ์และเรือขนาดอัลตราแมกซ์ของบริษทัฯ ซ่ึงท ารายได้อยู่ท่ี 23,875 

เหรียญสหรัฐและน้อยกว่าอัตราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 5.09 โปรดดูย่อหน้าดา้นบนเก่ียวกับเหตุการณ์เรือชญานี นารี ซ่ึงจะ

เห็นไดช้ดัว่าเรือถูกทอดสมออยู่ท่ีกรุงลากอสตลอดช่วงไตรมาสแรก หากบริษทัฯ แยกเรือชญานี นารี ออกจากค่าเฉลี่ยส าหรับกอง

เรือขนาดซุปราแมกซ์และเรือขนาดอลัตราแมกซ์ของบริษทัฯ  ค่าเฉลี่ยรายไดจ้ะสูงถึง 25,243 เหรียญสหรัฐและหมายความว่ารายได้

ของบริษทัฯ นั้นสูงกว่าดชันี! เป้าหมายของเราคือการท ารายไดใ้ห้เหนือกว่าดชันีทั้งสอง 

วัน SET Opportunity Day คร้ังต่อไป ซ่ึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการน าเสนอขอ้มูลผลประกอบการ จะมีข้ึนในวนัท่ี 12 

พฤษภาคม 2565 เวลา 15:15 นาฬิกา ผ่านทางการถ่ายทอดสดจาก Webcasts ของตลาดหลกัทรัพย ์ บริษทัฯ หวงัว่าท่านทั้งหลายจะ

เข้าร่วมผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษทัฯ จะได้รายงานผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสแรก ทั้งน้ี ระหว่างการรายงานผล

การด าเนินงานส าหรับไตรมาสส่ีในวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2565  มีผูเ้ขา้ชมผ่านทางการถ่ายทอดสดจาก Webcasts ของตลาดหลกัทรัพย์

และผ่านทาง YouTube จ านวนทั้งส้ิน 390 ราย และผ่านทาง Facebook จ านวนทั้งส้ิน 40 ราย รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 430 ราย 

สัญญำเช่ำระยะยำว กับ สัญญำเช่ำระยะส้ัน  
สัญญาเช่าระยะยาว ซ่ึงมีระยะเวลามากกว่าหน่ึงปี ปรากฏตามตารางด้านล่างน้ี จะเห็นได้ว่ามีการท าสัญญาเช่าเรือระยะยาวซ่ึงมี

ระยะเวลามากกว่าหน่ึงปีในอีกส่ีปีขา้งหน้าเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 19 ดว้ยรายไดท่ี้คาดว่าจะไดร้ับประมาณ 192 ลา้นเหรียญสหรัฐ   

ปี ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

จ ำนวนวันเดินเรือรวม   13,140 13,140 13,176 13,140 
จ ำนวนวันที่ได้ท ำสัญญำให้เช่ำเรือไปแล้ว* 4,230 2,064 1,830 1,825 
ร้อยละของจ ำนวนวันที่ได้ท ำสัญญำให้เช่ำเรือไปแล้ว  32 16 14 14 
อัตรำค่ำระวำงเรือเฉล่ียต่อวัน (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)** 23,816 17,302 15,316 15,316 

มูลค่ำรวมของสัญญำเช่ำเรือ (หน่วยเป็นล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)  100.74 35.71 28.03 27.95 
*จ านวนวนัที่ไดท้  าสัญญาให้เช่าเรือไปแลว้ของเรือจ านวน 6 ล า ในอตัราค่าระวางแบบคงที่ และเรือจ านวน 7 ล าในอตัราค่าระวางแบบผนัแปร 

**อตัราค่าระวางเรือเฉลี่ยต่อวนัส าหรับอตัราค่าระวางแบบผนัแปร ประมาณการตามรายไดท้ี่เกิดข้ึนจริงในไตรมาสแรกปี 2565 และใชอ้ตัราค่าระวางใน

เดือนเมษายน ปี 2565 ส าหรับรายรับในอนาคต 

บริษทัฯ มีความตั้งใจอย่างต่อเน่ืองท่ีจะปล่อยเรือให้เช่าโดยการท าสัญญาเช่าระยะยาวเมื่อโอกาสอ านวย 

กำรเปลี่ยนแปลงของดัชนี BDI และมุมมองของบริษัทฯ ต่อตลำด 
• โดยปกติแล้ว ปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานจะเป็นตัวก าหนดความแข็งแกร่งของตลาดการขนส่งสินค้า  เป็นคร้ังแรกใน

รอบ 20 ปีท่ี มีเรืออายุ 20 ปีหรือมากกว่า โดยคิดเป็นอัตราส่วนต่อกองเรือท่ีมีอยู่ท่ีร้อยละ 7.25 ซ่ึงสูงกว่าอตัราส่วนค าสั่ง

ต่อเรือใหม่ต่อกองเรือท่ีมีอยู่ ณ ต้นปี 2565 ท่ีร้อยละ 6.88 โดย ณ ต้นไตรมาสสองตัวเลขเหล่าน้ีเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 7.64 

(กองเรืออายุ 20 ปีหรือมากกว่า) และร้อยละ 6.57 (ค าสั่งต่อเรือใหม่) เป็นความจริงว่าอุปสงคแ์ละอุปทานอยู่ในจุดสมดุลท่ี

https://classic.set.or.th/streaming/oppdayCalendar
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สมบูรณ์แบบตั้งแต่กลางปี 2564 การเติบโตของอุปทานดูเหมือนมีปริมาณน้อยส าหรับช่วงในอีกไม่ก่ีปีขา้งหน้า และการ

เติบโตของอุปสงคดู์เหมือนจะแข็งแกร่งเพียงพอ ซ่ึงน่าจะน าไปสู่ปีท่ีดีพอสมควรในปี 2565 

• การเติบโตของอุปสงคใ์นแง่ตนัไมล์ ซ่ึงประมาณการโดย Clarksons อยู่ท่ีร้อยละ 3.99 ในช่วงปี 2564 นั้นแทบจะไม่สูงกว่า

การเติบโตของอุปทานสุทธิท่ีร้อยละ 3.55 แต่อตัราค่าระวางกลบัพุ่งสูงข้ึนอย่างรวดเร็วเน่ืองจากอุปสงคแ์ละอุปทานอยู่ใน

จุดสมดุลท่ีสมบูรณ์แบบ! 

• โปรดดูหัวข้อ “ความแตกต่างระหว่างปี 2546 - ปี 2552, ปี 2553 - ปี 2563, ปี 2564 และ ปี 2565” ส าหรับค าอธิบายท่ี

ครอบคลุมเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงท่ีขบัเคลื่อนตลาดการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง 

• ในไตรมาสแรกปี 2565 อัตราค่าเช่ารายวนัแบบเหมาล าโดยเฉลี่ยส าหรับเรือขนาดเคปไซส์  อยู่ท่ี 14,746 เหรียญสหรัฐ 
(ลดลงร้อยละ 13.89 จากปีก่อนหน้า) โดยเร่ิมต้นไตรมาสท่ี 19,490 เหรียญสหรัฐ แตะระดับต ่าสุดท่ี 5,826 เหรียญสหรัฐ 
ในวนัท่ี 26 มกราคม แตะระดบัสูงสุดท่ี 23,413 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 15 มีนาคม และปิดไตรมาสท่ี 14,593 เหรียญสหรัฐ 
อัตราค่าเช่ารายวนัแบบเหมาล าโดยเฉลี่ยส าหรับเรือขนาดปานาแมกซ์  (ขนาดระวาง 82,000 เดทเวทตัน) อยู่ท่ี 23,218 
เหรียญสหรัฐในไตรมาสแรก (เพิ่มข้ึนร้อยละ 25.55 จากปีก่อนหน้า) โดยเร่ิมต้นไตรมาสท่ี 25,865 เหรียญสหรัฐ แตะ
ระดบัต ่าสุดท่ี 15,885 เหรียญสหรัฐ ในวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ แตะระดบัสูงสุดท่ี 30,746 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 28 มีนาคม และ
ปิดไตรมาสท่ี 28,273 เหรียญสหรัฐ อัตราค่าเช่ารายวนัแบบเหมาล าโดยเฉลี่ยส าหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์ อยู่ท่ี 25,156 
เหรียญสหรัฐในไตรมาสแรก (เพิ่มข้ึนร้อยละ 51.24 จากปีก่อนหน้า) โดยเร่ิมต้นไตรมาสท่ี 24,303 เหรียญสหรัฐ แตะ
ระดบัต ่าสุดท่ี 17,273 เหรียญสหรัฐ ในวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ แตะระดบัสูงสุดท่ี 33,366 เหรียญสหรัฐ ในวนัท่ี 24 มีนาคม และ
ปิดไตรมาสท่ี 30,883 เหรียญสหรัฐ อัตราค่าเช่ารายวนัแบบเหมาล าโดยเฉลี่ยส าหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ อยู่ท่ี 24,084 
เหรียญสหรัฐในไตรมาสแรก (เพิ่มข้ึนร้อยละ 45 จากปีก่อนหน้า) โดยเร่ิมต้นไตรมาสท่ี 25,322 เหรียญสหรัฐ แตะระดบั
ต ่าสุดท่ี 17,776 เหรียญสหรัฐ ในวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ แตะระดับสูงสุดท่ี 32,166 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 28 มีนาคม และปิด
ไตรมาสท่ี 31,236 เหรียญสหรัฐ โปรดทราบว่าเรือขนาดเคปไซส์ใชเ้วลาร้อยละ 74 ไปกับการขนส่งแร่เหล็กและร้อยละ 
21 ไปกบัการขนส่งถ่านหิน เมื่อการขนส่งมีความเส่ียงในการกระจุกตวักบัประเภทของสินคา้ท่ีบรรทุกและกับลูกค้าราย
ใหญ่เพียงรายเดียวคือประเทศจีน ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของการน าเขา้แร่เหล็กทั้งหมด คุณควรตอ้งเตรียม
เผชิญกบัความผนัผวน 

• โปรดดูเอกสารแนบท่ีแสดงความผนัผวนภายในกลุ่มสินคา้แห้งเทกองจาก Howe Robinson 

• สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครนก าลงัสร้างความไม่แน่นอนให้เกิดข้ึนในโลกท่ีแทบจะไม่สามารถรับมือกบัการระบาดใหญ่

ของไวรัสโควิด-19 ได ้ในขณะทีส่หรัฐอเมริกาก าลงัเผชิญกบัระดับเงินเฟ้อสูงสุดในรอบกว่า 4 ทศวรรษ ซ่ึงสูงกว่าถึงร้อย

ละ 8.5 ในเดือนมีนาคมเมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า สินคา้ที่ขาดหายไปจากรัสเซียและยูเครน จะถูกแทนท่ีดว้ยสินคา้จากผูผ้ลิต

ท่ีอยู่ไกลออกไปเท่าท่ีท าได้ และส่งผลให้อุปสงค์ในแง่ตัน-ไมล์เพิ่มข้ึน ส่ิงท่ีน่ากงัวลก็คือส่วนอื่นของโลกจะเข้าสู่ภาวะ

เศรษฐกิจถดถอยโดยการลด QE ประกอบกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึนมากซ่ึงจะลดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ท่ี

ควรตอ้งหลีกเลี่ยง 

• แผนกระตุน้เศรษฐกิจมูลค่า 667 พนัลา้นเหรียญสหรัฐของจีนท่ีประกาศในเดือนพฤษภาคม 2563 ส่งผลให้ตลาดการขนส่ง

สินคา้แห้งเทกองและอุปสงค์กลับมามีชีวิตชีวาอีกคร้ัง โดยอตัราค่าระวางในตลาดการขนส่งสินคา้แห้งเทกองในปี 2564 

แตะระดับสูงสุดนบัตั้งแต่ปี 2553 เมื่อเร็ว  ๆ  น้ีจีนได้ประกาศแผนกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 2.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ โดย
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หน่ึงในสามของเงินทั้งหมดมุ่งเป้าไปท่ีโครงสร้างพื้นฐานโดยตรง ซ่ึงจะส่งผลให้อุปสงคข์องวตัถุดิบเพิ่มสูงข้ึน รวมถึงอุป

สงคข์องเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองกลุ่มย่อยในระหว่างปี 2565 และปีต่อ ๆ ไป 

• เมื่อการส่งมอบเรือใหม่ในปริมาณเดทเวทตนัสูงเป็น 4 เท่า (ในปี 2555 และในปี 2559) ของปริมาณค าสั่งต่อเรือใหม่ในปี

ใด ๆ ดชันี BDI จะเพิ่มข้ึนในปีถดัไป (เพิ่มข้ึนร้อยละ 31 ในปี 2556 และเพิ่มข้ึนร้อยละ 70 ในปี 2560) ในปี 2563 มีการส่ง

มอบเรือใหม่ท่ีปริมาณ 48.66 ล้านเดทเวทตัน ในขณะท่ีค าสั่งต่อเรือใหม่อยู่ท่ี 13.86 ล้านเดทเวทตัน (หรือ 4 เท่า) และ

ค่าเฉลี่ยของดัชนี BDI เฉลี่ยส าหรับปี 2564 อยู่ท่ี 2,943 จุด สูงกว่าดัชนี BDI เฉลี่ยในปี 2563 ซ่ึงอยู่ท่ี 1,066 จุดถึงร้อยละ 

176 ในปี 2564 มีการส่งมอบเรือใหม่ในปริมาณ 37.62 ลา้นเดทเวทตนั ในขณะที่มีค าสั่งต่อเรือใหม่ในปริมาณ 37.65 ลา้น

เดทเวทตนั ดงันั้นกฎเกณฑ์ 4 เท่าจึงไม่ควรน ามาใชเ้พื่อพิจารณา แต่ทว่าระดบัดชันีเฉลี่ยของเรือขนาดเคปไซส์ในไตรมาส

แรกของปี 2565 ลดลงร้อยละ 13.93 ดัชนีของเรือขนาดปานาแมกซ์เพิ่มข้ึนร้อยละ 24.87 ดัชนีของเรือขนาดซุปราแมกซ์

เพิ่มข้ึนร้อยละ 50.46 และดชันีของเรือขนาดแฮนด้ีไซส์เพิ่มข้ึนร้อยละ 45.00 จากดชันีในไตรมาสแรกของปี 2564 ตวัเลข

เหล่าน้ีเป็นการยืนยนัอีกคร้ังว่าได้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน และอัตราค่าระวางจะตอบสนองต่อความ

ผนัผวนท่ีรุนแรงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของอุปสงค์ ความผนัผวนจะยงัคงมีอยู่ 

ดงันั้นจงท าความคุน้เคยกบัมนัให้ดีข้ึน 

• เน่ืองจากความตึงเครียดดา้นภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและออสเตรเลีย ถ่านหินซ่ึงโดยปกติแลว้ถูกขนส่งดว้ยเรือขนาดใหญ่
ท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือ กลบัมีการเปล่ียนมาขนส่งด้วยเรือขนาดซุปราแมกซ์เพิ่มข้ึน จากผูผ้ลิตในประเทศอื่น 
ส่งผลให้ความต้องการในแง่ตันไมล์ของอุปทานถ่านหินจากผูผ้ลิตในประเทศอื่นไปยงัประเทศจีนและลูกค้ารายอื่น
ส าหรับการน าเขา้ถ่านหินจากออสเตรเลียเพิ่มข้ึน  

• อุปสงคข์องธัญพืชท่ีเพิ่มข้ึนในแง่ตนั-ไมล์ ไดเ้ป็นแรงสนบัสนุนให้เรือขนาดเล็ก เน่ืองจากการเปลี่ยนจากการขนส่งโดยตู้
คอนเทนเนอร์มาขนส่งด้วยเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ โดยมีปริมาณการขนส่งในระดับสูงดังท่ีไม่เคยพบมาก่อนแม้กระทั่ง
ในช่วงปี 2546 - ปี 2552 ซ่ึงเป็นปีท่ีดีมาก 

• ปี 2564 เป็นปีท่ีเกิดเร่ืองราวของการฟ้ืนตัวด้านอุปสงค์เน่ืองจากความตึงตัวของอุปทานอันเน่ืองมาจากความไม่มี
ประสิทธิภาพจากสถานการณ์โควิด-19 แมว้่าจะมีความเร็วในการแล่นเรือเพิ่มข้ึน (2 นอต) ซ่ึงไม่สามารถท าลายตลาดการ
ขนส่งสินคา้แห้งเทกองได ้ ส่ิงน้ีท าให้บริษทัฯ เช่ือว่าอุปสงคแ์ละอุปทานมีความสมดุลอย่างสมบูรณ์ และตลาดการขนส่ง
สินค้าจะมีลักษณะผนัผวนอย่างรุนแรงและอัตราเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วหรืออัตราลดลงอย่างรวดเร็วดังท่ีเราได้เห็นในปี 
2564 และในไตรมาสแรกของปี 2565 โดยคาดว่าจะเห็นการเปล่ียนแปลงเช่นน้ีเกิดข้ึนอย่างมากเช่นเดียวกนัในปี 2565 

• การขนส่งแร่ชนิดพิเศษท่ีจ าเป็นส าหรับพลงังานหมุนเวียนและการผลิตแบตเตอรีจะช่วยเพิ่มความต้องการในแง่ตนั-ไมล์
ส าหรับเรือขนาดเล็ก 

• เน่ืองจากราคาก๊าซท่ีสูงข้ึน การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินของสหภาพยุโรปในปี 2564 เพิ่มข้ึนร้อยละ 11 ส่งผลให้มีการน าเขา้
ถ่านหินเพิ่มข้ึน หากสหภาพยุโรปต้องการใชโ้รงไฟฟ้าถ่านหินอย่างเต็มท่ี นั่นหมายความว่าสหภาพยุโรปจะต้องน าเขา้
ถ่านหินเพิ่มเติมประมาณ 200 ลา้นตนั เทียบกบัการน าเขา้ท่ีปริมาณ 50 - 100 ลา้นตนัต่อปี ระหว่างปี 2559 - ปี 2564 

• ร้อยละ 19 ของการน าเขา้แร่เหล็กของจีนมาจากบราซิล (49 ลา้นตนั) ลดลงร้อยละ 24.3 และร้อยละ 68 มาจากออสเตรเลีย 
(172 ลา้นตนั) ลดลงร้อยละ 1.3 ในไตรมาสแรกของปี 2565 เน่ืองจากปริมาณตนั-ไมล์ท่ียาวข้ึนจากบราซิลถูกแทนท่ีด้วย
ตนั-ไมล์ท่ีสั้นกว่าจากออสเตรเลีย ส่งผลกระทบในทางลบต่อกลุ่มเรือขนาดเคปไซส์ในไตรมาสแรกของปี 2565 

• อินเดียจะเพิ่มปริมาณการส่งออกเหล็กร้อยละ 33 และแตะ 12 ลา้นตนัในปี 2565 
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• อินเดียจะเพิ่มปริมาณการส่งออกขา้วสาลีเป็นประมาณ 10 - 15 ลา้นตนัระหว่างเดือนเมษายน ปี 2565 ถึงเดือน มนีาคม ปี 
2566 

• การส่งออกขา้วของไทยคาดว่าจะสูงถึง 8 ลา้นตนัในปี 2565 
• ปริมาณการผลิตเหล็กของโลกแตะ 456.6 ล้านตันในไตรมาสแรกของปี 2565 ลดลงร้อยละ 6.8 จากไตรมาสแรกของปี 

2564 
• ผูบ้ริโภคชาวอเมริกันได้ช าระหน้ีจ านวนมากในช่วงโควิด-19 เมื่อเทียบกับช่วงวิกฤตการเงิน ดังนั้นจึงอาจมีการใชจ้่าย

อย่างมากเมื่ออัตราการติดเช้ือเร่ิมชะลอตัวลง การใช้จ่ายของผูบ้ริโภคชาวอเมริกันมีมูลค่าเกินกว่า 150 ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐในไตรมาสส่ีปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 70 ของ GDP ของสหรัฐอเมริกา! 

• สหรัฐอเมริกาวางแผนท่ีจะใชเ้งิน 1.1 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานท่ีครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี 
• จีนวางแผนท่ีจะใชเ้งิน 2.3 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานซ่ึงจะเร่ิมในปี 2565 
• ดชันี PMI ของจีนอยู่ท่ี 49.9 จุด ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 
• การเติบโตของ GDP ของจีนในไตรมาสแรกของปี 2565 อยู่ท่ีร้อยละ 4.8 รัฐบาลจีนไดด้ าเนินมาตรการหลายประการเพื่อ

กระตุน้เศรษฐกิจ และเราน่าจะเห็นอุปสงคท่ี์ยัง่ยืนส าหรับสินคา้แห้งเทกอง 
• ในเดือนเมษายน 2565 IMF ได้แก้ไขการเติบโตของ GDP โลกเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.6 ส าหรับแต่ละปีในปี 2565 และปี 

2566 
• อตัราส่วนค าสั่งต่อเรือใหม่ต่อกองเรือ ณ ตน้ไตรมาสสองของปี 2565 ส าหรับกลุ่มสินคา้แห้งเทกองมีปริมาณร้อยละ 6.56 

(ร้อยละ 5.76 ส าหรับกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือและร้อยละ 7.50 ส าหรับกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้
บนเรือ) หรือคิดเป็นอตัราส่วนค าสั่งต่อเรือใหม่ต่อกองเรือประจ าปีท่ีต ่าที่สุดในรอบสองทศวรรษ!  

• มีขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือท่ีถูกรีไซเคิลปริมาณ 1.24 ล้านเดทเวทตันในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 รวมเรือทุก
ประเภทซ่ึงอยู่ในตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง เมื่อเทียบกับปริมาณ 3.43 ล้านเดทเวทตัน (ลดลงร้อยละ 64) จากช่วง
ไตรมาสแรกของปี 2564  อายุของกองเรือโลก ณ ตน้ไตรมาสสองของปี 2565 มีปริมาณ 79.47 ลา้นเดทเวทตนั หรือ ร้อย
ละ 8.39 (ร้อยละ 12.47 ของกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือและร้อยละ   6.18 ของกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่าย
สินคา้บนเรือ) ของกองเรือโลกจะมีอายุครบ 20 ปีหรือมากกว่า รวมถึงสัดส่วนปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ต่อกองเรือท่ีอยู่ใน
ระดับต ่าท่ีร้อยละ 6.57 (ปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่จนถึง ณ ส้ินปี 2567 เมื่อเทียบกับปริมาณอุปทานสุทธิ ณ ต้นไตรมาส
สองของปี 2565) ส่งผลให้กองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองโลกน่าจะขยายตวัชา้ลงมากข้ึน  

• ความล่าชา้จากความแออัดท่ีเกิดจากโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินเรือเพื่อผลัดเปลี่ยนลูกเรือ และความล่าช้า
เน่ืองจากการกกักนัเรือ ส่งผลให้อุปทานของเรือทั้งหมดตึงตวัในปี 2563 และปี 2564 เราคาดว่ากองเรือจะมีประสิทธิภาพ
ลดลงมากข้ึนในปี 2565 เน่ืองจากเราไม่เห็นว่าโควิด-19 จะหายไปในเร็ว ๆ น้ี โดยเฉพาะเมื่อรวมกบันโยบายปลอดโควิด
ของจีน ปัจจัยเหล่าน้ีจะส่งผลให้อุปทานสุทธิของเรือตึงตัว เมื่อได้รับแรงสนับสนุนจากค าสั่งต่อเรือใหม่ท่ีต ่ามากในปี 
2564 ปัจจยัเหล่าน้ีจะช่วยให้รับมือกบัอุปทานท่ีเพิ่มข้ึนจากเรือใหม่ไดอ้ย่างง่ายดาย 

• ดว้ยราคาน ้ามนัท่ีสูงกว่า 1,000 เหรียญสหรัฐต่อตนั เรือต่าง ๆ จะไดรั้บค าสั่งให้แล่นดว้ยความเร็วท่ีต ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไป
ได ้ซ่ึงจะท าให้อุปทานมีประสิทธิภาพตึงตวัเพิ่มมากข้ึน 

• ตามการคาดการณ์ของ Clarksons อุปสงค์ในแง่ตัน-ไมล์จะเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.09 และร้อยละ 1.88 เมื่อเทียบกับการเติบโต
ของอุปทานสุทธิท่ีร้อยละ 2.2 และร้อยละ 0.4 ในปี 2565 และในปี 2566 ตามล าดบั (คาดการณ์ ณ วนัท่ี 7 เมษายน 2565) 
ดว้ยความไร้ประสิทธิภาพของอุปทานสุทธิของเรือเน่ืองจากการหยุดชะงกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโควิด-19 ช่องว่างระหว่างอุปสงค์
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และอุปทานในปี 2565 ควรกวา้งข้ึนและเป็นประโยชน์แก่เจา้ของเรือ และเราควรจะเห็นปีท่ีคลา้ยกนัดงัเช่นท่ีเคยเกิดข้ึนใน
ปี 2564 

• การท่ี PSL อยู่ในกลุ่มเรือขนาดเล็กท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือนัน่หมายความว่าอตัราการเติบโตสุทธิของภาคอุปทาน

จะอยู่ในระดับเพียงร้อยละ 2.4 ในปี 2565 โดยปริมาณการขนส่งสินค้าแห้งเทกองกลุ่มย่อยจะเติบโตท่ีร้อยละ 2.69 ตาม

ขอ้มูลจาก Clarksons 

• เรือท่ีมีอายุ 20 ปีหรือมากกว่า มีปริมาณประมาณ 72.36 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 7.64 ของกองเรือในปัจจุบัน (37.97 

ลา้นเดทเวทตนัในกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือหรือร้อยละ 11.41 และ 34.39 ลา้นเดทเวทตนัในกลุ่มเรือท่ีไม่มี

อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือหรือร้อยละ 5.60) ณ ต้นไตรมาสสองของปี 2565 เรือเหล่าน้ีจะเป็นตัวเลือกท่ีเหมาะสม

ส าหรับการรีไซเคิลในปี 2566 เมื่อกฎเกณฑ์ใหม่ของ IMO มีการบงัคบัใช ้

• หากการเติบโตสุทธิของอุปทานไดร้ับผลกระทบจากความไร้ประสิทธิภาพและการลดความเร็วในการแล่นเรือลง ดงันั้น 

ปี 2565 และปี 2566 ควรเป็นปีท่ีดีเมื่อพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของ GDP โลกท่ีร้อยละ 3.6 ในปี 2565 และปี 2566 ซ่ึง

ไดค้าดการณ์โดย IMF 

• การรีไซเคิลเรือคาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มข้ึนในระหว่างปี 2566 เน่ืองจากเรือท่ีมีอายุ 20 ปีหรือมากกว่าในกองเรือโลกจะมี

ปริมาณมากข้ึน แรงกดดันจากการติดตั้งระบบจัดการน ้ าถ่วงเรือ / กฎเกณฑ์ IMO2020 ค่าใช้จ่ายในการตรวจเรือพิเศษ 

(Special Survey) ส าหรับเรือเก่าเหล่าน้ี และต้องเผชิญแรงกดดันจากการบังคับใช้กฎเกณฑ์ EEXI และ CII ในวนัท่ี 1 

มกราคม 2566 ท่ีจะบงัคบัให้ตอ้งรีไซเคิลเรือเก่าเหล่าน้ีก่อนเวลา 

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงปี 2546-2552, ปี 2553-2563, ปี 2564 และ ปี 2565 

ควำมแตกต่ำงในปี 2546-2552, ปี 2553-2563, ปี 2564 และปี 2565: 

อัตรำค่ำระวำงเรือเฉลี่ยต่อวัน 2546 – 2552 2553 – 2563 2564 2565 

เรือขนาดเคปไซส์ 67,101* 14,924*** 33,333** 14,746** 

เรือขนาดปานาแมกซ์ 32,793* 10,965*** 27,898** 23,218** 

เรือขนาดซุปราแมกซ์   28,013^^ 10,765*** 26,768** 25,156** 

เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ 18,753^^ 8,789*** 25,702** 24,084** 

อุปทานพนัลา้นตนั-ไมล์ ต่อปี +5.4% +4.2% +4.0%  +2.5%  

นโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของจีน 
จีนเขา้สู่องค์การการคา้

โลกในปี 2544 
578 พนัลา้นเหรียญ
สหรัฐ (ปี 2552) 

667 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ  
(กลางปี 2563) 

(ส่วนอื่นของโลกมากกว่า 20 
ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ ในปี 

2563/ปี 2564) 

2.3 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ  

สัดส่วนปริมาณการส่ังต่อเรือใหม่ต่อกองเรือ
ต่อปี 

+36.02% +26.23% +7.03% +6.88% 

ร้อยละต่อปีของปริมาณเรือที่มีอายุ 20 ปี  +18.38% +11.27% +6.25% +7.26% 
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อัตรำค่ำระวำงเรือเฉลี่ยต่อวัน 2546 – 2552 2553 – 2563 2564 2565 

(ปริมาณ ณ ตน้ปี) 

การเติบโตของอุปทานสุทธิเฉลี่ยต่อปี +6.8% +6.4% +3.6%  +2.1%  

ปี  2565 & อนำคต 

ณ ตน้ปี 2565 นบัเป็นคร้ังแรกในรอบศตวรรษ อตัราส่วนของเรือท่ีมีอายุ 20 ปีหรือมากกว่ามีปริมาณมากกว่าค าสั่งต่อเรือใหม่ และ 

ณ ตน้ไตรมาสสอง อตัราส่วนดงักล่าวยงัเป็นร้อยละ 7.64 และร้อยละ 6.57 ตามล าดบั 
หมายเหตุ: *ดัชนี BCI 172K (4TC), ดัชนี BPI 74K (4TC), ดัชนี BSI 52K (6TC), ดัชนี BHSI 28K (6TC). 
                 **ดัชนี BCI 180K (5TC), ดัชนี BPI 82K (5TC), ดัชนี BSI 58K (10TC), ดัชนี BHSI 38K (7TC) 
               *** รวมดัชนีสองประเภทข้างต้น 
               ^^อัตราค่าเช่าเรือระยะยาวเป็นระยะเวลา 1 ปีส าหรับเรือขนาด 32,000 เดทเวทตัน อัตราค่าเช่าเรือระยะยาวเป็นระยะเวลา 1 ปีท่ีส าหรับเรือขนาด 52,000 เดทเวทตัน ใช้ส าหรับปีท่ีไม่มีดัชนี BHSI (ปี 
2546 – ปี 2549) หรือ ไม่มีดัชนี BSI (ปี 2546 - ปี 2548).   
ท่ีมา: ข้อมูลจาก Clarksons ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
 

หากคุณดูอตัราค่าเช่าเหมาล าส าหรับช่วงปี 2546 ถึงปี 2552 อตัราค่าเช่าเหมาล ามีอัตราสูงสุดส าหรับเรือขนาดเคปไซส์เมื่อเทียบกับ

ช่วงเวลาอื่น ๆ  ส าหรับเรือขนาดปานาแมกซ์และขนาดซุปราแมกซ์ในระหว่างปี 2546 ถึงปี 2552 อัตราค่าเช่าเหมาล าสูงกว่าช่วงปี 

2553 ถึงปี 2563 เกือบ 3 เท่า แต่เกือบจะเท่ากับอัตราค่าเช่าเหมาล าในปี 2564 และในไตรมาสแรกของปี 2565 ส าหรับเรือขนาด

แฮนด้ีไซส์ อตัราค่าเช่าเหมาล าในปี 2564 สูงกว่าปี 2553 ถึงปี 2563 ถึง 3 เท่า และสูงกว่าปี 2546 ถึงปี 2552 เกือบ 1.5 เท่า อย่างไรก็

ตาม อตัราการเติบโตของอุปสงค์ในแง่ตัน-ไมล์ในส่ีช่วงระยะเวลามีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนโดยมีอตัราต ่าสุดในปี 2565 โปรด

ระลึกไวว้่าจีนเพิ่งประกาศแผนกระตุน้เศรษฐกิจมูลค่า 2.3 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐในเดือนเมษายน ซ่ึงแผนดงักล่าวน้ีจะช่วยกระตุ้น

การเติบโตของอุปทานในปี 2565 และในปีต่อ ๆ ไปซ่ึงยงัไม่ไดร้วมเขา้กบัการคาดการณ์ปัจจุบนัจาก Clarksons ส่ิงท่ีแตกต่างออกไป

คือ อตัราส่วนค าสั่งต่อเรือใหม่เฉล่ียต่อกองเรือสูงสุดในปี 2546 ถึงปี 2552 โดยลดลงร้อยละ 27 ในปี 2553 ถึงปี 2563 และลดลงร้อย

ละ 80 ในปี 2564 และลดลงร้อยละ 81 ในตอนตน้ปี 2565! ความแตกต่างท่ีมีนยัส าคญัอื่น ๆ ก็คือ อตัราส่วนค าสั่งต่อเรือใหม่ต่อกอง

เรือเป็น 2 เท่าของกองเรืออายุ 20 ปีในปี 2546 ถึงปี 2552 เป็น 2.3 เท่า ในปี 2553 ถึงปี 2563 และเป็นเพียง 1.1 เท่าในปี 2564 โดย

ตวัเลขลดลงเมื่อตน้ปี 2565 เหลือเพียง 0.95 เท่า และตวัเลขดงักล่าวไดล้ดลงอยู่ท่ี 0.86 เท่า ณ ตน้ไตรมาสสองของปี 2565! ส่ิงน้ีบ่ง

บอกถึงการเติบโตของอุปทานท่ีอ่อนแอในอนาคตและบ่งช้ีว่าตลาดท่ีแข็งแกร่งสามารถด าเนินต่อไปไดอี้กสองสามปี 

อัตราค่าระวางเร่ิมต้นในปี 2564 ท่ีระดับต ่าจากนั้นได้พุ่งสูงข้ึนอย่างมากสู่ระดับสูงสุดในวนัท่ี 7 ตุลาคม โดยดัชนี BDI แตะระดบั

สูงสุดในรอบ 13 ปีท่ี 5,650 จุด และตั้งแต่นั้นมาก็ลดลงอย่างต่อเน่ืองจนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ของปี 2565 ก่อนจะเพิ่มสูงข้ึนอีกคร้ัง 

เพราะเหตุใดอัตราค่าระวางจึงเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วในลักษณะน้ี ลดลง และเพิ่มข้ึนอีกคร้ังอย่างรวดเร็ว? ค าตอบนั้นค่อนข้างง่าย 

กล่าวคือ อุปสงค/์อุปทานส าหรับสินคา้แห้งเทกองเมื่อตอนกลางปี 2564 อยู่ในระดบัสมดุลท่ีสมบูรณ์แบบ และเน่ืองจากอุปสงค์ใน

แง่ตนั-ไมล์โดยการค านวนของ Clarksons เพิ่มข้ึนมาอยู่ท่ีร้อยละ 3.99 ซ่ึงแทบจะไม่แตกต่างจากการเติบโตของกองเรือสุทธิท่ีร้อย

ละ 3.55 อัตราค่าระวางจึงพุ่งสูงข้ึน! แต่เมื่อจีนตัดสินใจควบคุมภาคอสังหาริมทรัพย์ท่ีเกิดปัญหาโดยปล่อยให้เอเวอร์แกรนด์และ

กลุ่มบริษทัในเครือล่มสลาย ก าหนดการควบคุมป้องกนัมลพิษอย่างเขม้งวดในโรงไฟฟ้าท่ีใชถ่้านหินเป็นเช้ือเพลิงหลงัการประชุม 

COP26 ในเดือนพฤศจิกายน 2564 การผลิตเหล็กท่ีลดลง และยืนกรานว่าจะตอ้งมีทอ้งฟ้าสีครามในการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกช่วงฤดู

หนาวในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 อุปสงค์ในแง่ตัน-ไมล์ ด้วยเหตุน้ีอัตราค่าระวางได้รับผลกระทบและอัตราค่าระวางได้ลดลงด้วย
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เหตุผลตรงกนัขา้มท่ีอตัราพุ่งข้ึนสู่จุดสูงสุดในวนัท่ี 5 ตุลาคม อตัราค่าระวางท่ีลดลงน้ีไม่ไดรั้บความช่วยเหลือจากธนาคารกลางจาก

ประเทศท่ีเหลือในโลกในการอัดฉีดเม็ดเงินอย่างต่อเน่ือง (QE Tapering) และบ่งช้ีว่าการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ีย 7 คร้ังท่ีจะเร่ิมใน

เดือนมีนาคม 2565 เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ เมื่ออุปสงค์/อุปทานอยู่ในระดับสมดุล ความผนัผวนจะเป็นส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนอย่างแน่นอน

ส าหรับตลาดขนส่งสินคา้แห้งเทกอง! 

จีนใช้จ่ายเงินจ านวน 586 พนัล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2552 ไปกับการกระตุ้นโครงสร้างพื้นฐานท่ีใชเ้หล็ก และส่งผลให้ดัชนี BDI 

สูงข้ึนถึง 4,221 จุดในปีนั้นจากระดบัต ่าสุดท่ี 665 จุดในวนัท่ี 6 ธันวาคม 2551 จีนจดัสรรเงินจ านวน 667 พนัลา้นเหรียญสหรัฐใน

วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 การจัดสรรดังกล่าวผลักดันให้ดัชนี BDI พุ่งไปท่ี 

5,650 จุดซ่ึงสูงท่ีสุดในรอบ 13 ปีในเดือนตุลาคม 2564 ลองนึกดูว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 2.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐท่ี

ประกาศในเดือนเมษายน 2565 ซ่ึงเป็นคร้ังท่ีสามส าหรับมาตรการการกระตุน้โครงสร้างพื้นฐานท่ีใช้เหล็ก จะส่งผลต่อการกระตุ้น

ดัชนี BDI และตลาดขนส่งสินค้าแห้งเทกองอย่างไร หากค านึงถึงมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนในอดีตและผลกระทบ

เหล่านั้นเป็นแนวทางส าหรับปี 2565 และปีต่อ ๆ ไป 

เรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือ กล่าวคือ เรือขนาดซุปราแมกซ์และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ มีอัตราความผนัผวนน้อยกว่ามาก

เน่ืองจากเหตุผลท่ีแสดงไว้ข้างต้น และยงัเป็นเพราะกลุ่มเรือขนาดดังกล่าวมีอัตราการเติบโตสุทธิท่ีช้าท่ีสุดในแง่เดทเวทตันของ

อุปทานของกองเรือในปี 2564 ท่ีร้อยละ 2.03 (ส าหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์) ร้อยละ 2.84 (ส าหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์) เมื่อเทียบ

กบัร้อยละ 4.22 (ส าหรับเรือขนาดเคปไซส์) และร้อยละ 3.82 (ส าหรับเรือขนาดปานาแมกซ์) ในไตรมาสแรกของปี 2565 อตัราการ

เติบโตสุทธิในแง่เดทเวทตนัของอุปทานของกองเรืออยู่ท่ีร้อยละ 2.76 (ส าหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์) ร้อยละ 3.76 (ส าหรับเรือขนาด

ซุปราแมกซ์) เมื่อเทียบกบัร้อยละ 5.03 (ส าหรับเรือขนาดเคปไซส์) และร้อยละ 4.75 (ส าหรับเรือขนาดปานาแมกซ์) 

กำรเปลี่ยนแปลงหลักของภำคอุปสงค์ 

ควำมแออัด: ในไตรมาสแรกของปี 2565 จ านวนเรือเฉล่ียท่ีท่าเรือทัว่โลกมีจ านวนถึงเกือบ 4,700 ล า มากกว่าปริมาณเรือในไตรมาส

แรกของปี 2564 ถึง 150 ล า ตัวเลขดังกล่าวแตะระดับสูงสุดเมื่อวนัท่ี 23 มีนาคม ด้วยจ านวน 4,867 ล า แต่ตัวเลขดังกล่าวเคยเกือบ

แตะถึง 5,000 ล าเมื่อดัชนี BDI ข้ึนสูงสุดท่ี 5,650 จุดในวนัท่ี 7 ตุลาคม 2564 เรือขนาดปานาแมกซ์ เรือขนาดซุปราแมกซ์ และเรือ

ขนาดแฮนด้ีไซส์ มีค่าเฉลี่ยท่ีสูงกว่าเรือขนาดเคปไซส์ ซ่ึงมีจ านวนน้อยกว่าแต่ยงัคงสูงกว่าในปีก่อนหน้า ดว้ยนโยบายปลอดโควิด

ของจีนและเรือท่ีติดอยู่ในทะเลด าอันเน่ืองมาจากสงครามระหว่างรัสเซีย - ยูเครน จึงไม่น่าแปลกใจเลยหากเราจะเอาชนะตัวเลข

สูงสุดของปีท่ีแลว้ได ้จ านวนเรือท่ีติดอยู่ในประเทศจีนในสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนเมษายนเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญัดว้ยจ านวนเรือขนาด

เคปไซส์ 140 ล าเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.9 เรือขนาดปานาแมกซ์ 290 ล าเพิ่มข้ึนร้อยละ 13 เรือขนาดซุปราแมกซ์ 278 ล าเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 

และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ 159 ล าเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.4 จากสัปดาห์ก่อน สามารถดูรายละเอียดไดท่ี้น่ี 

อัตรำเงินเฟ้อ: อัตราเงินเฟ้อล่าสุดในสหรัฐอเมริกาอยู่ท่ีร้อยละ 8.5 ในเดือนมีนาคม 2565 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเป็นอัตรา

สูงสุดในรอบส่ีทศวรรษ! ภาวะอตัราเงินเฟ้อเร่ิมข้ึนเมื่อประมาณสองปีท่ีแลว้ในเดือนมีนาคมของปี 2563 เมื่อการระบาดใหญ่ของโค

วิด-19 ส่งผลกระทบต่อโลกด้วยการล็อกดาวน์และการท าลายอุปสงค์ลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น การทะเลาะกันระหว่าง

https://www.thesignalgroup.com/newsroom/port-congestion-a-review-of-the-number-of-dry-bulk-vessels-in-the-q1-2022
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ซาอุดิอาระเบียและรัสเซียส่งผลให้เกิดสงครามราคาท่ีท าให้ราคาน ้ ามนัตกลงไปต ่าสุดท่ี 38 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เมื่อมองไป

ข้างหน้าสู่เดือนมีนาคม 2565 และท่ามกลางสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน โดยส่วนอื่นของโลกใช้มาตรการคว  ่าบาตรโดย

ประกาศคว  ่าบาตรผลิตภัณฑ์ของรัสเซีย ดังนั้นราคาน ้ามนัตอนน้ีจึงแกว่งตัวอยู่ระหว่าง 100 ถึง 135 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดย

ราคาอาหารพุ่งสูงเกินจากสถิติ ก่อให้เกิดความกลวัต่อความไม่มัน่คงดา้นอาหาร ผลกัดนัให้ผูซ้ื้อเตรียมแผนการซ้ือไวล่้วงหน้า และ

ส่งผลให้ราคาธัญพืชเพิ่มข้ึน การข่มขู่เจา้ของเรือดว้ยการคว  ่าบาตรทางการคา้ขายในท่าเรือของรัสเซียนั้นนับเป็นการกระท าท่ีส่งผล

เสียต่อผลประโยชน์ของตนเองโดยการห้ามการขนส่งสินคา้ท่ีจ าเป็นมากไปทัว่โลก ส่งผลให้อตัราเงินเฟ้อเพิ่มข้ึน ขณะน้ีอตัราเงิน

เฟ้อเป็นกลายมาเป็นศตัรู แต่ภยัคุกคามอนัเน่ืองมาจากการคว  ่าบาตรคือไม่มีเจา้ของเรือคนใดเต็มใจท่ีจะบรรทุกสินคา้ของรัสเซียหรือ

ขนส่งสินคา้ไปยงัท่าเรือของรัสเซีย ดงันั้น สินคา้จ านวนมากพร้อมท่ีจะเคลื่อนยา้ย แต่ไม่มีเรือล าใดเต็มใจท่ีจะบรรทุก อย่างไรก็ตาม 

ผูซ้ื้อปลายทางไม่มีเวลาและต้องการสินค้าเมื่อวานน้ี ดงันั้นพวกเขาจึงถูกบงัคบัให้จ่ายราคาท่ีสูงกว่ามากส าหรับสินคา้ชนิดเดียวกัน 

ซ่ึงสินคา้ถูกจดัส่งมาจากระยะทางท่ีไกลกว่ามาก (ตนั-ไมล์ท่ีเพิ่มข้ึนหมายถึงอตัราค่าระวางสินคา้ก็สูงข้ึนดว้ย) จากนั้นส่วนอื่นของ

โลกก็สงสัยว่าเหตุใดจึงมีอัตราเงินเฟ้อและพวกเขาก าลังเร่งข้ึนอัตราดอกเบ้ียเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อ!?!? ผูร้้ายเช่นเคยคือภูมิศาสตร์

การเมืองและผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในแง่ของราคาท่ีสูงข้ึนและอัตราเงินเฟ้อ เพื่อควบคุมราคาในกลุ่มพลงังานและธัญพืชท่ี

เพิ่มข้ึนในปัจจุบัน การใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของอัตราดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึนส่งผลตรงกันข้าม ซ่ึงจะไม่ส่งผลให้ราคาต ่าลงอย่างแน่นอน 

เน่ืองจากปัจจยัท่ีกลวัการแพร่กระจายความไม่มัน่คงด้านอาหารจะผลักดนัให้ผูซ้ื้อยอมซ้ือในราคาท่ีแพงข้ึน ผลท่ีตามมาโดยไม่ได้

ตั้งใจอย่างหน่ึงของการคว  ่าบาตรต่อรัสเซียคือ ชาวอินเดีย จีน และรัสเซียก าลังก าหนดการลดราคาน ้ามนั (ราคาลดลงกว่าในช่วง

ก่อนเกิดสงครามร้อยละ 25) ในสกุลเงินรูปี หยวน และรูเบิล ซ่ึงนับว่าได้ประโยชน์ทุกฝ่าย น ้ ามันท่ีมีการก าหนดราคาเป็นหยวน 

หรือรูปี หรือรูเบิล จะส่งผลกระทบต่ออ านาจสูงสุดของเงินสกุลเหรียญสหรัฐ และลดความน่าดึงดูดของสกุลเงินส ารองเพียงสกุล

เงินเดียวในโลก ผูร้้ายของปัญหาปัจจุบนัของเรา แน่นอนตอ้งเป็น นกัการเมือง โควิด-19 ซ่ึงถูกจดัการแบบผิดพลาดโดยนกัการเมือง 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดร้ับการจัดการอย่างไม่ถูกตอ้งโดยนกัการเมืองซ่ึงไม่มีความรู้อย่างแทจ้ริงเลยว่าการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศคืออะไรหรือควรจัดการอย่างไร และภูมิศาสตร์การเมืองท่ีน าไปสู่สงครามท่ีไม่จ าเป็นระหว่างรัสเซียและยูเครน ส่ิง

เหล่าน้ีล้วนเป็นเป้าหมายท่ีท าร้ายตัวเอง เป็นเพราะนกัการเมืองท่ีแกปั้ญหาเหล่าน้ีในทางท่ีผิด และตอนน้ีวิธีแกปั้ญหาของเจอโรม 

พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางอื่น ๆ  ส่วนใหญ่ คือการข้ึนอัตราดอกเบ้ียเพื่อลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ 

ในขณะท่ีร้อยละ 50 ของราคาน ้ ามันในปัจจุบันเกิดจากความเย่อหย่ิงของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นาโต และรัสเซีย เมื่อ

กล่าวถึงราคาอาหาร ย  ้าอีกคร้ังว่าเป็นผลมาจากสงครามในปัจจุบันและการใช้มาตรการคว  ่าบาตร ด้วยการรักษาอัตราดอกเบ้ียท่ี

สูงข้ึนมีแนวโน้มท่ีจะท าให้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเลวร้ายลงและไม่บรรลุเป้าหมายในการลดราคาสินคา้! 

สงครำมรัสเซีย-ยูเครน: ในปี 2564 การส่งออกถ่านหินของรัสเซียสูงถึง 177.2 ล้านตัน ซ่ึงร้อยละ 22 (38.8 ล้านตัน) ถูกส่งไปยงั

สหภาพยุโรป รัสเซียเป็นผูส่้งออกถ่านหินรายใหญ่เป็นอันดับสามของโลกโดยคิดเป็นร้อยละ 15 ของอุปทานถ่านหินทั่วโลก การ

ส่งออกน ้ ามันดิบของรัสเซียสูงถึง 212.0 ล้านตันโดยร้อยละ 54 (114.2 ล้านตัน) ถูกส่งไปยงัสหภาพยุโรป รัสเซียเป็นผูส่้งออก

น ้ ามันดิบทางทะเลรายใหญ่เป็นอันดับสองและคิดเป็นร้อยละ 11 ของอุปทานน ้ ามันดิบทางทะเลทั่วโลก รัสเซียเป็นผูส่้งออกแร่

โปแตชรายใหญ่เป็นอนัดบัสองท่ี 12 ลา้นตนัหรือครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 20 รองลงมาคือเบลารุส รัสเซียส่งออกยูเรีย 6 ลา้นตนั

หรือคิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 14 แอมโมเนียมไนเตรตซ่ึงใชใ้นการเกษตรและเหมืองแร่ รัสเซียส่งออก 3.5 ลา้นตนัหรือ
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คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 40 รัสเซียสั่งห้ามการส่งออกแอมโมเนียมไนเตรตก่อนการรุกรานยูเครนเพื่อรับประกันอุปทานใน

ทอ้งถ่ิน การส่งออกปุ๋ยของรัสเซียเพิ่มข้ึนร้อยละ 34 เป็น 16.8 ลา้นตนัในปี 2564 วิกฤตอุปทานปุ๋ยทัว่โลกจะสร้างแรงกดดนัต่อการ

เก็บเก่ียวในอนาคต รัสเซียส่งออกเหล็กกลา้ร้อยละ 8 ของโลก ขา้วสาลีร้อยละ 17 ของการส่งออกขา้สาลีทัว่โลก ธัญพืชหยาบร้อยละ 

14 ถ่านหินร้อยละ 15 และปุ๋ยร้อยละ 21 ของการส่งออกปุ๋ยทัว่โลก และแร่เหล็กร้อยละ 2 ยูเครนเป็นเจา้ของอุปทานข้าวสาลีร้อยละ 

12 เหล็กร้อยละ 2 และแร่เหล็กร้อยละ 3 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่ารัสเซียและยูเครนเป็นประเทศผูส่้งออกเมล็ดพืช ถ่านหิน 

ปุ๋ย น ้ามนั ก๊าซ และเหล็กกลา้อย่างมีนยัส าคญั ผลท่ีตามมาของสงครามคร้ังน้ีจึงมีดงัน้ี: 

• ความจริงเป็นเหย่ือรายแรกของสงคราม จงสงสัยในส่ิงท่ีส่ือกระแสหลกัน าเสนอ 

• สหรัฐอเมริกา/นาโตนั้นไม่ปฏิบติัตามค ามัน่สัญญา ดงัท่ียูเครนไดค้น้พบความจริงดงักล่าวอย่างเจ็บปวดท่ีสุด 

• ขอ้มูลจาก Reuters ระบุว่า ขอ้เท็จจริงอนัยากแก่การยอมรับไดถู้กคน้พบระหว่างสงคราม ห้องปฏิบติัการประมาณ 30 แห่ง

ทั่วประเทศยูเครนถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเก่ียวข้องกับการพฒันาสารชีวภาพท่ีเป็นอันตรายซ่ึงได้รับทุนสนับสนุนจาก

สหรัฐอเมริกา/สหภาพยุโรป/องคก์ารอนามยัโลก 

• ความหน้าซ่ือใจคดของตะวนัตกส าหรับผูล้ี้ภัยผิวขาวและมาตรการคว  ่าบาตรถูกแสดงอย่างเต็มรูปแบบ ผูล้ี้ภยัผิวสีถูกมอง

ว่าไม่มีคุณค่า 

• ชีวิตผูบ้ริสุทธ์ิเป็นราคาที่ตอ้งชดใชส้ าหรับผลประโยชน์ท่ีตอ้งแลกมาดว้ยเลือดของอุตสาหกรรมการทหารอนัซับซ้อน ผูม้ี

ส่วนริเร่ิมสงครามในคร้ังน้ีไม่มีพวกเขาคนใดท่ีจะตอ้งจ่ายราคาเช่นน้ี 

• วิกฤตอาหารโลกไดม้าถึงแลว้ ดว้ยราคาอาหารพุ่งสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว เป็นอีกคร้ังท่ีคนจนและคนผิวสีจะตอ้งกลายเป็นผูหิ้ว

โหย 

• ราคาเช้ือเพลิงฟอสซิลพุ่งสูงข้ึน พลงังานหมุนเวียนคืออนาคต แต่ ณ ปัจจุบนัยงัคงใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล 

• ผูก้ระท าผิดท่ีแท้จริงคือ แน่นอนว่าต้องเป็นภูมิรัฐศาสตร์ท่ีสนบัสนุนสงครามในปัจจุบัน และส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพุ่ง

แตะระดบัสูงสุดหลายทศวรรษ จะไม่มีผูใ้ดไม่ไดร้ับผลกระทบ 

• ส่วนอื่นของโลกก าลังข้ึนอัตราดอกเบ้ียและลด QE เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ แต่จีนได้ปรับลดอัตราดอกเบ้ีย ลดอัตราส่วน

ส ารองขั้นต ่า (RRR ) ของธนาคาร และลดอตัราดอกเบ้ียสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 

• ร้อยละ 14.5 ของลูกเรือทั้งหมดมาจากรัสเซีย-ยูเครน หากสงครามน้ีด าเนินต่อไปสักระยะหน่ึง จะเป็นการเพิ่มตน้ทุนด้าน

ลูกเรือให้กบัเจา้ของเรือทุกล า 

• การส่งออกสินคา้จากรัสเซีย-ยูเครนไปยงัสหภาพยุโรป ตุรกี อียิปต์ และแอฟริกาเหนือ จะถูกแทนท่ีดว้ยปริมาณตนั-ไมล์ท่ี

ไกลข้ึนจากอินเดีย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา/แคนาดา และอเมริกาใต ้

• หากสหภาพยุโรปเปลี่ยนโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซเป็นพลงังานถ่านหิน การน าเขา้ถ่านหินต่อปีจะเพิ่มข้ึนประมาณ 200 ลา้น

ตนัต่อปี 

• แร่เหล็กท่ีส่งออกโดยรัสเซีย-ยูเครนไปยงัสหภาพยุโรปจะถูกแทนท่ีดว้ยสินคา้ท่ีมีระยะทางตนั-ไมล์ท่ีไกลข้ึนจากแคนาดา 

ส่งผลให้อตัราค่าระวางเรือสูงข้ึน 

• สงครามน าไปสู่การหยุดชะงกั ไร้ประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีระยะทางในแง่ตนั-ไมล์ท่ีไกลข้ึน และอตัราค่าระวางเรือสูงข้ึน 

https://youtu.be/6QjFZjt3cF0
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ผลที่ตำมมำโดยไม่ได้ต้ังใจของสงครำมรัสเซีย-ยูเครน: ผูค้า้ชาวตะวนัตกตอ้งวางเงินหลายพนัลา้นเหรียญสหรัฐในรูปแบบของการ

เรียกวางหลักประกัน (Margin call) ก าลังได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม ซ่ึงส่ือกระแสหลักกลบัไม่ได้น าเสนอ เมื่อผูค้้ารายใหญ่

ท่ีสุดในการค้าแร่นิกเกิล แน่นอนว่าเป็นผูค้้าชาวจีน ถูกจับได้ว่าเข้าซ้ือแร่นิกเกิลเมื่อราคาพุ่งสูงอย่างมากหลังจากการบุกรุกของ

รัสเซีย ส่งผลให้ตลาดโลหะลอนดอน (LME) นั้นปิดตัวลงเกือบหน่ึงสัปดาห์! ส่ิงน้ีเป็นปัญหาท่ีแท้จริง แต่เราไม่คิดว่าส่ิงน้ีจะ

น าไปสู่ความเส่ียงอย่างเป็นระบบท่ีธนาคารใด ๆ ผู ้ค้ามีแนวโน้มท่ีจะล้มละลายหากพวกเขาไม่สามารถบรรลุการเรียกวาง

หลักประกัน แม้ว่าส่วนใหญ่จะมีวงเงินสินเช่ือจ านวนมาก และก าลังส ารวจวงเงินสินเช่ือเพิ่มเติมผ่าน BlackRock Goldman Sachs 

และบริษทัจัดการการลงทุนอื่น ๆ  สถาบันการเงินท่ีรับประกันการค้าดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่ในโลกตะวนัตก เป็นสถาบันท่ีมีความ

เส่ียงและอาจปิดตัวลง ผลเสียคือเงินทุนท่ีถูกยืมไปโดยผูค้้าท่ีล้มละลายเหล่าน้ีและสถาบันการเงินจะไม่ถูกชดใช้คืน ค าถามคือ 

สถานการณ์ดงักล่าวจะแสดงถึงความเส่ียงอย่างเป็นระบบส าหรับโครงสร้างระบบการเงินของโลกดงัเช่นการล่มสลายของ Lehman 

Brothers หรือไม่? เราสงสัยในเหตุผลง่าย ๆ ท่ีว่าวนัน้ีธนาคารแข็งแกร่งมากกว่าในปี 2551 หรือไม่ มีการทดสอบความสามารถใน

การรับมือกบัวิกฤตของธนาคารซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาว่าธนาคารมีเงินทุนเพียงพอท่ีจะทนต่อภาวะเศรษฐกิจตกต ่าในเชิง

ลบท่ีพวกเขาได้รับในปัจจุบันหรือไม่ เพื่อให้หน่วยงานก ากับดูแลเข้าแก้ไขปัญหาได้อย่างทนัท่วงทีให้ดีเสียก่อนท่ีจะไปเกิดข้ึนท่ี

ธนาคารใด ๆ ซ่ึงแตกต่างจากในปี 2551 เมื่อไม่มีการทดสอบความสามารถดงักล่าวเลย  

ผลท่ีตามมาโดยไม่ไดต้ั้งใจอีกประการหน่ึงของสงครามคร้ังน้ีคือผลกระทบต่อผูผ้ลิตปุ๋ย บริษทั Yara International ยกัษใ์หญ่ดา้นปุ๋ย

ของนอร์เวยปิ์ดโรงงาน 2 แห่ง โรงงานแห่งหน่ึงในฝร่ังเศสและอีกแห่งในอิตาลี เน่ืองจากราคาก๊าซท่ีสูงเป็นประวติัการณ์ ราคาขา้ว

สาลีและขา้วโพดท่ีพุ่งสูงข้ึนเมื่อเร็ว ๆ น้ี นบัตั้งแต่เร่ิมสงคราม ไดก้ระทบกระเทือนต่อคนจนและโลกของคนผิวสีมากท่ีสุดแลว้ แต่

การขาดปุ๋ยจะย่ิงช่วยผลกัดนัราคาอาหารให้สูงข้ึนอีกในปี 2566  

รำคำสินค้ำโภคภัณฑ์และอัตรำค่ำระวำง: โดยทั่วไป เมื่อใดก็ตามท่ีราคาสินค้าโภคภัณฑ์พุ่งสูงข้ึน อัตราค่าระวางสินค้าก็เพิ่มข้ึน

เช่นกนั ขณะน้ีดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้ม แต่ดว้ยความไม่แน่นอนทั้งหมดในโลก เราไม่แน่ใจเหมือนกนัว่าความสัมพนัธ์น้ีจะยงัคงอยู่

หรือไม่ เวลาจะเป็นเคร่ืองบอก แต่ ณ ตอนน้ี ดูเหมือนว่าความสัมพนัธ์ดงักล่าวจะถูกรักษาไวไ้ดค่้อนข้างดี หากคุณจ าไดใ้นปี 2551 

เมื่อราคาน ้ามนัพุ่งข้ึนถึง 147 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และโกลด์แมน แซคส์คาดการณ์ไวท่ี้ 200 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในขณะนั้น

ก็เกรงว่าราคาน ้ ามันท่ีสูงจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว แต่ส่ิงนั้นกลับไม่ได้เกิดข้ึน และแม้ว่าราคาน ้ ามนัจะยงัคงสูงอยู่เกือบ

ตลอดปี 2551 โดยเพียงทรุดตัวลงหลังจาก Lehman Brothers ล่มสลายในสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนกันยายน เศรษฐกิจโลกพงัทลาย

หลังจากการล่มสลายของโครงสร้างระบบการเงินของโลกตะวนัตกพร้อมกับ Lehman Brothers จนถึงตอนน้ี เราไม่เห็นสัญญาณ

ดังกล่าวของโครงสร้างระบบการเงินของโลกท่ีก าลังระเบิด ดังนั้นแมว้่าราคาน ้ามนัจะสูง แต่เราไม่เห็นความตึงเครียดใด ๆ  ท่ีอาจ

ท าลายโครงสร้างระบบการเงินและอตัรา GDP โลก 

ประเทศจีน: ในการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติ (NPC) ในเดือนมีนาคม “เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ” ถูกกล่าวถึง 81 คร้ัง เป้าหมาย

การเติบโตของ GDP ประจ าปีท่ีตั้งไวท่ี้ประมาณร้อยละ 5.5 ซ่ึงต้องการการสนบัสนุนด้านนโยบายท่ีแข็งแกร่ง เน่ืองจากนโยบาย

ปลอดโควิดส่งผลให้ตลาดในประเทศอ่อนแอลงประกอบกับความไม่แน่นอนในส่วนอื่นของโลก จากวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน การคว  ่า

บาตร การลด QE อตัราดอกเบ้ียท่ีเพิ่มข้ึน ฯลฯ การใชจ้่ายดา้นโครงสร้างพื้นฐานจะเพิ่มข้ึนเน่ืองจากการใชจ้่ายดา้นการคลงัท่ีมากข้ึน 
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การผ่อนคลายทางการเงินผ่านการปรับลดอตัราดอกเบ้ีย และอัตราส่วนส ารองขั้นต ่าท่ีลดลง และการลดอัตราการจ านอง ไม่มีการ

ก าหนดเป้าหมายท่ีวดัผลไดส้ าหรับการลดการปล่อยคาร์บอนหรือการใชพ้ลงังาน และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดได้

เปลี่ยนกลบัไปเป็นปี 2573 จากปี 2568 ภาคท่ีอยู่อาศยัเน้นไปท่ีท่ีอยู่อาศยัราคาไม่แพงส าหรับคนจริงท่ีจะอาศยัอยู่ การออกพนัธบัตร

รัฐบาลท้องถ่ินยงัคงอยู่ท่ี 3.65 ล้านล้านหยวน แต่มีแนวโน้มว่าจะสูงข้ึนร้อยละ 85 (4.73 ล้านล้านหยวนในปี 2565 เทียบกับ 2.57 

ล้านล้านหยวนในปี 2564) เน่ืองจากการออกช่วงท้ายในปี 2564 เทียบกับการออกช่วงแรกในปี 2565 รัฐบาลกลางจะท าการโอน

งบประมาณไปยงัรัฐบาลท้องถ่ินจ านวนสูงมาก เพื่อส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม จีนย  ้าจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความ

มัน่คงดา้นอาหารโดยรักษาผลผลิตธัญพืชประจ าปีให้สูงกว่า 650 ลา้นตนั และรักษาพื้นท่ีเพาะปลูกรวมไวท่ี้ 120 ลา้นเฮกตาร์ สุดทา้ย

การลดหย่อนภาษีมุ่งเป้าไปท่ีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจ านวนเงินรวม 1.5 ลา้นลา้นหยวนในปี 2565 

เงื่อนไขทั้งหมดน้ีตรงกนัข้ามกับการด าเนินการของประเทศทางฝั่งตะวนัตกและจะช่วยจีนในการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2565 

ในขณะทีป่ระเทศทางฝั่งตะวนัตกดูอ่อนแอ ในการท าลายลา้งของพวกเขาดว้ยการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย 7 คร้ังหรือมากกว่าในช่วงปี 

2565 

ในท่ีสุดจีนอาจควบคุมภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ และท าให้ภาคอสังหาริมทรัพย์มุ่งเน้นไปท่ีท่ีอยู่อาศัยราคาไม่แพงท่ีคน

ทั่วไปต้องการ อยากท่ีจะเป็นเจา้ของ และต้องการเข้าอยู่อาศัย ผ่านนโยบายต่าง ๆ เช่น การลดอัตราส่วนส ารองขั้นต ่าของธนาคาร

เมื่อเร็ว ๆ น้ี การปรับลดอัตราดอกเบ้ีย และอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส าหรับท่ีอยู่อาศัยท่ีลดลง นับเป็นทางออกท่ีได้ประโยชน์กนัทุก

ฝ่าย โดยนกัพฒันาอสังหาริมทรัพยม์ีแนวโน้มท่ีจะผลกัดนัความตอ้งการเหล็กให้กลบัสู่ระดบัก่อนการล่มสลายของ Evergrande การ

เพิ่มข้ึนดงักล่าวนั้นจะเป็นชยัชนะท่ีย่ิงใหญ่ส าหรับภาคการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง  

 

เหตุการณ์ส าคญัอื่น ๆ ในประเทศจีนคือการประชุม CCP ท่ีก าหนดไวใ้นเดือนพฤศจิกายน 2565 ซ่ึงประธานาธิบดี สี จิ้นผิง จะด ารง

ต าแหน่งเป็นคร้ังท่ี 3 อย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน ส าหรับผูน้ าที่ต้องการด ารงต าแหน่งดังกล่าว เศรษฐกิจต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยอตัรา

การเติบโตท่ีสูง ดงันั้นจึงตอ้งพยายามท าทุกส่ิงทุกอย่างเท่าท่ีจะท าไดเ้พื่อให้แน่ใจว่าเศรษฐกิจไดมุ้่งเน้นการเติบโตก่อนการประชุม

สภาคองเกรส  

 

ดังจะเห็นได้ว่าสาเหตุทั้งหมดของการชะลอตัวในไตรมาสส่ีปี 2564 และในไตรมาสแรกปี 2565 เกิดจากการตัดสินใจของรัฐบาล

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในจีน (ตลาดเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองข้ึนอยู่กับจีนเป็นอย่างมาก) หรือในโลกเสรี (ธนาคารกลางสหรัฐได้

คาดการณ์ว่าจะข้ึนอตัราดอกเบ้ีย 7 คร้ังในปี 2565 รวมกบัการลดการอดัฉีดเม็ดเงินอย่างต่อเน่ือง) การตดัสินใจเหล่าน้ีท าให้อุปสงค์

ลดลง แต่เมื่อเกิดข้ึนในทางกลบักนัจะท าให้ความตอ้งการเติบโตอีกคร้ังและเราสามารถกลบัมาอยู่จุดเดิมเหมือนช่วงตน้ปี 2564! 

 

กำรเปลี่ยนแปลงหลักของภำคอุปทำน 

เร่ิมตน้ปี 2565 ดว้ยอุปทาน 939.15 ลา้นเดทเวทตนัและเพิ่มข้ึนเป็น 946.86 ลา้นเดทเวทตนั (เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.82) ณ ตน้ไตรมาสสอง

ของปี 2565 หากค านวณอตัราการส่งมอบล่าชา้ที่ร้อยละ 5 (อตัราการส่งมอบล่าชา้ที่แทจ้ริงคือร้อยละ 2.47 ส าหรับไตรมาสแรกของ
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ปี 2565) กับการส่งมอบตามก าหนดการในปี 2565 และปี 2566 และสมมติว่ามีการปลดระวางเรือถึง 8 ล้านเดทเวทตัน (อัตราการ

ปลดระวางเรือท่ีแท้จริงคือ 5.47 ล้านเดทเวทตันในช่วงปี 2564) จะเหลือการเติบโตของกองเรือสุทธิท่ีร้อยละ 2.47 (เพิ่มข้ึนจาก 

939.15 ล้านเดทเวทตันเป็น 962.37 ล้านเดทเวทตัน ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก 330.10 ล้านเดทเวทตันเป็น 339.33 ล้านเดทเวทตันส าหรับกลุ่ม

เรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ คิดเป็นการเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.80 และเพิ่มข้ึนจาก 609.05 ลา้นเดทเวทตนัเป็น 623.04 ลา้นเดทเวท

ตันส าหรับกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือ คิดเป็นการเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.30) ภายในส้ินปี 2565 และร้อยละ 1.95 ภายใน

ส้ินปี 2566 (เพิ่มข้ึนจาก 962.37 ล้านเดทเวทตันเป็น 981.12 ล้านเดทเวทตัน โดยท่ีเพิ่มข้ึนจาก 339.33 ล้านเดทเวทตันเป็น 345.99 

ลา้นเดทเวทตนัส าหรับกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ คิดเป็นการเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.96 และเพิ่มข้ึนจาก 623.04 ลา้นเดทเวท

ตนัเป็น 635.13 ลา้นเดทเวทตนัส าหรับกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ คิดเป็นการเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.94) ความแออดั การ

จัดการน ้ าถ่วงเรือ การลดความเร็วในการแล่นเรือลง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปี 2566 เน่ืองจากกฎระเบียบของ EEXI/CII และความ

ล่าชา้เน่ืองจากการกกักนัเรือจากโรคโควิด-19 จะช่วยเพิ่มความตึงตวัของภาคอุปทาน 

กำรหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทำน 
อุตสาหกรรมการเดินเรือเป็นหน่ึงในการเช่ือมโยงท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในระบบห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้นเมื่อถูกขดัขวาง ก็จะ

สร้างความไร้ประสิทธิภาพซ่ึงส่งผลให้อุปสงค์ในแง่ตนั-ไมล์เพิ่มข้ึนทนัที สถานการณ์โควิด-19 และสงครามในยูเครนในปัจจุบัน 

ไดข้ดัขวางระบบห่วงโซ่อุปทานตลอดจนทุกดา้นของชีวิตและธุรกิจ ความแออดัของท่าเรือไม่ได้ลดลง เน่ืองจากนโยบายปลอดโค

วิดของจีนรวมกบัเช้ือโควิดสายพนัธ์ุโอไมครอน ซ่ึงเป็นเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุท่ีสามารถแพร่ระบาดไดม้ากท่ีสุด ก าลงัสร้างความแออดั

ในท่าเรือจีนให้เพิ่มมากข้ึน ตามรายละเอียดซ่ึงไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ในหัวขอ้ความแออดั ท่าเรือทัว่โลกไดรั้บผลกระทบต่าง ๆ จาก

ความแออดัของท่าเรือจีน อุปสงคข์องสินคา้เป็นตวัดึงให้เกิดความแออดั ในขณะท่ีท่าเรือท่ีคบัคัง่เป็นตวัผลักดนัให้เกิดความแออัด 

การขาดการลงทุนในท่าเรือท่ีมีอยู่และความขาดแคลนของท่าเรืออัตโนมติัท่ีทันสมยัในส่วนอื่นของโลกส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทาน

หยุดชะงกัไปทัว่โลก การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพตกเป็นเหย่ือรายแรกของโอไมครอน ส่งผลให้ตอ้งลดจ านวนคนท างานท่าเรือ

ท่ีไดรั้บผลกระทบจากโควิดลง พนกังานน าร่องซ่ึงเป็นองค์ประกอบส าคญัส าหรับการเร่ิมต้นการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพตาม

ท่าเรือไดข้าดแคลนเน่ืองจากการติดเช้ือและการกักกนั เรือท่ีเดินทางมาจากประเทศต่าง ๆ ท่ีไดร้ับผลกระทบจากโอไมครอน จอด

ทอดสมออยู่ในจุดกกักนัซ่ึงขวางท่าเรือ คนประจ าเรือผูเ้ปรียบเสมือนกาวท่ีผูกมัดโลกาภิวตัน์ ตอ้งเผชิญกบัการทดสอบโควิด ความ

ล่าชา้ การแยกตวั การอยู่บนเรือท่ีนานข้ึน และความกลวัการระบาดของโควิด-19 บนเรือ เน่ืองจากหลายประเทศยงัคงไม่อนุญาตให้

พวกเขาข้ึนจากเรือเพื่อเดินทางกลับบ้าน คนขบัรถบรรทุกท่ีได้รับผลกระทบจากโรคระบาด ส่งผลให้ความไม่มีประสิทธิภาพย่ิง

เพิ่มข้ึนไปอีก เน่ืองจากสินค้าติดอยู่ท่ีท่าเรือ การประเมินความยืดหยุ่น ความเช่ือถือได้ ความหลากหลาย การเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

ประสิทธิภาพการท างาน การลดความเส่ียง และระดับสินค้าคงคลังท่ีเช่ือมโยงทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทานได้กลายเป็นเร่ืองส าคญั

ส าหรับธุรกิจและรัฐบาล ระดบัสินคา้คงคลงัในธุรกิจและประเทศต่าง ๆ ยงัคงไม่เพียงพอต่อการหยุดชะงกัในปัจจุบนั แมว้่าการเติม

สินค้าคงคลังจะสูงเป็นประวติัการณ์ก็ตาม หลักการใหม่ในขณะน้ีคือ “การส ารองเผื่อกรณีฉุกเฉิน” (just-in-case) เปรียบเทียบกับ

หลกัการ “การส ารองแบบทนัเวลาพอดี” (Just-in-time) ในอดีต 
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กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

โปรดดูหนงัสั้นเร่ืองน้ีเก่ียวกบัวิศวกรรมภูมิศาสตร์พลงังานแสงอาทิตยแ์ละการอภิปรายระหว่างผูส้นบัสนุนทฤษฎีและผูท่ี้สงสัย 

 

คลื่นความร้อน เหตุการณ์ไฟไหม ้ความแห้งแลง้ พายุเฮอริเคนและพายุทอร์นาโดท่ีควบคุมไม่ได้ ภาวะน ้าท่วม และคลื่นขนาดใหญ่
สูง 100 ฟุต จะเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนปกติ พิจารณาจากเหตุการณ์น ้าท่วมเมื่อเร็ว ๆ น้ีในออสเตรเลียและแอฟริกาใต ้ ซ่ึงมีผูเ้สียชีวิต
กว่า 440 คน ณ ท่าเรือ Durban ซ่ึงกลายเป็นความโกลาหล การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศได้เกิดข้ึนแลว้ ไม่ใช่ในอีกทศวรรษ 
สองทศวรรษ หรือส่ีทศวรรษขา้งหน้า แต่เกิดข้ึนแลว้ในขณะน้ี Bloomberg ระบุว่า 21 ปีจาก 22 ปีของปีท่ีร้อนท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2423 
เกิดข้ึนตั้งแต่ต้นปี 2543 และพื้นผิวใต้มหาสมุทรในปี 2564 ท าลายสถิติความร้อนประจ าปีท่ีเคยเกิดข้ึนในปี 2563 ซ่ึงจะท าให้เกิด
พายุ พายุเฮอริเคน พายุทอร์นาโด และคลื่นทะเล ท่ีมีพลังมากข้ึน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะน าไปสู่การหยุดชะงักท่ี
เก่ียวข้องกับสภาพอากาศ ด้วยความแออัดท่ีเพิ่มข้ึนท่ีท่าเรือ ความเร็วในในการแล่นเรือท่ีลดลงเน่ืองจากคล่ืนท่ีแรงข้ึน/คลื่นขนาด
ใหญ่ข้ึน และการสูญเสียตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ของเรือจะเกิดข้ึนเป็นประจ า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง
เน่ืองจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลให้มีความตอ้งการไฟฟ้ามากข้ึนดว้ยการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล 
โรงไฟฟ้าท่ีปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ซ่ึงเพิ่มปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเราปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ ส่ิงน้ีจะเร่ิมตน้
วงจรอุบาทวด์ว้ยความตอ้งการพลงังานท่ีมากข้ึนจากโรงงาน โกดงั การขนส่ง/การจดัส่งของอุตสาหกรรม ไปจนถึงการท าความเย็น
ให้แก่บา้น สถานที่ท างาน โรงละคร สนามกีฬา ฯลฯ โดยตอ้งการพลงังานมากข้ึนจากโรงไฟฟ้าท่ีใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศมากข้ึนก่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความร้อน ไฟไหม้ ภัยแล้ง น ้ าท่วม 
พายุ และวฏัจกัรด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง การผลิตอาหารจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเรา
อาจพบว่าตนเองตอ้งเผชิญกบัความไม่มัน่คงทางด้านอาหารไม่ว่าเราจะอาศยัอยู่ในประเทศท่ีมัง่คัง่เพียงใด สงครามระหว่างรัสเซีย
และยูเครนไม่ได้ช่วยอะไรเลย หากแต่ส่งผลให้การส่งออกอาหาร เช้ือเพลิง (น ้ ามัน ก๊าซ ถ่านหิน) ปุ๋ย และเหล็กกล้า จากสอง
ประเทศน้ีหายไป ผลกัดนัราคาให้สูงข้ึน สถานการณ์ดงักล่าวน้ีจะเน้นให้รัฐบาลส ารองธัญพืชคงคลงัเพิ่มมากข้ึนเพื่อหลีกเล่ียงการ
ข้ึนราคาวตัถุดิบหลกัในอาหารอย่างรวดเร็วดว้ยอตัราเงินเฟ้อท่ีจะเกิดข้ึน การขนส่งธัญพืชท่ีมีปริมาณมากข้ึน ประกอบกบัความไม่มี
ประสิทธิภาพที่เก่ียวขอ้งกบัสภาพอากาศในการลดปริมาณอุปทานเรือสุทธิ จะเป็นผลดีต่ออุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมล์ของตลาดการขนส่ง
สินคา้แห้งเทกอง 
 

กำรเปลี่ยนแปลงหลักด้ำนกฎเกณฑ์ 
มหาสมุทรดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีมนุษย์ปล่อยออกมาเกือบ 3 ส่วน ย่ิงเราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มากเท่าไร 

มหาสมุทรก็ย่ิงดูดซับมากข้ึนเท่านั้น ส่งผลให้มหาสมุทรมีความเป็นกรดสูง และจะส่งผลให้แนวปะการังตายประกอบกับจ านวน

ปลาท่ีลดลงโดยสอดคลอ้งกนั นบัเป็นการตอกตะปูอีกตวับนฝาโลงของคนจนและผูหิ้วโหย 

 

โปรดดูหนงัสั้นโดย BIMCO เก่ียวกบัส่ิงท่ีภาคอุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้ทางทะเลตอ้งด าเนินการ เช่นเดียวกบัทุกอุตสาหกรรม 

และทุก ๆ คน เพื่อท าให้โลกของเราน่าอยู่ข้ึนส าหรับเราทุกคน (ขอ้มูลจาก BIMCO วนัท่ี 29 เมษายน 2565) 

 

การร่ัวไหลของก๊าซมีเทน (Methane Slip) ซ่ึงก๊าซมีเทนบางส่วนร่ัวไหลออกมาเมื่อก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ถูกเผาไหม้ใน

เคร่ืองยนต์ของเรือ จะกลายเป็นเร่ืองปวดหัวคร้ังใหญ่ส าหรับการขนส่งทางทะเล เรือสมัยใหม่ส่วนใหญ่สร้างข้ึนโดยใชม้าตรฐาน

https://youtu.be/dFMMssyRsWo
https://player.vimeo.com/video/641546550?h=27d9b128fe
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เช้ือเพลิงคู่ LNG ซ่ึงแสดงข้อมูลรับรองท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ก าลังซ่อนความลับสกปรกของก๊าซมีเทนอย่างเปิดเผย โปรดดู

วิดีโอสั้น ๆ 5 นาทีน้ีจาก Transport & Environment ซ่ึงเป็นองคก์รลอบบ้ียิสในเครือส าหรับกลุ่มส่ิงแวดลอ้ม วิดีโอดงักล่าวจะแสดง

ให้คุณเห็นถึงการร่ัวไหลของก๊าซมีเทนท่ีเกิดข้ึนจากเรือท่ีทันสมัยซ่ึง “เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม” บริษทัฯ ยงัคงรอเรือเผาไหม้

เช้ือเพลิงแอมโมเนียท่ีใช้เช้ือเพลิงคู่เร่ิมด าเนินการ และหากเรือเผาไหม้เช้ือเพลิงแอมโมเนียเหล่านั้นปลอดภัยและเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม บริษทัฯ จะเน้นทรัพยากรของบริษทัฯ ไปท่ีเรือดังกล่าวซ่ึงจะกลายเป็นเรือแห่งอนาคตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอย่าง

แทจ้ริง 

 

อย่างท่ีทราบกันดีอยู่แลว้ว่า การขนส่งทางทะเลด าเนินการขนส่งประมาณร้อยละ 90 ของสินค้าทั้งหมดในโลกและรับผิดชอบต่อ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) น้อยกว่าร้อยละ 2.5 The Economist ฉบับลงวนัท่ี 29 กันยายน 2564 ระบุว่า “ตามข้อมูลของ
องคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (UN’s Food and Agriculture Organization) กิจกรรมการเล้ียงสัตว์เพื่อเอาเน้ือ ไข่ 
และนม เป็นกระบวนการท่ีต้องใชท้รัพยากรมากท่ีสุดกิจกรรมหน่ึงในการเกษตร ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 14.5 ของการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทัว่โลก” สหภาพยุโรปรวมการขนส่งทางทะเลไวใ้นนโยบาย Emissions Trading Scheme (ETS) ในขณะที่ให้สิทธิผ่านฟรีแก่
อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และก าลังน าเข้าถ่านหินส าหรับโรงไฟฟ้าเพิ่มข้ึน เน่ืองจากค่าน ้ ามนัพุ่งสูงข้ึนจากการคว  ่าบาตรรัสเซีย และ
ในขณะท่ีอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลก าลังต่อสู้กับเรือท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ หรือ Zero Emission Vessels 
(ZEVs) แต่กลบัไม่มีใครพูดถึงการลดการปล่อยมลพิษจากธุรกิจปศุสัตวห์รือหยุดการใชถ้่านหินเพื่อผลิตพลงังานในสหภาพยุโรป? 
 
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ได้น าดัชนี Energy Efficiency Existing Ship Index หรือ EEXI มาใช้เพื่อเป็นการแก้ไข 

Marpol Annex VI ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ในวนัท่ี 1 มกราคม 2566 EEXI จะอธิบายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการขนส่ง

สินคา้ในปริมาณตนั-ไมล์ โดยก าหนดมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการติดตั้งแหล่งพลงังานของ

เคร่ืองยนต์ ความสามารถในการขนส่ง และความเร็วของเรือ จากสถิติแนะน าว่าเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง  (ขนาดระวาง 30,000 

เดทเวทตนัถึง 60,000 เดทเวทตนั) ท่ีต่อข้ึนก่อนการบงัคบัใช ้EEDI (Energy Efficiency Design Index) เช่น เรือท่ีต่อข้ึนก่อนปี 2556 

อาจต้องการการลดก าลังลงร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 40 (ลดความเร็วในการแล่นเรือลง 2.5 นอตถึง 3.5 นอตจากความเร็วในช่วงคร่ึง

หลงัของปี 2564) แต่เรือท่ีต่อข้ึนหลงักฎเกณฑ์ EEDI อาจตอ้งการการลดพลงังานลงเพียงร้อยละ 4 (ลดความเร็วในการแล่นเรือลง 

0.2 นอต) เพื่อให้สอดคลอ้งกบั EEXI เจา้ของเรือจะใชก้ารจ ากดัก าลงัเคร่ืองยนต์และเทคโนโลยีอุปกรณ์ประหยดัพลงังาน เพื่อเลือก

วิธีแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับเรือของพวกเขา และจะเป็นผลบวกอย่างมากส าหรับอัตราค่าระวางท่ีเพิ่มข้ึนในตลาดเรือขนส่ง

สินค้าแห้งเทกอง บริษทัฯ จะด าเนินการเพื่อให้เรือทุกล าของบริษทัฯ ได้รับการจัดล าดับส าหรับ EEXI และ Carbon Intensity 

Indicator เพื่อบริษทัฯ จะไดป้ฏิบติัตามกฎเกณฑ์ดงักล่าวอย่างเต็มท่ีก่อนการตรวจสอบ IAPP คร้ังแรกในปี 2566 

 

IMO ไดต้กลงท่ีจะอภิปรายและหาวิธีแก้ปัญหาในเร่ืองกลไกตามตลาด (MBMs) เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการ

ขนส่งทะเล ซ่ึงแนวทางการแกไ้ขดงักล่าวอาจด าเนินการผ่านการเก็บภาษีคาร์บอนส าหรับเช้ือเพลิงแต่ละตนั หมู่เกาะโซโลมอนและ

หมู่เกาะมาร์แชลได้เสนอให้เรียกเก็บภาษี 100 เหรียญสหรัฐต่อตันของการปล่อยก๊าซคาร์บอน กล่าวคือ การจัดเก็บภาษีน ้ ามัน

เช้ือเพลิง 314 เหรียญสหรัฐต่อตนั แนวคิดต่าง ๆ ของ MBMs คือการท าให้เช้ือเพลิงของเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองในปัจจุบนัมีราคา

แพงเทียบเท่ากับการใช้แอมโมเนีย กล่าวคือ น ้ ามันเช้ือเพลิงต้องมีราคาสูงถึง 1,500 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซ่ึงราคาปัจจุบันอยู่ท่ี

https://youtu.be/B1cSn7u9Q2c
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ประมาณ 1,100 เหรียญสหรัฐต่อตนั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัตน้ทุนเช้ือเพลิงในอนาคตส าหรับเรือท่ีปล่อยค่ามลพิษเป็นศูนย ์หวงัว่าแรง

กดดันจากกฎเกณฑ์ ETS ของสหภาพยุโรปจะช่วยส่งเสริมและผลักดัน IMO ให้ยืนหยดัอย่างแข็งแกร่งในมาตรการ MBMs ผ่าน

มาตรการการเรียกเก็บภาษีคาร์บอน  

 

มุมมองของบริษัทฯ ต่อ “เช้ือไวรัสโคโรนำ หรือ โควิด-19” 

โควิด-19 กลายเป็นค าพอ้งความหมายกับความล่าช้า การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน การปิดเมือง อัตราเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึนอัน
เน่ืองมาจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจขนาดใหญ่ท่ีน าโดยรัฐบาลซ่ึงสร้างอุปสงคท่ี์สูงกว่าอุปทานมาก การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจจาก
การระบาดใหญ่ไม่สม ่าเสมออย่างมากดว้ยสาเหตุ 3 ประการ ประเทศต่าง ๆ ไดร้ับผลกระทบจากโควิด-19 และตอ้งปิดเมือง สร้าง
ความเสียหายต่อเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาท่ีต่างกัน อัตราการฉีดวคัซีนท่ีไม่เท่าเทียมกันในประเทศร ่ ารวยและประเทศยากจน และ
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจระดบัสูงในประเทศร ่ารวยและการขาดแคลนมาตรการดงักล่าวในประเทศยากจน ท าให้การฟ้ืนตวัเกิดข้ึน
เพียงบางส่วน ประเทศจีนท่ีมีนโยบายปลอดโควิดรวมกับเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุโอไมครอนไดส้ร้างการหยุดชะงกัอย่างมีนยัส าคญัผ่าน
การล็อคดาวน์ผูค้นเกือบ 400 ลา้นคนในหลายสิบเมืองท่ีเราไม่เคยเห็นว่ามีการล็อคดาวน์แม้แต่ในปี 2563 ส าหรับอุตสาหกรรมการ
เดินเรือ ผลกระทบของเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุโอไมครอนจะท าให้การผลัดเปล่ียนลูกเรือยากข้ึนและนั่นเป็นความท้าทายท่ีบริษัทฯ 
จะตอ้งเผชิญหน้า 
 

เช้ือไวรัสสายพนัธ์ุโอไมครอน และเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุย่อยอ่ืน ๆ  ของเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุโอไมครอน ถูกก าหนดให้เป็นไวรัสท่ีน่า
กังวลเน่ืองจากสามารถแพร่เช้ือได้มากกว่าเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุเดลต้า อ้างอิงตามบทความข่าวต่าง ๆ  ข่าวดีของเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุ
ดงักล่าวน้ีคือแมว้่าจ านวนผูติ้ดเช้ือจะพุ่งสูงข้ึน การรักษาตวัในโรงพยาบาลและอัตราการเสียชีวิตยงัไม่เพิ่มข้ึน และข่าวร้ายก็คือมัน
แพร่ระบาดมากจนจ านวนผูป่้วยมีสูงเกินกว่าที่ระบบการดูแลสุขภาพของประเทศใด ๆ  จะรับมือได้ และเช้ือไวรัสดังกล่าวส่งผล
อย่างมากต่อผูสู้งอายุ ผูท่ี้มีภูมิคุม้กนับกพร่อง และติดต่อในกลุ่มผูท่ี้ไม่ไดร้ับวคัซีนอย่างง่ายดาย เพื่อเป็นการตอบโต ้หลายประเทศท่ี
มีอตัราการฉีดวคัซีนสูงมากไดล้ดระยะเวลาการแยกตวัลงคร่ึงหน่ึง และจนถึงตอนน้ี ดูเหมือนว่าการตดัสินใจคร้ังน้ีจะสมเหตุสมผล 
 

เช้ือไวรัสโควิด-19 และเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุย่อยอ่ืน ๆ  จะท าให้ “การท างานจากส านักงานเท่านั้น” ไม่สามารถท าได้ การท างานใน
รูปแบบ “การท างานจากท่ีบา้น” เท่านั้นจะก่อให้เกิดการประสบปัญหาการขาดเครือข่าย การติดต่อกบัมนุษย ์และความมีชีวิตชีวาท่ี
เกิดข้ึนเมื่อท างานร่วมกัน เป็นผลให้อนาคตของการท างานจะเป็นลูกผสมระหว่างการท างานจากท่ีบ้านหรือท่ีท างานเท่านั้น ธุรกิจ
และอุตสาหกรรมแต่ละแห่งจะพฒันาบรรทัดฐานท่ีท างานซ่ึงดีท่ีสุดส าหรับพวกเขา โดยค านึงถึงความหลากหลาย การมีส่วนร่วม 
และความเท่าเทียม และผูน้ าธุรกิจจะไดรั้บค าแนะน าจากแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดในอุตสาหกรรมนั้น ๆ 
 

ส าหรับผูท่ี้สูญเสียคนท่ีรักหรือสูญเสียอาชีพการงานเน่ืองจากโควิด-19 ปี 2564 เป็นปีแห่งความหายนะ ปี 2565 เร่ิมตน้ข้ึนโดยท่ียงั
ไม่มีสัญญาณว่าการระบาดใหญ่จะค่อย ๆ ลดลง หากแต่อตัราเงินเฟ้อยงัส่งผลให้ราคาอาหารสูงข้ึนท่ามกลางเงินออมของคนยากจน
ท่ีร่อยหรอ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูงในการติดเช้ือโควิด 
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มุมมองอื่น ๆ ต่อตลำด 

ปี 2564 เป็นปีท่ีโดดเด่นส าหรับตลาดการเดินเรือดว้ยค่าใชจ้่าย S&P ทั้งหมดโดยประมาณ ซ่ึงสร้างสถิติใหม่โดยสูงกว่า 47 พนัลา้น

เหรียญสหรัฐจากยอดขาย 2,507 รายการในสถิติท่ีบันทึกไว ้ ดว้ยการใชจ้่ายมากกว่า 13.1 พนัลา้นเหรียญสหรัฐกบัเรือขนส่งตู้คอน

เทนเนอร์มือสอง ซ่ึงเป็นสถิติใหม่มากกว่าสามเท่าของยอดรวมท่ีใหญ่ท่ีสุดก่อนหน้าในปี 2550 โดยมีการขายมากกว่า 1.6 ลา้น TEU 

หรือร้อยละ 7 ของกองเรือ ณ ตน้ปี การใชจ้่ายมากกว่า 16.2 พนัลา้นเหรียญสหรัฐกบัเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองเป็นตวัเลขท่ีสูงเป็น

อนัดบัสองเท่าที่เคยมีมา การใชจ้่ายมากกว่า 11.5 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในเรือบรรทุกน ้ ามนัมือสอง นบัเป็นยอดรวมสูงสุดอนัดับส่ี

เป็นประวติัการณ์ ท่ามกลางการข้ึนราคาเพิ่มเติม 6 สัปดาห์แรกของปี 2565 ได้เร่ิมต้นอย่างคึกคกั ตอกย ้าการใช้จ่ายส าหรับเรือมือ

สองอีก 6.2 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ตวัเลขการใชจ้่ายเหล่านั้นคืออัตราการด าเนินการประจ าปีท่ี 53 พนัลา้นเหรียญสหรัฐซ่ึงจะเป็นอีก

สถิติใหม่! (ขอ้มูลจาก Clarksons วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2565) 

 
การส่งออกทางทะเลของรัสเซียคาดว่าจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของการส่งออกทางทะเลทัว่โลก (ปี 2564: มากกว่า 630 ลา้น
ตนั) แมว้่าร้อยละของปริมาณการส่งออกในแง่ตนัไมล์จะน้อยกว่าอย่างมีนยัส าคญั ดว้ยการส่งออกระยะใกลไ้ปยงัยุโรป (จากรัสเซีย
ตะวนัตก) และเอเชีย (จากตะวนัออก) ยูเครนมีสัดส่วนการส่งออกอีกประมาณร้อยละ 1 (100 ล้านตัน) ของปริมาณการส่งออก 
พลังงานเป็นจุดสนใจหลักส าหรับการส่งออกของรัสเซีย  รัสเซียมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 10 ของการส่งออกน ้ ามันทางทะเล 
(น ้ามนัดิบร้อยละ 9 น ้ามนัร้อยละ 11) ร้อยละ 8 ของการส่งออก LNG และร้อยละ 13 ของการขนส่งถ่านหิน ปริมาณน ้ามนัและก๊าซ
ท่ีมีนยัส าคญัยงัถูกขนส่งไปยงัยุโรปผ่านทางท่อส่ง รวมถึงน ้ามนัดิบ 40 ลา้นตนัผ่านท่อส่ง Druzhba ในปี 2564 และก๊าซปริมาณ 170 
พนัล้านลูกบาศก์เมตร ธัญพืชมีความส าคญัส าหรับทั้งสองประเทศ รัสเซียมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 7 ของการส่งออกทั่วโลก กับ
ยูเครนอีกร้อยละ 9 ซ่ึงเกือบทั้งหมดส่งออกไปยงัทะเลด า เมื่อสะทอ้นจากความผนัผวนของตลาดหุ้นในสัปดาห์น้ี ความไม่แน่นอนท่ี
มีนยัส าคญั โดยเฉพาะอย่างย่ิงความไม่แน่นอนในระดบัน้ีเป็นส่ิงท่ีทา้ทายส าหรับนกัลงทุนเสมอ แมว้่าความไม่แน่นอนจะเพิ่มความ
เส่ียงต่อเศรษฐกิจมหภาค แต่ก็ยงัมีผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ (ผ่านทางราคาพลงังาน โดยน ้ามนัมีราคามากกว่า 100 เหรียญสหรัฐ
ต่อบาร์เรล และก๊าซ 30 เหรียญสหรัฐต่อลา้นบีทียูในยุโรป) ข้ึนอยู่กบัวิธีการและความรวดเร็วของการหยุดชะงักและการคว  ่าบาตร 
ความซับซ้อนของผลกระทบของตลาดอาจรวมถึง แนวโน้มต่อการคา้น ้ามนัระยะไกลเพื่อทดแทนปริมาณน ้ามันจากรัสเซีย การค้า 
LNG ระยะสั้นกว่าเน่ืองจากสินคา้ถูกเปล่ียนเส้นทางไปยงัยุโรปจากสหรัฐอเมริกา การคา้ธัญพืชระยะยาว ผลกระทบของการขนส่ง
สินคา้ตูค้อนเทนเนอร์ในทอ้งถ่ิน อตัราค่าระวางของการขนส่งเรือสินคา้แห้งเทกอง (ขณะน้ีแตะระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 730 
เหรียญสหรัฐต่อตันส าหรับเรือเผาไหม้น ้ ามันเช้ือเพลิงค่าก ามะถันต ่ามากในรอตเตอร์ดัม) สามารถเพิ่มอัตราค่าระวางโดยทัว่ไป 
นอกเหนือจากการสนบัสนุนรายไดเ้พิ่มเติมส าหรับ “ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม” และเรือซ่ึงติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั แนวโน้ม
ทางภูมิรัฐศาสตร์ในระยะยาวอาจพฒันาได้เช่นกัน (ส่งผลกระทบต่อการพฒันาท่อส่ง การเพิ่มกิจกรรมการค้าหรือการต่อเรือ
ระหว่างจีนและรัสเซีย การให้ความส าคญักบัความมัน่คงของการจดัหาพลงังานผ่าน LNG)  อีกคร้ัง การขนส่งสินคา้ทางทะเลอยู่ ณ 
ศูนย์กลางของเหตุการณ์หยุดชะงักทั่วโลก และเราหวังว่าข้อมูลของเราจะช่วยก าหนดกรอบความไม่แน่นอนคร้ังใหญ่บาง
สถานการณ์ (ขอ้มูลจาก Clarksons วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565) 
 
มูลค่าสุทธิของครัวเรือนในสหรัฐฯ พุ่งข้ึนเป็นสถิติใหม่ในไตรมาสส่ีของปี 2564 จากราคาหุ้นท่ีเพิ่มข้ึนและมูลค่าบา้นท่ีสูงข้ึน มูลค่า

สุทธิของครัวเรือนเพิ่มข้ึน 5.3 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ (เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.7) หลงัจากท่ีเพิ่มข้ึนเล็กน้อยในไตรมาสสาม การเติบโตใน
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ไตรมาสส่ีผลกัดนัมูลค่าสุทธิของครัวเรือนในสหรัฐฯ ให้มีมูลค่ามากกว่า 150 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 10 

มีนาคม 2565)  

องค์การอนามยัโลกแนะน าให้ยูเครนท าลายเช้ือโรคท่ีมีภยัคุกคามสูง ซ่ึงตั้งอยู่ในห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขของประเทศ เพื่อ

ป้องกัน “การร่ัวไหลท่ีอาจเกิดข้ึน” ซ่ึงอาจจะแพร่กระจายโรคในหมู่ประชากร ห้องปฏิบัติการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก

สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และองคก์ารอนามยัโลก (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 11 มีนาคม 2565) 

ไม่มีค าถามว่าวลาดิมีร์ ปูตินเป็นผูเ้ร่ิมสงครามและตอ้งรับผิดชอบต่อการด าเนินการดงักล่าว แต่ท าไมเขาถึงท าอย่างนั้นเป็นอีกเร่ือง

หน่ึง มุมมองหลกัในฝั่งตะวนัตกคือเขาเป็นผูรุ้กรานโดยไร้เหตุผลมุ่งสร้างรัสเซียให้ย่ิงใหญ่ข้ึนในรูปแบบของอดีตสหภาพโซเวียต

ดังนั้นเขาจึงต้องรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีต่อวิกฤตการณ์ในยูเครน แต่เร่ืองราวนั้นผิด ชาติตะวันตกและโดยเฉพาะอเมริกาเป็น

ผูรั้บผิดชอบหลกัส าหรับวิกฤตการณ์ท่ีเร่ิมข้ึนในเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 (ขอ้มูลจาก The Economist วนัท่ี 11 มีนาคม 2565) 

ต้นปี 2565 ได้พบความแออัดของท่าเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองเพิ่มข้ึนในอินโดนีเซียเน่ืองจากการสั่งห้ามส่งออกถ่านหินของ

ประเทศ (ขณะน้ีการสั่งห้ามดงักล่าวได้ถูกยกเลิกแลว้) ท่ีน ามาใชเ้มื่อตน้เดือนมกราคม ณ วนัท่ี 14 มกราคม เรือเทกองจ านวน 197 

ล า (14.4 ลา้นเดทเวทตนั ส่วนใหญ่เป็นเรือขนาดปานาแมกซ์ และเรือขนาดซุปราแมกซ์ ค านวณจากอตัราค่าเฉลี่ยการเคลื่อนท่ี 7 วนั) 

อยู่ท่ีท่าเรือขนถ่านหินรายใหญ่ของอินโดนีเซีย เพิ่มข้ึนจากปริมาณ 122 ล า (8.4 ล้านเดทเวทตัน ค านวณจากอัตราค่าเฉลี่ยการ

เคลื่อนท่ี 7 วนั) เมื่อตน้ปี ในวงกวา้งมากข้ึนดชันีความแออดัของท่าเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง (เรือขนาดเคปไซส์/เรือขนาดปานา

แมกซ์) ของเราแตะระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ีร้อยละ 36.3 ในวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ (ค านวณจากอตัราค่าเฉลี่ยการเคลื่อนท่ี 7 วนั) 

โดยมีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 35.0 นับจากต้นปีจนถึงปัจจุบัน เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 32.8 ในปี 2564 และค่าเฉลี่ย “ก่อนโควิด” จากร้อยละ 

29.7 เหตุการณ์ระดบัโลกจ านวนมากยงัคงก่อให้เกิดการหยุดชะงกัอย่างต่อเน่ือง ผลกระทบของความขดัแยง้ระหว่างรัสเซีย – ยูเครน

สามารถเพิ่ม “ความไร้ประสิทธิภาพ” ของการขนส่งทางทะเลได้อีก นอกจากจะเพิ่มความแออัดของท่าเรือแลว้ เจา้ของเรือบางราย

ไม่เต็มใจท่ีจะขนส่งสินคา้ไปยงัท่าเรือในรัสเซียและขนส่งสินค้าของรัสเซีย ไดน้ าไปสู่การขนส่งสินคา้ในภูมิภาคท่ีพุ่งสูงข้ึนอย่าง

รวดเร็ว และรูปแบบการค้าท่ีเปลี่ยนไปอาจผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนต าแหน่งเรือ (ความสามารถในการขนส่งสินค้า) และเพิ่ม

ค่าเฉลี่ยของระวางบรรทุก ดังนั้น การหยุดชะงักยงัคงเป็นวงกวา้ง และยงัไม่มีสัญญาณบ่งช้ีว่าความแออดัของท่าเรือจะบรรเทาลง

อย่างมีนัยส าคญั เมื่อเทียบกับฉากหลังของเหตุการณ์ระดับโลก การติดตามการหยุดชะงักและความไร้ประสิทธิภาพในการขนส่ง

ยงัคงมีความส าคญัในปี 2565 (ขอ้มูลจาก Clarksons วนัท่ี 18 มีนาคม 2565) 

องคก์ารสหประชาชาติเตือนว่าระบบอาหารของโลกก าลงัตกอยู่ในอนัตรายเน่ืองจากสงครามกับยูเครน ราคาอาหารโลกซ่ึงสูงเป็น

ประวติัการณ์ในขณะน้ีอาจพุ่งข้ึนอีกร้อยละ 22 เน่ืองจากความขดัแยง้ของสงครามดังกล่าวขดัขวางการค้าและการลดผลผลิตใน

อนาคตจากภูมิภาคท่ีปลูกธัญพืชท่ีส าคญั  (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 18 มีนาคม 2565) 

ขณะน้ีมีชาวจีนราว 40 ลา้นคนถูกล็อกดาวน์ในเมืองเซินเจิ้น และประชากรทั้งหมดในมณฑลจี๋หลินทางตอนเหนือของจีน (ขอ้มูล

จาก Splash วนัท่ี 16 มีนาคม 2565) 
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ทั้งยูเครนและรัสเซียเป็นผูส่้งออกขา้วสาลีและขา้วโพดรายใหญ่ และลูกคา้รายใหญ่ท่ีสุดของพวกเขาอยู่ในตลาดเกิดใหม่ เช่น เยเมน

และเลบานอน Arif Husain หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของโครงการอาหารโลก (World Food Program) กล่าวว่า “ประชากรจ านวน

มากเหล่าน้ีอยู่ห่างจากความอดอยากเพียงไม่ก่ีกา้ว” (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 24 มีนาคม 2565) 

ราคาน ้ามนัจะไปไดสู้งแค่ไหน? ราคาน ้ามนัดิบเบรนต์ซ่ึงเพิ่มข้ึนมากกว่าร้อยละ 50 ในปี 2565 สามารถเพิ่มราคาเป็นสองเท่าไดอ้ย่าง

ง่ายดายเป็น 250 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หัวหน้ากองทุนป้องกนัความเส่ียง Pierre Andurand แห่ง Andurand Capital Management 

กล่าว (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 24 มีนาคม 2565) 

เราประเมินว่าความแออัดของท่าเรือก าลงัดูดซับปริมาณเรืออย่างน้อยร้อยละ 4 - 5 ของกองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองเมื่อเทียบกับ

ช่วงก่อนโควิด ยงัคงมีสัญญาณของการผ่อนคลายเล็กน้อย การฟ้ืนฟูบางอย่างจะเกิดข้ึนในท่ีสุด แต่เราคาดว่าการหยุดชะงกัจะตอ้งใช้

เวลาเพื่อคลี่คลายอย่างเต็มท่ี ตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองโดยทัว่ไปยงัคงแข็งแกร่ง แนวโน้มคือยงั “แข็งแกร่ง” การเติบโตของ

ภาคอปุทานยงัคงอยู่ในระดบัปานกลาง แมว้่าจะมีค าสั่งต่อเรือใหม่เพิ่มข้ึนแต่ค าสั่งต่อเรือใหม่ยงัคงอยู่ในระดบัต ่า เราคาดว่าค าสั่งต่อ

เรือใหม่จะน้อยลงในปี 2565 และความจุของอู่ต่อเรือก็ลดลงจากระดับสูงสุด (อู่ต่อเรือ “ขนาดใหญ่” 111 อู่เปรียบเทียบกบัอู่ต่อเรือ 

320 อูใ่นปี 2552) ราคาเรือต่อใหม่ได้เพิ่มข้ึนหน่ึงในสาม การส่งมอบเรือต่อใหม่มีเสถียรภาพและผลผลิตอู่ต่อเรือทั่วโลกคาดว่าจะ

ลดลงเล็กน้อยในปี 2565 ก่อนท่ีจะเพิ่มข้ึนในปี 2566 ปริมาณการรีไซเคิลมีจ ากัดและราคาเศษเหล็กยงัคงทรงตวัอยู่ท่ีประมาณ 680 

เหรียญสหรัฐฯ/LDT (ขอ้มูลจาก Clarksons วนัท่ี 25 มีนาคม 2565) 

ในไตรมาสแรกของปี 2565 การค้าถ่านหินลดลงร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเป็น 256.3 ล้านตัน สหภาพยุโรปเป็นผูน้ าเขา้

ถ่านหินรายใหญ่เป็นอนัดบัห้ารองจากจีน อินเดีย ญ่ีปุ่น และเกาหลีใต ้ในปี 2564 ปริมาณการน าเขา้ถ่านหินของสหภาพยุโรปคิดเป็น

ร้อยละ 7.5 ของการน าเข้าถ่านหินโลกเพิ่มข้ึนร้อยละ 21.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเป็น 81.1 ตัน ในปี 2564 การน าเข้าถ่านหินของ

สหภาพยุโรปจากรัสเซียเพิ่มข้ึนร้อยละ 22.4 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้าเป็น 37.5 ลา้นตนั หรือร้อยละ 46 ของการน าเขา้ทั้งหมด ในไตร

มาสแรกของปี 2565 การน าเข้าถ่านหินไปยงัสหภาพยุโรปเพิ่มข้ึนร้อยละ 23.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเป็น 24.5 ล้านตัน สหภาพ

ยุโรปเป็นภูมิภาคหลกัเพียงภูมิภาคเดียวนอกเหนือจากเกาหลีใตท่ี้มีการน าเขา้ถ่านหินเพิ่มข้ึน ในไตรมาสแรกของปี 2565 การน าเข้า

ถ่านหินของจีนลดลงร้อยละ 36.0 การน าเข้าถ่ายหินของอินเดียลดลงร้อยละ 12.8 ในขณะท่ีการน าเข้าถ่านหินของญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึน

เล็กน้อยท่ีร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ในไตรมาสแรกของปี 2565 ถ่านหินจากรัสเซียยงัคงคิดเป็นร้อยละ 38 ของการน าเข้า

ถ่านหินของสหภาพยุโรปดว้ยปริมาณ 9.3 ลา้นตนัลดลงร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ในไตรมาสแรกของปี 2565 มีการน าเขา้

ถ่านหินจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึนร้อยละ 60.2 เป็น 4.4 ลา้นตนั การน าเขา้ถ่านหินจากโคลอมเบียเพิ่มข้ึนร้อยละ 50.4 เป็น 3.4 ลา้น

ตัน แต่ปริมาณการน าเข้าถ่านหินจากออสเตรเลียลดลงร้อยละ 10.8 เป็น 3.5 ล้านตัน (ข้อมูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 1 เมษายน 

2565) 

ผูซ้ื้อชาวจีนซ้ือข้าวโพดจากสหรัฐฯในปริมาณ 1.084 ล้านตัน นับเป็นการซ้ือธัญพืชสหรัฐฯ ท่ีใหญ่ท่ีสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 

2564 รัฐบาลสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวนัจนัทร์ (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 4 เมษายน 2565) 
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จากการล็อกดาวน์อนัเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส การชะลอตวัของอสังหาริมทรัพย ์และราคาน ้ามนัท่ีพุ่งสูงข้ึนอนั

เน่ืองมาจากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย แผนการลงทุนของจีนในปีน้ีมีมูลค่าอย่างน้อย 14.8 ล้านล้านหยวน (2.3 ล้านล้านเหรียญ

สหรัฐ) ตามการวิเคราะห์ของ Bloomberg ซ่ึงมูลค่าของแผนการลงทุนดงักล่าวนั้นมากกว่าสองเท่าของเม็ดเงินในแผนการลงทุนดา้น

โครงสร้างพื้นฐานฉบบัใหม่ท่ีรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาอนุมติัเมื่อปีท่ีแลว้ ซ่ึงมีมูลค่ารวม 1.1 ลา้นลา้นเหรียญในระยะเวลา

ห้าปี (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 7 เมษายน 2565) 

การห้ามใชถ่้านหินของรัสเซียในยุโรปมีก าหนดจะเร่ิมข้ึนในช่วงกลางเดือนสิงหาคม ส่งผลให้ผูน้ าเข้าถ่านหินในยุโรปและเอเชีย

ต้องด้ินรนเพื่อหาแหล่งเช้ือเพลิงจากผูผ้ลิตแหล่งอื่น ประเทศผูผ้ลิตถ่านหินรายใหญ่อย่างออสเตรเลียและอินโดนีเซียได้มีปริมาณ

การผลิตถึงขีดจ ากดัแลว้ ยุโรปมีแนวโน้มท่ีจะมองไปยงัแอฟริกาใตแ้ละสหรัฐอเมริกาในฐานะผูจ้ดัหาถ่านหินรายใหม่ (ขอ้มูลจาก 

DNB Markets วนัท่ี 10 เมษายน 2565) 

สืบเน่ืองจากการท าสงครามกบัยูเครนของรัสเซียและผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองจากการระบาดใหญ่ อัตราเงินเฟ้อของ

สหรัฐในเดือนมีนาคมเพิ่มข้ึนร้อยละ 8.5 ซ่ึงเป็นการเพิ่มข้ึนของอัตราเงินเฟ้อท่ีสูงท่ีสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2524 ตอกย ้าแรงกดดันต่อ

ธนาคารกลางสหรัฐในการข้ึนอตัราดอกเบ้ียในเชิงรุกมากข้ึน (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 12 เมษายน 2565) 

บริษทั Transnet ผูด้ าเนินการท่าเทียบเรือของแอฟริกาใตก้ าลงัด าเนินการท าความสะอาดหลงัจากเกิดอุทกภยัคร้ังใหญ่ท่ีสร้างความ

เสียหายให้กบัท่าเรือเดอร์บนั (ขอ้มูลจาก TradeWinds วนัท่ี 14 เมษายน 2565) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม Piyush Goyal กล่าวเมื่อวนัศุกร์ว่าอินเดียอาจส่งออกขา้วสาลีในปริมาณ 10 - 15 

ล้านตันในปีน้ี (เดือนเมษายนของปี 2565 ถึงเดือนมีนาคมของปี 2566) เปรียบเทียบกับการส่งออกท่ีปริมาณ 7 - 7.3 ล้านตันใน

ปีงบประมาณท่ีเพิ่งส้ินสุด (ขอ้มูลจาก Economic Times วนัท่ี 15 เมษายน 2565) 

ผูต่้อเรือในมณฑลเจียงซูและเจ้อเจียงได้ประกาศเหตุสุดวิสัยในการส่งมอบเรือต่อใหม่ตามการประกาศดงักล่าวของอู่ต่อเรือในเซ่ียง

ไฮ ้(ขอ้มูลจาก TradeWinds วนัท่ี 15 เมษายน 2565) 

สมาคมเหล็กโลกคาดการณ์ว่าอุปสงค์เหล็กทั่วโลกจะชะลอตัวลง สาเหตุหลักมาจากผลกระทบของสถานการณ์ระหว่างรัสเซีย -

ยูเครนและเศรษฐกิจที่ชะลอตวัของจีน อุปสงคค์าดว่าจะเพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 0.4 เป็น 1.84 ลา้นลา้นตนั ในปี 2565 และอีกร้อยละ 2.2 

เป็น 1.88 ลา้นลา้นตนั ในปี 2566 ปริมาณอุปสงคเ์หล็กทัว่โลกในไตรมาสแรกของปี 2565 ลดลงร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า

เป็น 252.7 ลา้นตนั ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่ปี 2560 (ขอ้มูลจาก Lloyd’s List วนัท่ี 18 เมษายน 2565) 

ตามการคาดการณ์ของ IMF ในเดือนมกราคม การขยายตวัทัว่โลกจะชะลอตวัลงเหลือร้อยละ 3.6 ในปี 2565 ลดลงจากท่ีคาดการณ์

ไวท่ี้ร้อยละ 4.4 ความเส่ียงต่าง ๆ  ได้แก่ สงครามท่ีอาจเลวร้ายลงในยูเครน มาตรการคว  ่าบาตรรัสเซียท่ีเพิ่มสูงข้ึน การชะลอตัวท่ี

รุนแรงกว่าที่คาดการณ์ไวใ้นจีน และการปะทุของการระบาดใหญ่ของโควิด (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 19 เมษายน 2565) 
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GDP ของจีนขยายตัวร้อยละ 4.8 จากปีก่อนหน้าในไตรมาสแรก อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคมแสดงให้เห็นการชะลอตัวของ

กิจกรรมในหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจจีน ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทัว่โลกและการฟ้ืนตวัของการปิดเมืองจากโค

วิด-19 พื้นท่ีระหว่างก่อสร้างขยายตัวเพียงร้อยละ 1 จากปีก่อนหน้าลดลงจากร้อยละ 1.8 ในเดือนมกราคม - เดือนกุมภาพนัธ์ และ

เป็นตวัเลขการเติบโตท่ีต ่าสุดเป็นประวติัการณ์ อุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีใชเ้หล็กมากของจีนก็ลดลงเช่นกนั โดยการผลิตหดตัวร้อย

ละ 9.0 จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสินทรัพยถ์าวรเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.6 จากปีก่อนหน้าในโรงงานอุตสาหกรรมและ

ร้อยละ 9.6 ในโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อวนัจันทร์ท่ีผ่านมาทางการจีนได้เปิดเผย 23 มาตรการเพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจ ซ่ึงรวมถึงการ

แกไ้ขแนวทางการให้กูยื้มส าหรับธนาคารเพื่อสนบัสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลและภาคอสังหาริมทรัพย ์(ขอ้มูลจาก 

Braemar ACM วนัท่ี 19 เมษายน 2565)  

การน าเขา้แร่เหล็กในไตรมาสแรกของปี 2565 ลดลงร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้าเป็น 252.7 ลา้นตนัและเป็นไตรมาสแรกท่ี

แย่ท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2560 การน าเขา้จากออสเตรเลียลดลงร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ในขณะที่ปริมาณการน าเขา้จากบราซิล

ลดลงอย่างมากท่ีร้อยละ 24.3 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า นโยบายปลอดโควิดของจีนมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบเพิ่มเติมต่อการน าเขา้

แร่เหล็ก (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 20 เมษายน 2565) 

เรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองไดม้ีมาตราการในการเขา้ท าการคา้ในตลาดใหม่เช่นกนั โดยรายไดข้องกลุ่มสินคา้แห้งเทกองโดยเฉลี่ยได้

บนัทึกเป็นสถิติการเร่ิมตน้ท่ีแข็งแกร่งท่ีสุดในรอบหน่ึงปีนบัตั้งแต่ปี 2551 ท่ี 22,880 เหรียญสหรัฐต่อวนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 28 เมื่อเทียบ

กบัปีก่อนหน้า (ขอ้มูลจาก Clarksons วนัท่ี 22 เมษายน 2565) 

เรายงัคงเห็นว่าอุปสงคสิ์นคา้แห้งเทกองจะยงัคงเติบโตต่อไป แมว้่าจะชา้กว่าท่ีคาดการณ์ไวก่้อนหน้าน้ี อนัเน่ืองมาจากยูเครน อตัรา

เงินเฟ้อ และโควิด เรายงัคงเช่ือว่าจะมีอุปสงคส์ าหรับแร่เหล็กคุณภาพสูงในปริมาณมากและคาดว่าการคา้จะฟ้ืนตวัอย่างมีนยัส าคญั

เมื่อการส่งออกของบราซิลฟ้ืนตวั ส าหรับถ่านหิน เราคาดว่าปริมาณอุปสงคจ์ะค่อนขา้งคงท่ีแมว้่าสถานการณ์ในตลาดพลงังานจะไม่

ปกติ แต่การเปล่ียนแปลงทางการค้าจะส่งผลให้อุปสงค์ในการขนส่งเพิ่มข้ึนบางส่วน การส่งออกธัญพืชของรัสเซียและยูเครนมี

ความเส่ียงอย่างชดัเจนในอนาคตอนัใกล้ และค าถามคือผูส่้งออกรายอื่นสามารถชดเชยได้หรือไม่ เราไดส้ันนิษฐานว่าผูส่้งออกราย

อ่ืนจะชดเชยการสูญเสียการส่งออกจากทะเลด าเพียงบางส่วนเท่านั้น แต่ถึงแมว้่าเราจะจ าลองปริมาณที่ลดลงประมาณร้อยละ 3 แต่

รูปแบบการซ้ือขายท่ีเปล่ียนไปท าให้ปริมาณอุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมล์ของเราอยู่ในแดนบวก เราคาดว่าความตอ้งการสินคา้แห้งเทกอง

ในแง่ตนั-ไมล์จะเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.7 ร้อยละ 2.5 และร้อยละ 2.9 ในปี 2565 ปี 2566 และปี 2567 ตามล าดบั ดว้ยความแข็งแกร่งของ

รายได้จากเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองในช่วงสองสามปีท่ีผ่านมา ภายใต้สถานการณ์ “ปกติ” ตอนน้ี เราจะพิจารณาถึงการเข้ามา

ขดัขวางความแข็งแกร่งจากปริมาณเรือต่อใหม่ท่ีมีก าหนดส่งมอบในปีท่ีจะมาถึง อย่างไรก็ตามปริมาณการส่งมอบดังกล่าวจะไม่

ส่งผลกระทบอย่างแน่นอน และการเติบโตของกองเรือท่ีคาดการณ์ไวน้ั้นไม่น่าเป็นห่วง (เติบโตข้ึนร้อยละ 2.2 ร้อยละ 1.4 และร้อย

ละ 1.3 ในปี 2565 ปี 2566 และปี 2567) เราคาดว่าสถานการณ์ความแออดัจะเลวร้ายลงในปี 2565 มากกว่าในปี 2564 และคาดการณ์

การเติบโตของกองเรือสุทธิท่ีมีประสิทธิผลต ่ากว่าร้อยละ 1 จากนั้น เราได้ค านวณถึงการผ่อนคลายสถานการณ์ความแออัดใน

ปัจจุบนัอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซ่ึงจะส่งผลให้การเติบโตของกองเรือสุทธิท่ีมีประสิทธิภาพในปี 2566 และปี 2567 เป็นประมาณร้อย

ละ 3 (ขอ้มูลจาก Arctic Securities วนัท่ี 25 เมษายน 2565) 
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มุมมองอื่น ๆ ต่อกำรเปลี่ยนแปลงหลักของภำคอุปทำน 
 

ปริมาณการส่งมอบเรือใหม่ในเดือนมกราคมของปี 2565 แข็งแกร่งท่ีปริมาณ 4.8 ลา้นเดทเวทตนั อย่างไรก็ตาม ดว้ยปริมาณค าสั่งต่อ
เรือใหม่ท่ีค่อนขา้งน้อยกว่าค าสั่งต่อเรือปกติ (417 ล า คิดเป็น 35.6 ลา้นเดทเวทตนั) การเติบโตของกองเรือจึงมีแนวโน้มท่ีจะลดลง
ในปีท่ีด าเนินไป ดงันั้นแมว้่าจะมีการปลดระวางเรืออย่างจ ากดั (เราคาดการณ์ท่ีประมาณ 6.5 ลา้นเดทเวทตนั) การเติบโตของกองเรือ
สุทธิอาจอยู่ท่ีประมาณ 23 ลา้นเดทเวทตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของกองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง ซ่ึงต ่าท่ีสุดนบัตั้งแต่ปริมาณ
การเติบโตของกองเรือสุทธิท่ีร้อยละ 2.2 ในปี 2559 เมื่อมีการปลดระวางเรือ 31 ล้านเดทเวทตัน! เราคาดว่าร้อยละของการเติบโต
สูงสุดจะอยู่ในกลุ่มเรือขนาดโพสปานาแมกซ์ (ร้อยละ 3.8) รองลงมาคือเรือขนาดอัลตราแมกซ์ - ขนาดซุปราแมกซ์ (ร้อยละ 3.3) 
และต ่าสุดในกลุ่มเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (ร้อยละ 1.8) และเรือขนแร่ขนาดใหญ่ (ร้อยละ 0.9) ค าสั่งต่อเรือใหม่ท่ีปริมาณ 63.5 ลา้นเดท
เวทตนัยงัคงอยู่ในระดบัต ่า เมื่อพิจารณาว่าค าสั่งต่อเรือใหม่มีปริมาณ 107 ลา้นเดทเวทตนัเมื่อเร็ว ๆ น้ีในเดือนมกราคม 2562 (ขอ้มูล
จาก Howe Robinson วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2565) 
 
นับจากปี 2566 เป็นต้นไปอุปทานท่ีมีประสิทธิภาพคาดว่าจะลดลงเน่ืองจากความจ าเป็นในการลดความเร็วของการแล่นเรือลงซ่ึง
เป็นไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยมลพิษของ IMO ด้วยปริมาณร้อยละ 8.3 ของกองเรือท่ีมีอายุมากกว่า 25 ปี และอีก
ร้อยละ 1.7 จะมีอายุ 25 ในปี 2565 นักวิเคราะห์คาดว่าระวางบรรทุกท่ีด้อยประสิทธิภาพเหล่านั้นจะถูกปลดระวางในปี 2566 
นกัวิเคราะห์เช่ือว่าจ านวนของเรือขนาดแฮนด้ีไซส์จะลดลงร้อยละ 2.3 (ขอ้มูลจาก TradeWinds วนัท่ี 21 เมษายน 2565)  
 

มุมมองอื่น ๆ ต่อกำรเปลี่ยนแปลงหลกัด้ำนกฎเกณฑ์ 
 

ธนาคารระหว่างประเทศต่างๆจดัสรรเงินกว่า 1.5 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐในการจัดหาเงินทุนส าหรับโครงการถ่านหิน โดยนกัลงทุน
สถาบนัไดจ้่ายเงินไปแลว้กว่า 1.2 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา แมว้่าจะมีข่าวแพร่ออกไปอย่างมากมายเก่ียวกับการ
ลดมลพิษเป็นศูนย ์(ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2565) 
 

โลกก าลงัเผชิญกบัการจ ากัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเร่งด่วนและท าให้โลกร้อนข้ึน แต่นัน่ขดัแยง้กบันโยบายอื่น ๆ ในการ
ช่วยคนยากจนท่ีสุดในโลกให้พน้จากความยากจนหรือไม่? การวิจัยช้ีให้เห็นว่านโยบายทั้งสองนั้นสามารถไปด้วยกนัได้ การวิจยั
พบว่ามีวิธีเพิ่มรายไดข้องของผูย้ากไร้กว่าพนัลา้นคน ซ่ึงบุคคลเหล่านั้นมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซพิษคิดเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อย ซ่ึง
จะเพิ่มอตัราการปล่อยมลพิษเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจากปริมาณการปล่อยก๊าซพิษทั้งหมด (ขอ้มูลจาก Economist วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 
2565) 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม เรือท่ีจอดทอดสมออยู่ในท่าเรือหรือจอดท่ีท่าเทียบเรือจะถูกห้ามไม่ให้ปล่อยน ้าเสียจากเคร่ืองดักจบัเขม่าควนั
ในท่าเรือแวนคูเวอร์ (ขอ้มูลจาก Splash วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565) 
 
แฟชั่นคิดเป็นร้อยละ 10 ของผลผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลก มากกว่าเท่ียวบินระหว่างประเทศและการขนส่งรวมกัน โพลีเอ
สเตอร์ ซ่ึงแซงหน้าฝ้ายในฐานะส่ิงทอชั้นน าในอุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วนถึงหน่ึงในห้าของพลาสติกทั้งหมดท่ีผลิตทัว่โลกในแต่
ละปี แม้ว่าแฟชั่นท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Fast Fashion) มักถูกมองว่าเป็นต้นเหตุ แต่แบรนด์หรูก็มีส่วนเก่ียวข้องด้วย
เช่นกนั (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2565) 
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รายงานฉบบัใหม่ท่ีเผยแพร่เมื่อวนัจนัทร์โดยนกัวิทยาศาสตร์ดา้นภูมิอากาศชั้นน าของโลกระบุว่าความเร็วท่ีไม่หยุดน่ิงของภาวะโลก
ร้อนเกินความพยายามในการปกป้องผูค้นท่ีอ่อนแอนบัพนัลา้นคน รายงานดงักล่าวเตือนถึงการเพิ่มข้ึนท่ีไม่ตรงกนัระหว่างอุณหภูมิ
ท่ีสูงข้ึนและความพยายามท่ีล่าช้าและกระจัดกระจายในการจดัการ เหลือเวลาเพียงเล็กน้อยในการเร่งแก้ปัญหาก่อนท่ี “โอกาสใน
การแกไ้ขท่ีมีเพียงเล็กน้อย” จะหมดลง (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565) 
 
นกัวิทยาศาสตร์ดา้นปะการังชั้นน ารายหน่ึงของโลกอา้งว่าเหตุการณ์การฟอกขาวคร้ังใหญ่คร้ังท่ีหกก าลงัแผ่ขยายไปทัว่แนวปะการัง 
Great Barrier Reef โดยขณะน้ีได้มีการติดตามเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการตลอดแนวชายฝั่งควีนส์แลนด์ (ข้อมูลจาก The 
Guardian วนัท่ี 17 มีนาคม 2565) 
 
โครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติได้รับการเตือนมาหลายปีแล้วว่า “โลกของเราก าลังส าลักพลาสติก” โดยการศึกษาทาง
การแพทยค์ร้ังใหม่ในวารสารวิทยาศาสตร์ Environment International แสดงให้เห็น ค ากล่าวน้ีไม่ไดเ้ป็นเพียงค าอุปมาอุปมยั นกัวิจยั
ชาวดัตช์พบอนุภาคพลาสติกขนาดเล็กในอวยัวะและเลือดของผูท่ี้เข้ารับการทดสอบถึงร้อยละ 80 นักวิจัยกล่าวว่าความเส่ียงต่อ
สุขภาพยงัไม่เป็นท่ีทราบแน่ชดัแต่ “เป็นเร่ืองท่ีสมเหตุสมผลอย่างย่ิงท่ีจะตอ้งกงัวล” (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 24 มีนาคม 2565) 
 
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน หรือ Decarbonization ยงัคงเป็น “ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด”โดยมุ่งเน้นท่ีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(ประมาณ 886 ล้านตัน และร้อยละ 2.4 ของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลก) มาตรการ EEXI และ CII ของ IMO มีผล
บงัคบัใชใ้นปี 2566 โดยมีผลกระทบต่อความเร็วในการแล่นเรือ การติดตั้งอุปกรณ์ประหยดัพลงังาน และการรีไซเคิลเรือ การต่ออายุ
กองเรือและ “การเปล่ียนเช้ือเพลิง” ซ่ึงอยู่ระหว่างการด าเนินการ ส่วนแบ่งของเรือ “เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม” ก าลงัเติบโตในขณะท่ี
การติดตั้งอุปกรณ์ประหยดัพลังงานก าลงัด าเนินไป การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจะส่งผลกระทบต่อการค้าทางทะเลในระยะยาว 
ความมัน่คงดา้นพลงังานอยู่ในจุดท่ีเป็นท่ีสนใจในปัจจุบนั (ขอ้มูลจาก Clarksons วนัท่ี 25 มีนาคม 2565) 
 
ปีน้ีแอฟริกาใต้ก าลังประสบปรากฏการณ์ลานีนา สถานีตรวจอากาศท่ี Mount Edgecombe ในเขตชานเมืองของเดอร์บันมีปริมาณ
น ้าฝน 307 มิลลิเมตรภายใน 24 ชัว่โมงเมื่อวนัจนัทร์ นบัเป็นปริมาณมากท่ีสุดนับตั้งแต่เร่ิมรวบรวมข้อมูลเมื่อ 62 ปีท่ีแลว้ และเพิ่ม
ระดบัสูงสุดเป็นสองเท่าของปริมาณสูงสุดในปี 2562 (ขอ้มูลจาก Splash วนัท่ี 13 เมษายน 2565) 
 
ในขณะท่ีโลกยงัคงร้อนข้ึนเร่ือย ๆ  วิธีแก้ปัญหาคือให้ร่มเงาแก่มนัได้หรือไม่? นั่นเป็นแนวคิดง่าย ๆ เบ้ืองหลังวิศวกรรมสุริยะ ซ่ึง
เป็นการตอบสนองอย่างรุนแรงต่อภาวะโลกร้อนซ่ึงสามารถหยุดอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนได ้หากแต่เทคโนโลยีมีความเส่ียง (ขอ้มูลจาก The 
Economist วนัท่ี 21 เมษายน 2565) 
 

มุมมองอื่น ๆ ต่อ “เช้ือไวรัสโคโรนำ หรือ COVID-19” 

การวิจัยใหม่สนับสนุนทฤษฎีท่ีว่าการระบาดใหญ่ของโควิดเกิดข้ึนในตลาดเปียกของเมืองอู่ฮั่น Michael Worobey นักวิจัยจาก
มหาวิทยาลยัแอริโซนา กล่าวว่า “เมื่อคุณดูหลกัฐานทั้งหมดร่วมกนั มนัเป็นภาพท่ีชดัเจนว่าการระบาดใหญ่เร่ิมตน้ท่ีตลาดหูหนาน” 
(ขอ้มูลจาก New York Times วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2565) 
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 ผลการศึกษาของมหาวิทยาลยัอ็อกซ์ฟอร์ดระบุว่า แมแ้ต่ผูป่้วยโควิด-19 ท่ีไม่รุนแรงสมองก็สามารถถูกท าลายได ้ ซ่ึงน าไปสู่การหด
ตวัของสมองเทียบเท่ากบัการมีอายุมากข้ึนถึงหน่ึงทศวรรษ (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 11 มีนาคม 2565) 
 
ความลึกลบัอย่างหน่ึงท่ียัง่ยืนของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 คือ เด็ก ๆ ไดร้ับการยกเวน้จากไวรัส และไม่มีประสบการณ์ท่ีใกล้

กับความรุนแรงของการเจ็บป่วยท่ีผูใ้หญ่มี นักวิทยาศาสตร์ยงัอยู่ระหว่างการหาสาเหตุว่าเพราะเหตุใดเด็ก ๆ  ส่วนใหญ่ถึงไม่ป่วย

หนกัจากโควิด (ขอ้มูลจาก CNBC วนัท่ี 24 มีนาคม 2565)  

เมื่อวนัองัคารท่ีผ่านมาหน่วยงานก ากบัดูแลของสหรัฐฯ ไดอ้นุมติัวคัซีนโควิด-19 เข็มกระตุน้อีกคร้ังส าหรับผูท่ี้มีอายุ 50 ปีข้ึนไป ซ่ึง

ถือเป็นขั้นตอนในการเสนอการป้องกนัเพิ่มเติมส าหรับผูท่ี้อ่อนแอท่ีสุดในกรณีท่ีโคโรน่าไวรัสกลับมาระบาดอีกคร้ัง การตดัสินใจ

ขององคก์ารอาหารและยาเป็นการเปิดให้รับวคัซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเข็มท่ีส่ีแก่บุคคลเหล่านั้นอย่างน้อยส่ีเดือนหลงัจากวัคซีน

กระตุน้เข็มก่อนหน้า (ขอ้มูลจาก Boston Globe วนัท่ี 28 มีนาคม 2565) 

ไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุโอไมครอนเช่ือมโยงกับการรักษาในโรงพยาบาล ภาวะแทรกซ้อนรุนแรง และการเสียชีวิตของเด็กเล็ก

มากกว่าไวรัสระลอกก่อน ๆ  เป็นการบ่งช้ีว่าเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุท่ีสามารถแพร่ระบาดสูงอาจจะไม่ได้มีความรุนแรงเพียงเล็กน้อย

อย่างท่ีคิดในตอนแรก (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 31 มีนาคม 2565) 

บริษทั Moderna ได้ขอองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) เพื่ออนุมัติการฉีดวคัซีนโควิด-19 ส าหรับทารกและเด็กเล็ก หาก

องค์การอาหารและยาอนุญาตให้ฉีดวคัซีนดังกล่าวได้ในกรณีฉุกเฉินในอีกไม่ก่ีสัปดาห์ข้างหน้า  ทุกคนท่ีมีอายุ 6 เดือนข้ึนไปใน

สหรัฐอเมริกาจะไดร้ับการฉีดวคัซีนในที่สุด (ขอ้มูลจาก Boston Globe วนัท่ี  28 เมษายน 2565)  

ประเทศเดนมาร์กกลายเป็นประเทศแรกท่ีระงบัโครงการฉีดวคัซีนโควิด-19 เน่ืองจาก “โรคระบาดไดเ้ปลี่ยนไปโดยส้ินเชิงแลว้” ซ่ึง

หมายความว่าเจา้หน้าท่ีจะไม่เรียกให้ประชาชนมาฉีดวคัซีน อย่างน้อยก็จนถึงช่วงปลายฤดูร้อน แมว้่าจะยงัมีการแนะน าให้ฉีดวคัซีน

ก็ตาม (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี  29 เมษายน 2565) 
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Introduction 

Due to mounting evidence of divergent behaviour between the Capesize and Sub-Cape freight mar-

kets, Howe Robinson Research decided to investigate the extent to which composite indices such as 

the Baltic Dry Index (BDI) and the Howe Robinson Dry Index (HRDI) conceal such differences. 

To this end we constructed two daily freight indices, one for Capes (HRCPI) and one for Sub-Capes 

(HRSCI). Both indices run from January 2009 until the present. The former is based on the Baltic’s BCI 

and the latter on its BPI, BSI and BHSI time series. Each series switches (eg from BCI 2003 to BCI 

2014, BPI to BPI 82, BSI to BSI 58 and BHSI to BHSI 38) at the same date and using the same meth-

odology as the Baltic does for the BDI.  For purposes of comparison both series are indexed to the 

same value as the BDI (773) on their starting date of 2/1/2009. 

 

There are, however, two key differences with the BDI: 

1. The HRSCI includes the Handysize sector throughout which the Baltic excluded from the BDI in 

2018. 

2. Weights for the three components in the HRSCI are not fixed over time, as in the BDI, but are 

modified at the beginning of each year based upon the proportionate deadweight size of each 

fleet segment. (Since the BCI is the only series used to construct the HRCPI, the weighting is 1 

throughout).  

A Comparison of Cape and Sub-Cape Freight Indices 

Results 
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Chart 1 plots the daily index for each series since 2009. Also plotted is the daily difference in index 

points (HRSCI-HRCPI) between the two. It is immediately apparent that, brief cyclical peaks apart, the 

Sub-Capes have outperformed their larger sisters fairly consistently. For 84% of the period between 

2009 and 2022 (or 2,758 out of 3,284 days) the HRSCI was at a higher level than the HRCPI and reg-

istered a daily average figure of 599 index points above the Capes (or almost 40% higher).  
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z
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Nor, as Chart 2 shows, was this particularly the case in weak markets as is often thought.  In the rela-

tively strong years of 2010 and 2021, for example, the HRSCI was stronger and for longer than the 

HRCPI and this has consistently been the case since 2009. It also suggests that in recent years these 

margins have tended to widen, such that in the first two months of this year the daily average sub-cape 

index has out-performed capes by 2,300 index points or 225%. 

What is particularly surprising about these results is that higher rewards are generally associated with 

higher risks. Not so in this case. If we take daily volatility as a proxy for risk, Chart 3 shows the aver-

age (absolute) daily change for Capes was more than double that for Sub-Capes (63 compared to 26 

Index Points/Day). 

Chart 2 Chart 3 
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