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เลขท่ี 2561-010 
 
วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง ค าอธิบายและบทวเิคราะห์ของผูบ้ริหารต่อผลการด าเนินงานไตรมาสแรก ปี 2561 
 
ผลการด าเนินงานซ่ึงสอบทานแลว้โดยบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทัฯ คร้ังล่าสุด ส าหรับ             
ไตรมาสแรก ปี 2561 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 3.43 ลา้นเหรียญสหรัฐ  รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือในช่วงไตรมาสแรก ปี 
2561 อยูท่ี่ 10,965 เหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 28 จากไตรมาสแรกในปี 2560 โปรดดูหัวขอ้ “การแบ่งส่วนตลาด” ดา้นล่างซ่ึง
แสดงถึงผลการด าเนินงานของกองเรือบริษทัฯ เปรียบเทียบระหวา่งรายไดต้่อวนัต่อล าเรือของบริษทัฯกบัดชันีค่าระวางเรือ  ใน
ไตรมาสน้ีค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อล าเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 4,482 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงต ่ากวา่ประมาณการท่ี บริษทัฯ ตั้งไวท่ี้ 4,500 
เหรียญสหรัฐเลก็นอ้ย แต่สูงกวา่ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อล าเรือเฉล่ียของปีท่ีแลว้ ในไตรมาสแรก รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย 
ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) อยูท่ี่ 16.79 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 49 จากไตรมาสแรกในปี 2560  ก าไรต่อหุ้น (EPS) หน่วย
เป็นเงินสกลุไทยบาทอยูท่ี่ 0.07 บาทส าหรับไตรมาสแรกของปี 2561  
 

ตวัเลขทีส่ าคญั ไตรมาส 1 ปี 2560 ไตรมาส 1 ปี 2561 

รายไดสู้งสุดต่อวนัต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 15,000 17,708 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 8,588 10,965 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 
(ส าหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์) 

9,316 10,460 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(ส าหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์) 

6,701 11,266 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(ส าหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์) 

8,929 11,832 

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อล า (OPEX) (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 4,208 4,482 
รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญ
สหรัฐ)  

11.26 16.79  
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ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ไม่รวมก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกปล่ียน และ
รายการพิเศษต่างๆ) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ)   

(1.74) 3.43 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) (1.70) 3.43 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (EPS) (ไม่รวมก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกปล่ียน 
และรายการพิเศษต่างๆ) (หน่วยเป็นบาท) 

(0.04) 0.07 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          (0.04) 0.07 
 
รางวลัและเกยีรตยิศ บริษทัฯ ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพื่อเขา้ชิงรางวลั “เจา้ของเรือแห่งปี” ในงาน Seatrade 
Maritime Awards Asia คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2561  และบริษทั เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จ ากดั (GCSA) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี
บริหารจดัการกองเรือของบริษทัฯ  ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยส าหรับรางวลั “ผูจ้ดัการเรือแห่งปี”  
 
การแบ่งส่วนตลาด ในช่วงไตรมาสแรก ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยูท่ี่ระดบั 580 จุด โดยมีค่าเฉล่ีย
ของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 8,492 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ ซ่ึงท ารายได้
อยูท่ี่ 10,460 เหรียญสหรัฐนั้น สูงกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ถึงร้อยละ 23.17 ส าหรับไตรมาสแรกน้ี ค่าเฉล่ียของดชันีค่า
ระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูท่ี่ระดบั 943 จุด โดยมีคา่เฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 10,625 เหรียญสหรัฐ เม่ือ
เปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ซ่ึงท ารายไดอ้ยูท่ี่ 11,266 เหรียญสหรัฐ สูงกวา่อตัราค่าเช่าเรือ
ของดชันี BSI  ถึงร้อยละ 6.03 ทั้งน้ี เรือขนาดอลัตราแมกซ์ของบริษทัฯ ท ารายไดอ้ยูท่ี่ 11,832 เหรียญสหรัฐ และสูงกวา่อตัราค่า
เช่าเรือของดชันี BSI ถึงร้อยละ 11.36 (เน่ืองจากไม่มีดชันีส าหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์โดยเฉพาะ ดงันั้น บริษทัฯ จึงได้
เปรียบเทียบกบัดชันี BSI) ในไตรมาสน้ี บริษทัฯ ไดบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวท่ี้จะท ารายไดใ้หม้ากกวา่ดชันีทั้งสอง 
วนั SET Opportunity Day คร้ังต่อไป ซ่ึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการน าเสนอขอ้มูลผลประกอบการ ณ อาคารตลาดหลกัทรัพยฯ์            
จะมีข้ึนในวนัพธุท่ี 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.20 นาฬิกา บริษทัฯ หวงัวา่ท่านทั้งหลายจะไดเ้ขา้ร่วมงานน้ีเพ่ือพดูคุยผลการ
ด าเนินงานส าหรับไตรมาสแรก ส าหรับท่านท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมได ้ท่านสามารถติดตามไดจ้าก web cast live by the SET 
 
การปลดระวางเรือ เป็นท่ีน่าผิดหวงัอยา่งมากดว้ยขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือท่ีถูกปลดระวางเพียงแค่ 1.71 ลา้นเดทเวทตนั 
ในระหวา่งไตรมาสแรกปี 2561 โดยรวมเรือทุกประเภทซ่ึงอยูใ่นตลาดเรือขนสินคา้แหง้เทกอง เม่ือเทียบกบัปริมาณการปลด
ระวางเรือท่ี 4.99 ลา้นเดทเวทตนัในไตรมาสแรกของปีท่ีแลว้ ทั้งน้ี อายขุองกองเรือโลก ณ ปัจจุบนัและแรงกดดนัทางกฎเกณฑ ์
(กฎเกณฑก์ารจดัการน ้ าถ่วงเรือ (Ballast Water Management) และการใชเ้ช้ือเพลิงสะอาด) น่าจะส่งผลท าใหก้องเรือโลกขยาย
ตวัอยา่งชา้ๆ อนัจะช่วยท าใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งภาคอุปทานและภาคอุปสงค ์ 
 
สัญญาเช่าระยะยาว กบั สัญญาเช่าระยะส้ัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  ปรากฎตามตารางดา้นล่างน้ี จะเห็นไดว้า่มีการท าสญัญาเช่าเรือ
แลว้ในปัจจุบนัจนถึงอีกส่ีปีขา้งหนา้เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 16.6  ดว้ยรายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บประมาณ 150.4 ลา้นเหรียญสหรัฐ   
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ปี ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
จ านวนวนัเดินเรือรวม   13,140 13,140 13,176 13,140 13,140 
จ านวนวนัท่ีไดท้ าสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้    2,220 2,190 2,196 2,190 1,992 
ร้อยละของจ านวนวนัท่ีไดท้ าสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้  17 17 17 17 15 
อตัราค่าระวางเรือเฉล่ียต่อวนั  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

13,859 13,875 13,875 13,875 14,211 

มูลค่ารวมของสญัญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  

30.8 30.4 30.5 30.4 28.3 

 
บริษทัฯ มีความตั้งใจอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะปล่อยเรือใหเ้ช่าโดยการท าสญัญาเช่าระยะยาวเม่ือโอกาสอ านวย 
 
มุมมองของบริษัทฯ ต่อตลาด 

เม่ือเรามองยอ้นกลบัไป ปี 2560 อุตสาหกรรมเดินเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองเร่ิมตน้ปีเหมือนผูป่้วยท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองช่วยหายใจแต่
ทา้ยสุดก่อนส้ินปีผูป่้วยส่วนใหญ่นั้นไดฟ้ื้นตวักลบัมาแขง็แรงและท าก าไรไดใ้นท่ีสุด จากขอ้มูลของ Clarksons อตัราการ
ขยายตวัในแง่ตนั-ไมลใ์นช่วงปี 2560 เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 5.1 เม่ือเทียบกบัการขยายตวัของกองเรือสุทธิท่ีร้อยละ 2.93 กล่าวคือ 
ผลต่างระหวา่งอปุสงคแ์ละอปุทานอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 2.17 ซ่ึงเพียงพอท่ีจะช่วยพยงุอุตสาหกรรมใหก้ลบัมาท าก าไรได ้ ปัจจยั
ดงักล่าวเป็นการยนืยนัความเห็นของบริษทัฯท่ีวา่ความสมดุลของอุปทาน-อุปสงคใ์นการขนส่งสินคา้แหง้เทกองใกลจ้ะถึงจุด
สมดุล 
 
การคาดการณ์การขยายตวัของอุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมลใ์นปี 2561 ดูเหมือนจะปรับตวัดีข้ึนตั้งแต่ตน้ปี โดย Clarksons ปรับประมาณ
การข้ึนจากร้อยละ 3.5 เป็นร้อยละ 3.8 ในขณะเดียวกนั บริษทัฯยงัคงเช่ือมัน่วา่การขยายตวัของกองเรือสุทธิในปีน้ีจะไม่เกินร้อย
ละ 2  ซ่ึงน่าจะส่งผลใหเ้กิดผลต่างระหวา่งการขยายตวัของอุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมลก์บัการขยายตวัของอุปทานประมาณร้อยละ 
2.00  ผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษทัฯดูเหมือนจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสถานการณ์ท่ีน่าพอใจน้ี บริษทัฯคาดวา่ผลต่าง
ระหวา่งตวัเลขอปุทาน-อุปสงคส์ าหรับปี 2562 น่าจะอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีเช่นเดียวกนั 
 
ปี 2563 น่าจะเป็นปีท่ีน่าจบัตามองอยา่งยิง่เน่ืองจากความกดดนัทางกฎเกณฑต์่างๆ จากการท่ีกฎเกณฑก์ารใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิง
ก ามะถนัต ่าจะเร่ิมบงัคบัใชต้ั้งแตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 ดว้ยราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงก ามะถนัต ่าซ่ึงคาดวา่จะสูงกวา่ราคาน ้ ามนั
เช้ือเพลิงก ามะถนัสูงท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ดงันั้น วธีิท่ีง่ายท่ีสุดในการลดการใชเ้ช้ือเพลิงก็คือการลดความเร็วในการแล่นเรือ หากลด
ความเร็วในการแล่นเรือจาก 12 นอตเป็น 10 นอต จะสามารถลดอุปทานลงไดถึ้งร้อยละ 17 ในชัว่ขา้มคืน โดยเฉพาะอยา่งยิง่เรือ
ท่ีมีอายมุากกวา่ 15 ปี ซ่ึงปัจจุบนัมีขนาดระวางรวม 142 ลา้นเดทเวทตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 17 ของกองเรือท่ีมีอยู ่ น่าจะเป็น
ตวัเลือกท่ีเหมาะส าหรับการปลดระวางเน่ืองจากมีเคร่ืองยนตเ์ก่าซ่ึงไม่สามารถเผาผลาญน ้ ามนัเช้ือเพลิงก ามะถนัต ่าได ้ อีกทั้ง
จะตอ้งใชเ้งินทุนในการติดตั้งระบบการจดัการน ้ าถ่วงเรือบนเรือเหล่าน้ีเม่ือมีก าหนดการส ารวจเรือพิเศษ ทั้งน้ี ปี 2563 จะเป็นปีท่ี
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ตอ้งเผชิญกบัภาวะอุปทานหดตวัอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากการลดความเร็วในการแล่นเรือของกองเรือทั้งหมดหรือเน่ืองจากการปลด
ระวางเรือเก่าประกอบกบัการลดความเร็วในการแล่นเรือของกองเรือท่ีมีอยู ่
 
อีกวธีิหน่ึงในการคาดการณ์อนาคตของตลาดคือการเปรียบเทียบปริมาณการสัง่ต่อเรือล่วงหนา้ (ร้อยละ 9.85) ของกองเรือใน
ปัจจุบนั ณ ส้ินไตรมาสแรก (819.94 ลา้นเดทเวทตนั) และเทียบกบัเม่ือคร้ังสุดทา้ยท่ีตวัเลขอยูใ่นระดบัต ่าเช่นน้ี กล่าวคือ เม่ือช่วง
ส้ินปี 2545 และเป็นท่ีทราบกนัดีวา่อะไรเกิดข้ึนหลงัจากนั้น! 
 
ทา้ยท่ีสุด ในประเด็นเร่ืองภาษีทางการคา้นั้น โดยทัว่ไปการใชม้าตรการภาษีทางการคา้จะส่งผลใหมี้การเปล่ียนประเทศสินคา้ตน้
ทางอนัส่งผลต่อประสิทธิภาพของการขนส่งทางเรืออนัท าใหมี้ปริมาณการขนส่งในแง่ตนั-ไมลม์ากข้ึน ปัจจยัดงักล่าวน้ีถือวา่เป็น
ประโยชน์ต่อการขนส่งสินคา้แห้งเทกองตราบเท่าท่ีภาษีทางการคา้ท่ีจดัเก็บไม่ให้ท าอุปสงค์ลดลงหรือหมดไป หวงัว่าสุดทา้ย
ประเด็นท่ีเร่ิมตน้จากการใชว้าทศิลป์หรือการโพสตใ์นทวติเตอร์จะจบลงดว้ยการร่วมมือกนัหาทางแกท่ี้เป็นท่ียอมรับส าหรับทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและโลกาภิวตัน์ก็จะยงัคงจะขบัเคล่ือนต่อไป 
 
มุมมองอืน่ๆ ต่อตลาด 

หลงัจากอตัราค่าระวางเรือท่ีแขง็แกร่งในปี 2560 ซ่ึงท าใหร้าคาหุน้ปรับเพ่ิมข้ึนนั้น ค่าระวางเรือไดป้รับตวัลดลงอยา่งมากในช่วง
ท่ีผา่นมาจากการท่ีดชันี BDI ปรับตวัลงอยา่งรวดเร็วจาก 1,743 จุดในเดือนธนัวาคม มาอยูท่ี่ 1,089 จุด ณ ปัจจุบนั ซ่ึงเกิดจากการ
ปรับตวัลดลงตามฤดูกาลเน่ืองจากเป็นช่วงท่ีประเทศจีนหยดุพกักิจกรรมทางการคา้ ปริมาณอุปสงคใ์นสินคา้โภคภณัฑท่ี์ลดลงอยู่
แลว้นั้นไดรั้บผลกระทบเพ่ิมจากการลดก าลงัการผลิตของเหลก็กลา้ตามนโยบายท่ีรัฐบาลจีนไดป้ระกาศในเดือนตุลาคม 2560 
บริษทัฯเช่ือวา่อตัราค่าระวางจะลดลงเพียงชัว่คราวและน่าจะฟ้ืนตวัข้ึนหลงัจากไตรมาสแรกท่ีซบเซา เน่ืองจากภาคอปุสงคแ์ละ
ภาคอุปทานยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ  การขยายตวัของกองเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองจะยงัคงทรงตวัในอีก 2 ปีขา้งหนา้ซ่ึงจะ
ส่งผลดีต่ออตัราค่าระวางเรือ ในขณะท่ีอปุสงคใ์นสินคา้โภคภณัฑจ์ะคงยงัมีเสถียรภาพแมว้า่ไดล้ดลงจากปริมาณในปี 2560 
อตัราส่วนของค าสัง่ต่อเรือต่อกองเรือปัจจุบนัอยูท่ี่ร้อยละ 10.1 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากจุดท่ีต ่าท่ีสุดท่ีร้อยละ 7.5 ในเดือนกรกฎาคม 2560 
บริษทัเช่ือวา่การสัง่ต่อเรือใหม่จะไม่เพ่ิมข้ึน เม่ือค านึงถึงแหล่งเงินทุนท่ีมีค่อนขา้งจ ากดัทั้งจากธนาคารและนกัลงทุนภาคเอกชน 
การสัง่ต่อเรือใหม่ซ่ึงมีจ านวนท่ีนอ้ยจะช่วยจ ากดัปริมาณอุปทานใหม่ท่ีเขา้สู่ตลาดซ่ึงจะส่งผลดีต่อการฟ้ืนตวัของตลาดขนส่ง
สินคา้แหง้เทกอง บริษทัคาดวา่การขยายตวัของอุปทานในปี 2561 จะอยูท่ี่ร้อยละ 1 และร้อยละ 1.2 ในปี 2562 ในส่วนของภาค
อุปสงค ์ จะเพ่ิมข้ึนจากการขนส่งระยะทางไกลจากบราซิลไปยงัจีน ซ่ึงไดรั้บประโยชนจ์ากการขยายโครงการเหมืองแร่ S11D 
ของบริษทั Vale นอกจากน้ี บริษทัเช่ือวา่การขนส่งสินคา้แหง้เทกองประเภทอ่ืนๆจะไดรั้บประโยชน์จากการท่ีจีนเพ่ิมปริมาณ
การน าเขา้ถัว่เหลือง แร่บอกไซต ์ และนิกเกิล โดยรวมแลว้ บริษทัคาดวา่การขยายตวัในแง่ปริมาณการขนส่งตนั-ไมลใ์นปี 2561 
จะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 เม่ือเทียบกบัการขยายตวัของกองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองท่ีร้อยละ 1 ซ่ึงจะช่วยใหอ้ตัราค่าระวางปรับตวั
สูงข้ึน (ขอ้มูลจาก Drewry ณ วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2561) 
 
นกัลงทุนหลายรายมองว่าหุ้นของบริษทัเดินเรือจะยงัคงซบเซา แต่กองทุนเฮดจ์ฟันด์ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นเหล่าน้ีอย่างน้อย 675 ลา้น
เหรียญสหรัฐ จากสญัญาณท่ีเป็นบวกของอุตสาหกรรม กองทุนเฮดจ์ฟันด์ไดเ้ร่ิมเขา้ซ้ือหุ้นในบริษทัเดินเรือในช่วงไตรมาสสาม
ของปี 2560 และได้ซ้ือหุ้นเพ่ิมข้ึนในปริมาณมากในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปี  จากข้อมูลของรายงานท่ีได้ยื่นให้แก่
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คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์องสหรัฐอเมริกาท่ีรวบรวมโดย Symmetric (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 16 
กมุภาพนัธ์ 2561) 
 
บริษทั Cargill ผูค้า้สินคา้โภคภณัฑร์ะหวา่งประเทศ ตอ้งการเพ่ิมกองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองเน่ืองจากมองวา่อุปสงคจ์ะ
ยงัคงขยายตวัอยา่งแขง็แกร่งต่อไปในอีกสองสามปีขา้งหนา้ บริษทั Cargill คาดวา่ในช่วงสองถึงสามปีขา้งหนา้อุปสงคใ์นสินคา้
แหง้เทกองจะขยายตวัข้ึนจากการคา้แร่เหลก็และบ็อกไซต ์ และสินคา้อ่ืนๆ อนัจะส่งผลดีต่อเรือขนาดเคปไซส์ซ่ึงเป็นกองเรือท่ี
ขยายตวัต ่าท่ีสุดเพียงร้อยละ 0.6 ประกอบกบัเศรษฐกิจโดยรวมท่ีดูเหมือนจะดีข้ึน "บริษทัไม่ไดเ้ห็นสภาวะเช่นน้ีมาเป็นเวลานาน
แลว้ โดยทั้งปัจจยัพ้ืนฐานและปัจจยัแวดลอ้มเป็นท่ีน่าพอใจ" บริษทั Cargill กล่าว (ขอ้มูลจาก Lloyd's List ณ วนัท่ี 19 
กมุภาพนัธ์ 2561) 
 
บริษทัยงัคงใหน้ ้ าหนกัไปท่ีหุน้ในกลุ่มขนส่งสินคา้แหง้เทกองเน่ืองจากคาดวา่อตัราค่าระวางจะปรับตวัแขง็แกร่งข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง หลงัจากท่ีปรับตวัลดลงตามฤดูกาล ดชันี BDI ลดลงอยา่งมากจาก 1,743 จุดในเดือนธนัวาคม มาอยูท่ี่ 1,191 จุด ใน
ปัจจุบนั เน่ืองจากการหยดุพกักิจกรรมทางอุตสาหกรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีน อยา่งไรก็ตาม อตัราค่าระวางเรือจะไดรั้บ
ประโยชนจ์ากการเปล่ียนแปลงของภาคอุปสงคแ์ละภาคอุปทานท่ีเป็นไปในทิศทางท่ีน่าพอใจโดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือพิจารณาจาก
กองเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองท่ีคาดวา่จะขยายตวัเพียงร้อยละ 1 ในปี 2561 นอกจากน้ี อุปสงคจ์ะเพ่ิมข้ึนจากการขนส่งแร่เหลก็
ท่ีส่งออกจากบราซิลไปยงัจีนสืบเน่ืองจากการขยายโครงการเหมืองแร่ S11D (ขอ้มูลจาก Drewry ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2561) 
 
บริษทัไดป้รับเพ่ิมประมาณการอตัราค่าระวางเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองส าหรับปี 2561 จากการคาดการณ์การฟ้ืนตวัของตลาด
ขนส่งสินคา้แหง้เทกอง บริษทัเช่ือวา่อุปสงคจ์ะยงัคงแขง็แกร่ง ภาคอุตสาหกรรมของจีนไดข้ยายตวัร้อยละ 7.2 ในเดือนมกราคม 
/ เดือนกมุภาพนัธ์ เม่ือเปรียบเทียบช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ และคาดวา่การส่งออกแร่เหลก็ของบราซิลจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.0 ในปี 
2561 เน่ืองจากคาดวา่เหมืองแร่เหลก็ S11D ของบริษทั Vale จะผลิตแร่เหลก็ปริมาณ 50-55 ลา้นตนัในปีน้ี เม่ือเทียบกบัปริมาณ 
22 ลา้นตนัในปี 2560 ในขณะเดียวกนั คาดวา่อุปสงคใ์นเรือจะมากกวา่อุปทานถึงร้อยละ 2.1 (สูงกวา่ตวัเลขในปี 2560 เลก็นอ้ย) 
ก่อนท่ีจะปรับตวัเขา้สู่จุดสมดุลในปี 2562 (ขอ้มูลจาก AXIA Capital Markets ณ วนัท่ี 29 มีนาคม 2561) 
 
อตัราค่าระวางเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองมีความผนัผวนและเป็นไปตามฤดูกาล ซ่ึงเป็นไปตามปกติ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯตอ้ง
ประหลาดใจกบัพาดหวัข่าวต่างๆในสปัดาห์น้ีวา่บริษทัวเิคราะห์อ่ืนๆไดป้รับลดประมาณการ และ/หรือ ใหค้วามเห็นวา่การฟ้ืน
ตวัของตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกองจะชะลอตวัลงหรือจะหยดุน่ิง ในความเป็นจริงแลว้ อตัราคา่ระวางของเรือขนาดเคปไซส์ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 79 ในสปัดาห์ท่ีแลว้ (มาเป็น 15,766 จาก 8,811) จากการท่ีไดเ้ร่ิมมีการขนส่งสินคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาพ
อากาศหรือการบ ารุงรักษาตามฤดูกาล ปริมาณการผลิตในไตรมาสแรกของปี 2561 ของบริษทั Vale ลดลงร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมาโดยส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากฝนท่ีตกหนกั อยา่งไรก็ตาม บริษทั Vale ยงัคงประมาณการการขยายตวั
ในการผลิตในปีน้ีท่ีร้อยละ 7 ซ่ึงหมายความวา่จะมีการผลิตเพ่ิมข้ึนในช่วงท่ีเหลือของปีเพื่อทดแทนปริมาณท่ีขาดไปในช่วงไตร
มาสแรก นอกจากนั้น บริษทั BHP ยงัประสบปัญหาจากรถรางท่ีใชข้นสินคา้ท าใหต้อ้งลดก าลงัการผลิตส าหรับปี 2561 ลง 
อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบในแง่ปริมาณการขนส่งตนั-ไมลจ์ากบราซิลของบริษทั Vale นั้นจะมีส่วนส าคญัท่ีท าใหค้วามตอ้งการ
เรือเพ่ิมข้ึนมากกวา่การขนส่งสินคา้จากออสเตรเลีย (ขอ้มูลจาก Evercore ISI ณ วนัท่ี 23 เมษายน 2561) 
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อตัราค่าระวางเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองส าหรับเรือขนาดเลก็มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่งมากในช่วง 3 ปีขา้งหนา้เน่ืองจากคาดวา่
อุปสงคจ์ะมากกวา่อุปทาน Denny Sabah นกัวเิคราะห์ตลาดเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองของ Clarksons Platou ไดก้ล่าวในการ
ประชุมประจ าปีของสมาคมเพ่ือการพฒันาโครเม่ียมระหวา่งประเทศในกรุงปารีส วา่มีการสัง่ต่อเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ เรือขนาด
แฮนด้ีแมกซ์ และเรือขนาดซุปราแมกซ์ ในปริมาณท่ีนอ้ยมาก ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินคา้อะลูมินา บ็อกไซต ์ทองแดง
เขม้ขน้ แร่แมงกานีส แร่โครเมียม สงักะสีเขม้ขน้และแร่ น ้ าตาล ซีเมนต ์ปุ๋ย และธญัพืช โดย Sabah กล่าววา่ "จ านวนเรือเหล่าน้ี
จะลดลงในอีกสามปีขา้งหนา้” "หากคุณเช่าเรือขนาด 40,000 เดทเวทตนั คุณจะมีตวัเลือกนอ้ยลง (เม่ือเทียบกบัตอนน้ี)" (ขอ้มูล
จาก Platts ณ วนัท่ี 26 เมษายน 2561) 
 
สถานการณ์ในตลาดการขนส่งสินคา้แหง้เทกองยงัคงเหมือนเดิม กล่าวคือ 1) ก าไรของสินคา้เหลก็กลา้ยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีสูง 2) 
เหลก็กลา้ยงัคงมีราคาสูง 3) สินคา้เหลก็กลา้คงคลงัของจีนลดลงร้อยละ 27 จากช่วงกลางเดือนมีนาคม และ 4) แร่เหลก็
คุณภาพสูงกบัแร่เหลก็คุณภาพต ่ามีราคาต่างกนัมาก เน่ืองจากบริษทั Vale (ผูผ้ลิตแร่เหลก็หลกัของบราซิลซ่ึงผลิตแแร่เหลก็ท่ีมี
คุณภาพดีท่ีสุด) ไดเ้นน้ย  ้าในประมาณการการผลิตแร่เหลก็ส าหรับปี 2561 วา่แมว้า่ในไตรมาสแรกการผลิตแร่เหลก็จะมีปริมาณ
ลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ บริษทัยงัคงมัน่ใจวา่จะสามารถผลิตแร่เหลก็ไดใ้นปริมาณมากในช่วงท่ีเหลือของปีน้ี 
อนัจะส่งผลดีต่อค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์ (ขอ้มูลจาก DNB Markets ณ วนัท่ี 27 เมษายน 2561) 
 

การเปลีย่นแปลงหลกัของอุปทาน 

 
ดา้นอุปทานของกองเรือเทกองโลกไดแ้สดงตวัเลขเป็นท่ีน่าสนใจ โดยเร่ิมตน้ปี 2561 ท่ี 813.53 ลา้นเดทเวทตนั และเพ่ิมข้ึนเป็น 
819.94 ลา้นเดทเวทตนัในไตรมาสแรกปี 2561 ซ่ึงอีกร้อยละ 3.36 (27.57 ลา้นเดทเวทตนั) มีก าหนดส่งมอบภายในปี 2561 หาก
ค านวณอตัราการส่งมอบล่าชา้ท่ีร้อยละ 30 ของการส่งมอบเหล่าน้ี (ในปี 2560 อตัราการส่งมอบล่าชา้อยูท่ี่ร้อยละ 33.7)  และ
ตั้งสมมติฐานวา่การปลดระวางเรือมีปริมาณ 12 ลา้นเดทเวทตนัต่อปี (ในปี 2560 การปลดระวางเรืออยูท่ี่ 15.16 ลา้นเดทเวทตนั) 
กองเรือจะขยายตวัสุทธิร้อยละ 1.90 (828.95 ลา้นเดทเวทตนั) ในปี 2561 และร้อยละ 1.57 (841.98 ลา้นเดทเวทตนั) ก่อนส้ินปี 
2562  
 
มุมมองอืน่ๆของการเปลีย่นแปลงด้านอุปทาน 

 
การจ ากดัการปล่อยก๊าซเสียทัว่โลกท่ีเขม้งวดข้ึนส าหรับการเดินเรือท่ีจะเร่ิมบงัคบัใชต้ั้งแตปี่ 2563 อาจท าใหมี้การปลดระวางเรือ
เก่าซ่ึงไม่ประหยดัเช้ือเพลิงเพ่ิมมากข้ึนภายในสองหรือสามปีขา้งหนา้หลงัจากการบงัคบัใชก้ฎเกณฑด์งักล่าวขององคก์ารทาง
ทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) Lei Yang หวัหนา้ฝ่ายการขนส่งทางทะเลส าหรับกลุ่มสินคา้โภคภณัฑข์องบริษทั Cargill ประจ า
ประเทศจีน ไดก้ล่าววา่ คาดวา่การขนส่งสินคา้แหง้เทกองจะแบ่งออกเป็นสองประเภท กล่าวคือ ตลาดเช่าเรือเก่าและตลาดเช่าเรือ
ใหม่ เรือเก่าท่ีตอ้งใชเ้ช้ือเพลิงสูงจะท าใหผู้ป้ระกอบการเดินเรือมีตน้ทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิง 2-3 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อปีมากกวา่เรือ
รุ่นใหม่ ซ่ึงปัจจยัน้ีเองจะเป็นตวัเร่งการปลดระวางเรือเก่า โดย Yang ไดก้ล่าว ณ การประชุมทางการเงินของเรือเดินทะเล Marine 
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Money ประจ าฮ่องกงวา่ "จะมีการปลดระวางเรือเก่าอยา่งรวดเร็วหลงัจากปี 2563 กล่าวคือ ภายในสองหรือสามปีขา้งหนา้" 
(ขอ้มูลจาก IHS Maritime ณ วนัท่ี 16 เมษายน 2561) 
 
ทางดา้นราคาเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ดูเหมือนวา่บริษทั Load Line Marine ของประเทศกรีซจะตดัสินใจอยา่งชาญฉลาดอีก
คร้ังดว้ยการขายเรือขนาดซุปราแมกซ์อาย ุ 17 ปีในราคาเกือบสามเท่าของราคาท่ีบริษทัไดซ้ื้อมาเม่ือเดือนมิถุนายน 2559 
แหล่งข่าวจากบริษทันายหนา้ในยโุรปกล่าววา่ บริษทัซ่ึงมี George Souravlas เป็นกรรมการผูจ้ดัการไดข้ายเรือขนาด 52,000 เดท
เวทตนัท่ีช่ือ Challenger (ต่อสร้างในปี 2544) ใหก้บัผูซ้ื้อชาวอินโดนีเซียในราคา 8.8 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงบริษทั Load Line ได้
ซ้ือเรือดงักล่าวมาในราคาประมาณ 3 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงขณะนั้นใชช่ื้อวา่เรือ New Spirit จากบริษทั Transmar ซ่ึงเป็นบริษทั
ในประเทศกรีซเช่นเดียวกนั (ขอ้มูลจาก TradeWinds ณ วนัท่ี 26 เมษายน 2561) 
 
การเปลีย่นแปลง/แรงกดดนัทางด้านกฎเกณฑ์ 

 
จากการท่ีการบงัคบัใชก้ฎเกณฑก์ารใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงก ามะถนัต ่าซ่ึงจะเร่ิมข้ึนในวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ใกลเ้ขา้มาเตม็ที เจา้ของ
เรืออาจไม่เลือกท่ีจะติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัซ่ึงเป็นเทคโนโลยท่ีีลา้สมยัท่ีมีตน้ทุนสูงในเม่ือสามารถเลือกใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิง
ก ามะถนัต ่าได ้เม่ือดูจากสถิติแลว้ จะเห็นไดว้า่เม่ือปลายเดือนมีนาคม 2561 มีเรือจ านวนนอ้ยกวา่ร้อยละ 0.30 ท่ีมีการติดตั้งเคร่ือง
ดกัจบัเขม่าควนัแลว้ จากจ านวนเรือทั้งหมดประมาณ 95,000 ล าซ่ึงจะตอ้งท าตามกฎเกณฑใ์หม่น้ี แมว้า่จ านวนเรือท่ีติดตั้งเคร่ือง
ดกัจบัเขม่าควนัจะเพ่ิมข้ึนสามเท่าตวัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ก็คิดเป็นเพียงแค่ร้อยละ 1 ของกองเรือทั้งหมดท่ีมีเรือจ านวน
ประมาณ 95,000 ล า ดูเหมือนวา่จะมีเรือจ านวนเพียงเลก็นอ้ยท่ีตอ้งการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงก ามะถนัสูง บริษทัจึงไม่คิดวา่บริษทั
ผลิตน ้ ามนัต่างๆจะยงัคงผลิตน ้ ามนัเช้ือเพลิงก ามะถนัสูงต่อไปทั้งๆท่ีปริมาณการขายมีจ ากดั นอกจากนั้น บริษทัผลิตน ้ ามนัต่างๆ
จะตอ้งลงทุนในท่อส่งน ้ ามนั ถงัเก็บน ้ ามนั และยานพาหนะส าหรับจดัส่งน ้ ามนั เช่น เรือบรรทุกน ้ามนั ส าหรับน ้ ามนัเช้ือเพลิง
ก ามะถนัสูงโดยเฉพาะ ซ่ึงดูเหมือนจะเป็นการลงทุนท่ีใชเ้งินลงทุนมากเพื่อผลตอบแทนเพียงเลก็นอ้ยและไม่แน่นอน ดงันั้น 
หลงัจากวนัท่ี 1 มกราคม 2563 หากยงัมีการจ าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงก ามะถนัสูงในตลาด ก็ดูเหมือนวา่น ้ ามนัเช้ือเพลิงก ามะถนัสูง
จะมีราคาแพงวา่น ้ ามนัเช้ือเพลิงก ามะถนัต ่า ทั้งน้ี เจา้ของเรือต่างๆไดแ้สดงความเห็นอยา่งชดัแจง้แลว้วา่การใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิง
ก ามะถนัต ่าในการเดินเรือจะเป็นทางเลือกเพียงทางเดียวท่ีดีท่ีสุด 
 
มุมมองอืน่ๆ ต่อการการเปลีย่นแปลงหลกัทางด้านกฎเกณฑ์  

กระทรวงคมนาคมและการส่ือสารของไตห้วนัไดป้ระกาศวา่ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ไตห้วนัจะบงัคบัใชก้ารจ ากดัค่า
ก ามะถนัสูงสุดท่ีร้อยละ 0.5 ส าหรับเรือต่างๆท่ีเขา้ท่าเรือต่างๆในเกาะไตห้วนั ซ่ึงถือวา่เป็นการบงัคบัใชก่้อน IMO หน่ึงปี ตาม
ขอ้มูลกระทรวงฯ เม่ือเรือต่างๆเขา้สู่ท่าเรือในไตห้วนั เรือท่ีชกัธงต่างประเทศหรือเดินเรือส าหรับการคา้ระหวา่งประเทศจะตอ้ง
เปล่ียนไปใชเ้ช้ือเพลิงท่ีสะอาดซ่ึงมีค่าก ามะถนัสูงสุดท่ีร้อยละ 0.5 หรือปล่อยก๊าซเสียท่ีมีค่าก ามะถนัในปริมาณเท่ากนั (ขอ้มูล
จาก Lloyd's List ณ วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2561) 
 
ระหวา่งปี 2556 ถึงปี 2558 บริษทัเดินเรือทัว่โลกไดป้ล่อยผงเขม่าด า (Black Carbon (BC)) โดยเฉล่ีย 77 กิโลตนัต่อปี ซ่ึงผงเขม่า
ด าน้ีมีความเขม้ขน้สูง เป็นสารท่ีท าใหเ้กิดภาวะโลกร้อนมากกวา่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซตถึ์ง 3,200 เท่า เม่ือผงเขม่าด าถูกปล่อย
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และสะสมบนหิมะหรือน ้ าแขง็แถบอาร์กติกจะส่งผลใหเ้กิดภาวะโลกร้อนร้ายแรงกวา่อยา่งนอ้ย 5 เท่าเม่ือเทียบกบัการท่ีผงเขม่า
ด าถูกปล่อยเหนือมหาสมุทรเปิดในเขตท่ีอบอุ่นกวา่ กล่าวคือ ในอาณาเขตระหวา่งซีกโลกร้อนกบัขั้วโลก เม่ือค านึงถึงผลกระทบ
ท่ีร้ายแรงของการปล่อยผงเขม่าด าจากการขนส่งทางทะเลแถบอาร์กติก IMO จึงไดเ้ร่ิมด าเนินการจดัการกบัภยัคุกคามน้ีในปี 
2554 โดยไดต้กลงร่วมกนัก าหนดนิยามของผงเขม่าด าและก าหนดวธีิการตรวจวดัการปล่อยผงเขม่าด าอยา่งละเอียด ขณะน้ี IMO 
ก าลงัพิจารณามาตรการต่างๆท่ีจะใชเ้พ่ือลดการปล่อยผงเขม่าด าน้ีภายในปี 2562 (ขอ้มูลจาก Arctic Alliance ณ วนัท่ี 14 
กมุภาพนัธ์ 2561) 
 
การปล่อยมลพิษจากการเดินเรือถือเป็นความเส่ียงท่ีรุนแรงและมีนยัส าคญัต่อสุขภาพของมนุษย ์สารมลพิษเช่นผงเขม่าด าและ
ก ามะถนัอาจเพ่ิมความเส่ียงของโรคหัวใจและโรคปอด และการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร จากการศึกษาเก่ียวกบัประโยชน์ดา้น
สุขภาพของการจ ากัดค่าก ามะถนัทั่วโลกจัดท าโดยสถาบันอุตุนิยมวิทยาฟินแลนด์ (FMI) และสมาคมวิจัยพลังงานและ
ส่ิงแวดลอ้ม (EERA) และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดข้อ้สรุปวา่การจ ากดัค่าก ามะถนัท่ีร้อยละ 0.5 ในปี 2563 จะลดอตัราการเสียชีวิต
ก่อนวยัอนัควรไดถึ้ง 200,000 คนทัว่โลกภายในปี 2568 (ขอ้มูลจาก Arctic Alliance ณ วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2561) 
 
บริษทั Mediterranean Shipping ไดจ่้ายค่าปรับจ านวน 350,000 เหรียญสหรัฐใหก้บัคณะกรรมการทรัพยากรทางอากาศของรัฐ
แคลิฟอร์เนีย (CARB) หลงัจากไดย้อมรับวา่มีการละเมิดกฎระเบียบควบคุมคุณภาพอากาศ ซ่ึงขอ้ตกลงดงักล่าวเกิดข้ึนหลงัจาก
การสืบสวนโดย CARB ซ่ึงพบเรือ MSC จ านวน 4 ล าไม่ปฏิบติัตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียในเร่ืองปริมาณค่าก ามะถนัใน
เช้ือเพลิงและการบนัทึกขอ้มูลในปี 2558 รัฐแคลิฟอร์เนียก าหนดใหเ้รือท่ีเขา้เทียบท่าใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีค่าก ามะถนัไม่เกินร้อยละ 0.1 
(ขอ้มูลจาก Lloyd's List ณ วนัท่ี 6 เมษายน 2561) 
 
เม่ือวนัท่ี 13 เมษายน ผูแ้ทนจาก IMO ส่วนใหญ่สนบัสนุนยทุธศาสตร์เบ้ืองตน้ท่ีน าเสนอต่อคณะกรรมการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม
ทางทะเล (MEPC) ซ่ึงยทุธศาสตร์เบ้ืองตน้จะปรับปรุงประสิทธิภาพของเรือประมาณร้อยละ 40-70 และลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกใหไ้ดป้ระมาณร้อยละ 50 ภายในปี 2593 ซ่ึงยทุธศาสตร์น้ีไม่เหมาะสมกบัผูส้นบัสนุนหลายรายอนัรวมถึงหมู่เกาะ
มาร์แชลล ์ ซ่ึงเป็นรัฐเจา้ของธงท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก ซ่ึงกล่าววา่หากไม่มีการรับรองยทุธศาสตร์น้ี ทางหมู่เกาะ
มาร์แชลลจ์ะออกจากการเป็นสมาชิก IMO โดยเสียงส่วนใหญ่ท่ีสนบัสนุนไดย้อมรับวา่ยงัคงเป็นยทุธศาสตร์ท่ีไม่สมบูรณ์
เน่ืองจากผูแ้ทนจากประเทศต่างๆต่างเช่ือวา่ยทุธศาสตร์น้ีจะสามารถปรับปรุงไดใ้นช่วงหา้ปีขา้งหนา้ โดยคาดวา่จะมีการตกลงใน
ยทุธศาสตร์ไดใ้นทา้ยท่ีสุด ในปี 2566 (ขอ้มูลจาก IHS Maritime ณ วนัท่ี 13 เมษายน 2561) 
 
ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มทางทะเลคร้ังท่ี 72 (MEPC 72) ของ IMO ไดอ้นุมติัร่างแกไ้ขอนุสัญญา 
MARPOL ซ่ึงจะห้ามเรือใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีก ามะถนัสูง ซ่ึงการแกไ้ขดงักล่าวเป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้เน่ืองจากไดรั้บการ
สนับสนุนจากอุตสาหกรรมโดยกวา้งซ่ึงหน่วยงานก ากบัดูแลและเจา้ของเรือต่างๆ ต่างเห็นดว้ยวา่จะช่วยให้รัฐเจา้ท่าสามารถ
ควบคุมการบงัคบัใชก้ารจ ากดัค่าก ามะถนัในน ้ ามนัเช้ือเพลิงไม่เกินร้อยละ 0.5 ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มกราคม 2563 หาก
การแกไ้ขดงักล่าวไดรั้บการรับรองอยา่งเป็นทางการในการประชุม MEPC คร้ังท่ี 73 ท่ีจะจดัข้ึนในเดือนตุลาคม การหา้มดงักล่าว
จะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 อยา่งไรก็ตาม ขอ้ห้ามดงักล่าวจะไม่ใชก้บัเรือท่ีติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัเพ่ือลด
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การปล่อยก ามะถนัในขณะท่ียงัคงใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีก ามะถนัสูงกว่าร้อยละ 0.5  (ขอ้มูลจาก IHS Maritime ณ วนัท่ี 16 
เมษายน 2561) 
 
ข่าวเศรษฐกจิหลกั 

ความผนัผวนของตลาดเม่ือไม่นานมาน้ีไม่ไดเ้ปล่ียนมุมมองของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ท่ีมีความเห็นว่า
ปัจจยัพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของโลกยงัคงแข็งแกร่งและการปรับตวัของตลาดก็ไม่น่าจะสามารถหลีกเล่ียงไดเ้น่ืองจากราคา
สินทรัพยท่ี์ปรับตวัสูงข้ึน Gerry Rice โฆษกของ IMF ไดก้ล่าววา่ "แมว้า่จะมีความผนัผวนในช่วงไม่ก่ีวนัท่ีผ่านมา แต่เราเช่ือวา่
สภาวะทางการเงินยงัคงสนบัสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ตลาดการเงินยงัคงด าเนินไปดว้ยดี" โดย Rice ไดก้ล่าวในการแถลง
ข่าวของ IMF ประจ าสัปดาห์ว่า "คาดว่าการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกจะยงัคงด าเนินต่อไป" (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 15 
กมุภาพนัธ์ 2561) 
 
Rodrigo Echeverri หวัหนา้ฝ่ายวเิคราะห์สินคา้โภคภณัฑข์องบริษทั Noble Group ไดก้ล่าววา่ ในปีน้ี คาดวา่ปริมาณการคา้ถ่าน
หินระหวา่งประเทศจะเพ่ิมข้ึน 48 ลา้นตนั อยูท่ี่ปริมาณ 974 ลา้นตนัหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 
ในระยะยาว อุปสงคถ่์านหินจะมีปริมาณเกิน 1 พนัลา้นตนัทัว่โลกโดยไดรั้บการสนบัสนุนจากการน าเขา้ของอินเดีย อินเดียซ่ึง
เป็นผูน้ าเขา้ถ่านหินรายใหญ่อนัดบัสองของโลกรองจากจีน คาดวา่จะมีการน าเขา้มากข้ึนในปี 2561 หลงัจากปริมาณการน าเขา้
ถ่านหินไดล้ดลงเป็นเวลาสองปีติดต่อกนั (ขอ้มูลจาก Lloyd's List ณ วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2561) 
 
สถาบนัวจิยัเศรษฐกิจเยอรมนั Ifo รายงานวา่ภาวะเศรษฐกิจโลกปรับตวัดีข้ึนมากในช่วงไตรมาสแรกของปี ผลการส ารวจ
เศรษฐกิจโลกของ Ifo ช้ีวา่ดชันีช้ีวดัภาวะเศรษฐกิจโลกปรับตวัเพ่ิมข้ึนจากระดบั 17.1 จุดในไตรมาสสุดทา้ยของปี 2560 เป็น 
26.0 จุดในไตรมาสแรกของปี 2561 ซ่ึงพุง่ข้ึนสูงสุดตั้งแต่ช่วงฤดูใบไมร่้วงปี 2550 รายงานระบุวา่ภาวะเศรษฐกิจดีข้ึนในทุก
ภูมิภาคของโลก นอกจากน้ี ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการส ารวจยงัคาดวา่จะมีการปรับเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียระยะสั้นและระยะยาวในอีก 6 
เดือนขา้งหนา้ อนัอาจส่งผลใหก้ารคา้โลกดีข้ึนอยา่งมาก (ขอ้มูลจาก Xinhua ณ วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2561) 
 
ในช่วงหา้ปีท่ีผา่นมาจนถึงปี 2560 ปริมาณการขนส่งธญัพืชทางทะเลเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 6 ต่อปี ในช่วงเวลาดงักล่าวการขนส่ง
ขา้วสาลีไดเ้พ่ิมข้ึน 37 ลา้นตนัเป็น 180 ลา้นตนั ขา้วบาร์เลยเ์พ่ิมข้ึน 6 ลา้นตนัเป็น 30 ลา้นตนัและกากถัว่เหลืองเพ่ิมข้ึน 7 ลา้นตนั
เป็น 62 ลา้นตนั แต่สินคา้ท่ีมีปริมาณการขนส่งเพ่ิมมากท่ีสุด คือ ขา้วโพดโดยเพ่ิมข้ึน 42 ลา้นตนัเป็น 146 ลา้นตนัและถัว่เหลือง
เพ่ิมข้ึน 55 ลา้นตนัเป็น 149 ลา้นตนั ในปีท่ีแลว้ การขนส่งถัว่เหลืองเพ่ิมข้ึน 15 ลา้นตนัโดยจีนน าเขา้ปริมาณ 12 ลา้นตนั บราซิล
ไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากอุปสงค์ในถัว่เหลืองท่ีเพ่ิมข้ึนโดยบราซิลไดส่้งออกถัว่เหลืองเพ่ิมข้ึน 17 ลา้นตนั (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 32 
เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้) เป็น 68 ลา้นตนั ในทางตรงกนัขา้ม บริษทัฯคาดว่าในปี 2561 การขนส่งสินคา้
ธัญพืชจะขยายตวัอย่างช้าๆ ด้วยปริมาณการส่งออกขา้วสาลีและขา้วบาร์เลยล์ดลงจากการเก็บเก่ียวท่ีลดลงในออสเตรเลีย 
ในขณะท่ีการขนส่งขา้วโพดและถัว่เหลืองจะเพ่ิมข้ึนเพียงเลก็นอ้ย แมว้า่บราซิลอาจไดรั้บส่วนแบ่งทางการตลาดจากอาร์เจนตินา 
(ซ่ึงก าลงัประสบภยัแลง้ในขณะน้ี) และสหรัฐอเมริกา จากการเพ่ิมข้ึนของสดัส่วนการขนส่งสินคา้จากบราซิลไปยงัจีน คาดวา่อุป
สงคใ์นแง่ปริมาณการขนส่งตนั-ไมลก็์จะไดรั้บประโยชน์ตามไปดว้ย (ขอ้มูลจาก Banchero Costa ณ วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561) 
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Christine Lagarde กรรมการผูจ้ดัการ IMF กล่าววา่ เธอมองวา่ผลกระทบมีทั้งเชิงบวกและลบจากการปรับปรุงภาษีท่ี "ซบัซอ้น" 
ของสหรัฐฯรวมถึงผลกระทบระยะสั้นต่อภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการเพ่ิมข้ึนของปริมาณหน้ี Lagarde ไดใ้หส้มัภาษณ์กบั
รอยเตอร์วา่การลดภาษีจะสามารถเพ่ิมอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯไดป้ระมาณร้อยละ 1.2 ในช่วงสามปีขา้งหนา้
จนถึงปี 2563 ซ่ึงจะช่วยกระตุน้การขยายตวัของเศรษฐกิจและการคา้โลกไดอ้ยา่งนอ้ยสองสามปีขา้งหนา้ อยา่งไรก็ตาม Lagarde 
ไดก้ล่าววา่ ส่ิงท่ีน่ากงัวลมากกวา่ ก็คือ การเพ่ิมข้ึนของงบประมาณขาดดุลของสหรัฐฯ และปริมาณหน้ีซ่ึงเธอบอกวา่จะส่งผลต่อ
อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2565 กลุ่ม Center For a Responsible Federal Budget ซ่ึงเป็นผูเ้ฝ้าดูทางการเงิน ได้
ประเมินการขาดดุลอาจจะสูงกวา่ 1 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562 ระหวา่งการลดภาษีและการเพ่ิมการใชจ่้ายในเดือน
มกราคม เจา้หนา้ท่ีบริหารของทรัมป์ยงัคงเช่ือวา่อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึนจากการลดภาษีจะช่วยลดการขาดรายได ้
(ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 2 มีนาคม 2561) 
 
OECD Interim Economic Outlook ซ่ึงตีพิมพใ์นเดือนน้ี แสดงใหเ้ห็นถึงมุมมองเชิงบวกในอีกสองปีขา้งหนา้ มีการปรับข้ึนการ
คาดการณ์การขยายตวัของตวัเลขจีดีพีส าหรับภูมิภาคท่ีมีเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสุดใน 20 แห่งส าหรับปี  2561 และปี 2562 มีเพียงแค่
รัสเซียเท่านั้นท่ีมีการปรับลดลงส าหรับปี 2561 โดยรวม คาดวา่การเติบโตของโลกในปีน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีแลว้จะขยายตวั
จากร้อยละ 3.7 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 3.9 ในอีกสองปีขา้งหนา้ โดยหลกัมาจากสหรัฐอเมริกา  บราซิล แอฟริกาใตแ้ละอินเดีย 
จากมุมมองของสินคา้แหง้ การฟ้ืนตวัของอุปสงคใ์นการลงทุนส าหรับโรงงาน (เหลก็กลา้/พลงังาน) และเคร่ืองจกัรในช่วง 9 ไตร
มาสท่ีผา่นมาไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งมากเช่นเดียวกบัการฟ้ืนตวัของการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.2 ในปี 2560 
หลงัจากซบเซามาหา้ปี หากมองไปขา้งหนา้ ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคและธุรกิจในกลุ่มประเทศ OECD และ BRIIC ท่ีได้
เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วตั้งแตปี่ 2559 ส่งผลดีในระยะสั้น OECD ยงัช้ีใหเ้ห็นถึง "ความตึงเครียดท่ีเพ่ิมข้ึน" คาดวา่นโยบายทางการ
เงินของสหรัฐและสหภาพยโุรปจะเขม้งวดข้ึน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากจีน ท าใหห้น้ีภาคเอกชนและหน้ีสาธารณะของประเทศใน
กลุ่ม G20 ไดเ้พ่ิมข้ึนเกือบร้อยละ 30 ตั้งแตปี่ 2553 เป็นร้อยละ 220 ของตวัเลข GDP ทั้งน้ี ส่ิงท่ีน่ากงัวลท่ีสุด คือ ภยัคุกคามจาก
การตอบโตข้องประเทศคูค่า้ต่อการจดัเก็บภาษีน าเขา้เหลก็และอะลูมิเนียมของสหรัฐฯ อาจส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อการฟ้ืน
ตวัทางการคา้ได ้ โดยรวมแลว้ อยา่งไรก็ตาม ในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ดูเหมือนสถานการณ์จะเป็นบวก (ขอ้มูลจาก Howe 
Robinson Research ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2561) 
 

คาดวา่การขยายตวัของอุปสงคใ์นถ่านหินน าเขา้จะหดตวัลงตลอดปี 2561 ซ่ึงอาจส่งผลต่อความแขง็แกร่งของกลุ่มขนส่งสินคา้
แหง้เทกอง Bank of America Merrill Lynch เปิดเผยในรายงานล่าสุดวา่อุปสงคใ์นถ่านหินน าเขา้ท่ีลดลงนั้นมาจากความตอ้งการ
ใชค้วามร้อนในช่วงฤดูหนาวของทวปีเอเชียใกลจ้ะจบลง และมีการผลิตถ่านหินภายในประเทศของจีนและอินเดียเพ่ิมข้ึน อุป
สงคใ์นถ่านหินน าเขา้ถือเป็นแรงขบัเคล่ือนหลกัในการฟ้ืนตวัของตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกองในช่วงปีท่ีผา่นมา ประกอบกบัอุป
สงคใ์นแร่เหลก็รวมถึงการลดปริมาณการผลิตภายในประเทศของจีนและอินเดีย พร้อมกบัความตอ้งการความร้อนในฤดูหนาว
ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีมีบทบาทส าคญั (ขอ้มูลจาก Lloyd's List ณ วนัท่ี 10 เมษายน 2561) 
 
ตามขอ้มูลล่าสุดของสมาคมเหลก็โลก (World Steel Association) ปริมาณการผลิตเหลก็ทัว่โลกรายเดือนแตะระดบัสูงสุดเป็น
ประวติัการณ์ในเดือนมีนาคม โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ มีปริมาณทั้งหมด 148.3 ลา้นตนั 
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จีนซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเหลก็คร่ึงหน่ึงของปริมาณการผลิตเหลก็ทัว่โลกในเดือนดงักล่าว ไดเ้พ่ิมก าลงัการผลิตเหลก็เน่ืองจากในช่วง
กลางเดือนมีนาคมจีนไดมี้การยกเลิกการจ ากดัปริมาณการผลิตเหลก็ในช่วงฤดูหนาว การผลิตเหลก็ของจีนมีปริมาณ 74 ลา้นตนั
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.5 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน อินเดียซ่ึงในปีน้ีไดแ้ซงหนา้ญ่ีปุ่นข้ึนเป็นผูผ้ลิตเหลก็รายใหญ่อนัดบัสอง
ของโลก ไดผ้ลิตเหลก็เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.3  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ โดยมีปริมาณ 9.2 ลา้นตนัในเดือนมีนาคม ใน
สหรัฐฯ การจดัเก็บภาษีการน าเขา้เหลก็กลา้ซ่ึงประกาศเม่ือเดือนท่ีแลว้กระตุน้ใหโ้รงผลิตเหลก็ภายในประเทศเพ่ิมก าลงัการผลิต 
ส่งผลใหส้หรัฐฯ ผลิตเหลก็ในเดือนมีนาคมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.3 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ โดยมีปริมาณ 7.3 ลา้นตนั 
จากการคาดการณ์วา่เศรษฐกิจโลกจะดีข้ึน ในสปัดาห์ท่ีแลว้ สมาคมเหลก็โลกจึงไดป้รับประมาณการการขยายตวัของอุปสงคใ์น
เหลก็กลา้ทัว่โลกข้ึนอีกร้อยละ 0.2 เป็นร้อยละ 1.8 ส าหรับปี 2561 (ขอ้มูลจาก Maersk Broker ณ วนัท่ี 27 เมษายน 2561) 
 
การเปลีย่นแปลงหลกัในภาคอปุสงค์ 

 
ประเทศจนี 
ปัจจัยจากประเทศจีน ยงัคงส่งผลกระทบทางลบอยา่งต่อเน่ืองต่อตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง การเติบโตของตัวเลขจีดีพี
ของจนีมีเสถียรภาพอยูท่ี่ร้อยละ 6.8 ในไตรมาสแรก ซ่ึงสูงกวา่ประมาณการท่ีร้อยละ 6.5 การน าเข้าแร่เหลก็ของประเทศจีน อยูท่ี่ 
270.4 ลา้นตนัในไตรมาสแรก ปี 2561 หรือนอ้ยกวา่ปริมาณ 271.1 ลา้นตนัในไตรมาสแรก ปี 2560 ร้อยละ 0.2 สาเหตุส่วนใหญ่
เน่ืองมาจากฤดูฝนในบราซิลส่งผลให้มีการส่งออกแร่เหล็กไปยงัจีนน้อยลงร้อยละ 5 จากปี 2560 ตวัเลขเบ้ืองตน้ของการผลิต
เหลก็ในจนีส าหรับไตรมาสแรก ปี 2561 อยูท่ี่ประมาณ 210.8 ลา้นตนั หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.0 เม่ือเทียบกบัปริมาณ 200.8 ลา้นตนั
ในไตรมาสแรก ปี 2560 การน าเข้าถ่านหินของประเทศจนีส าหรับไตรมาสแรก ปี 2561 มีปริมาณ 75.4 ลา้นตนั หรือเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 16.5 หากเทียบกบัตวัเลขของไตรมาสแรก ปี 2560 ซ่ึงอยูท่ี่ 64.7 ลา้นตนั ทั้งน้ี การน าเขา้ถ่านหินของจีนจะข้ึนอยูก่บัราคาถ่าน
หินท่ีน าเขา้เทียบกบัตน้ทุนการผลิตภายในประเทศและค่าขนส่ง และยงัคงข้ึนอยูก่บัความเขม้งวดของประเทศจีนในการบงัคบั
การควบคุมมลพิษจากการเผาถ่านหินท่ีมีคุณภาพต ่าภายในประเทศ ซ่ึงจะตอ้งอาศยัการน าเขา้ถ่านหินท่ีมีคุณภาพดี ส าหรับ
ประเทศท่ีในปัจจุบนัผลิตและมีความตอ้งการใชถ่้านหินในปริมาณ 3.5 พนัลา้นตนัต่อปี แมว้า่ตวัเลขการน าเขา้ถ่านหินจะมีการ
เปล่ียนแปลงเล็กนอ้ยก็สามารถส่งผลกระทบอยา่งมากต่อตลาดค่าระวางเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองได ้ตัวเลขการส่งออกเหล็ก
ของจีนส าหรับไตรมาสแรก ปี 2561 ลดลงร้อยละ 26.1 มาอยูท่ี่ปริมาณ 15.3 ลา้นตนั เม่ือเทียบกบัปริมาณ 20.7 ลา้นตนัในไตร
มาสแรก ปี 2560 ซ่ึงเหลก็ส่งออกทั้งหมดไดถู้กขนส่งโดยเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ กล่าวคือ เรือตั้งแต่ขนาดแฮนด้ีไซส์
จนถึงขนาดอลัตราแมกซ์ 
 

แหล่งข่าวจากภาครัฐไดร้ะบุว่า อุปสงค์ในเหล็กกลา้ของจีนท่ีไดเ้พ่ิมสูงสุดและแผนปฏิรูปประเทศระยะเวลาห้าปีคร้ังท่ี 14 
(ส าหรับปี 2564 ถึงปี 2568) จะส่งผลใหป้ริมาณการบริโภคเหลก็กลา้ของอุตสาหกรรมการก่อสร้างจะลดลงในอนาคต ในขณะท่ี
อุปสงคจ์ากภาคอุตสาหกรรมการผลิตคาดวา่จะยงัคงอยูท่ี่ระดบัเดิม Shi Hongwei ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันาเหล็กของ
ประเทศจีนกล่าวว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว การบริโภคเหล็กส่วนใหญ่จะมาจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต ตามมาด้วย
ภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ คาดวา่การบริโภคเหลก็กลา้จะยงัคงอยูท่ี่ปริมาณ 600 ลา้นตนัต่อปี โดยมากกวา่
ร้อยละ 60 เป็นการบริโภคของภาคอุตสาหกรรมการผลิต (ขอ้มูลจาก China Daily ณ วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2561) 
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การควบคุมการผลิตเหล็กกลา้ของจีนในมณฑลต่างๆทางตอนเหนือของประเทศในช่วงฤดูหนาวจะขยายไปสู่ เมือง Tangshan 
และขยายระยะเวลาการควบคุมเลยวนัท่ี 15 มีนาคม ซ่ึงเป็นวนัส้ินสุดก าหนดการควบคุมเดิม เมือง Tangshan ตั้งอยูใ่นมณฑล 
Hebei ซ่ึงเป็นหน่ึงในภูมิภาคท่ีผลิตเหลก็สูงสุดและยงัเป็นหน่ึงในเมืองท่ีก่อมลพิษมากท่ีสุดของจีน จะมีการลดการผลิตเหล็กลง
อยา่งต่อเน่ืองส าหรับโรงผลิตเหล็กจ านวน 8 แห่งท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัใจกลางเมือง ส่วนโรงผลิตเหล็กอ่ืนๆ ก็จะลดก าลงัการผลิตลง
เช่นกัน ทั้ งน้ี ทางการของเมือง Tangshan ไม่ไดร้ะบุว่ามาตรการการควบคุมการผลิตเหล็กจะส้ินสุดลงเม่ือใด (ขอ้มูลจาก 
Braemar ACM ณ วนัท่ี 14  กมุภาพนัธ์ 2561) 
 
การขยายตวัของการผลิตเหลก็กลา้ของจีนน่าจะชะลอตวัลงในปีน้ีเน่ืองจากการควบคุมก าลงัการผลิตท่ียงัคงด าเนินต่อไปและการ
ควบคุมการผลิตท่ีเขม้งวดข้ึนในช่วงฤดูหนาวหนา้ คาดวา่จะมีการยกเลิกการใชม้าตรการกระตุน้เศรษฐกิจต่างๆในปีน้ี เน่ืองจาก
เศรษฐกิจจีนไดฟ้ื้นตวัอยา่งต่อเน่ืองจากการเปล่ียนจากเศรษฐกิจท่ีเนน้การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลกัไปเป็นเศรษฐกิจ
ท่ีเน้นการบริโภคเป็นหลกั การส่งออกเหล็กกลา้ของจีนลดลงร้อยละ 3.0 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีปริมาณ 
109.0 ลา้นตนั ในปี 2559 และลดลงอย่างต่อเน่ืองในปี 2560 โดยลดลงร้อยละ 30.6 เป็น 75.6 ลา้นตนั ปริมาณการส่งออก
เหลก็กลา้ท่ีลดลงน้ีไดรั้บผลกระทบหลกัจากอุปสงคภ์ายในประเทศท่ีปรับตวัดีข้ึนและความพยายามของภาครัฐในการแกปั้ญหา
การผลิตท่ีมากเกินไป มาตรการการคา้ท่ีเขม้งวดมากข้ึนของประเทศผูน้ าเขา้ก็มีส่วนท าให้การส่งออกเหล็กของจีนลดลง หาก
เหลก็กลา้ของจีนยงัมีราคาสูง และมีการลดก าลงัการผลิตเหลก็อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งยงัคงมีอุปสงคภ์ายในประเทศ คาดวา่ปริมาณ
ส่งออกเหลก็กลา้ของจีนจะลดลงต่อไป ทั้งน้ี มีปัจจยัเส่ียงท่ีอาจสร้างผลกระทบทางลบ ไดแ้ก่ ปริมาณการน าเขา้แร่เหล็กเพ่ิมข้ึน 
รวมทั้งการควบคุมก าลงัการผลิตเหลก็ในปีน้ี การควบคุมการผลิตท่ีเขม้งวดข้ึนในช่วงฤดูหนาวหนา้ ความตอ้งการในเหล็กกลา้ท่ี
ลดลงและราคาแร่เหลก็ท่ีสูงข้ึนซ่ึงอาจส่งผลใหมี้การลดการสตอ็กแร่เหลก็และเพ่ิมก าลงัการผลิตในประเทศ และการแข่งขนัจาก
ตลาดเศษเหลก็ (ขอ้มูลจาก Banchero Costa ณ วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2561) 
 
ผูผ้ลิตเหล็กกลา้ของจีนมีความกระตือรือร้นท่ีจะเพ่ิมก าลงัการผลิตของตนเม่ือมาตรการควบคุมการผลิตเหล็กกลา้ในช่วงฤดู
หนาวส้ินสุดลงในเดือนหนา้ โดยตอ้งการกลบัมาสร้างก าไรจ านวนมากเช่นเดียวกบัปีท่ีแลว้ซ่ึงมีอตัราก าไรท่ีสูงและการแข่งขนัท่ี
นอ้ยเน่ืองจากโรงผลิตเหลก็ท่ีเก่าลา้สมยัไดปิ้ดตวัลง ในช่วงฤดูหนาวน้ี จีนไดห้ยดุการผลิตเหลก็กลา้ลงเกือบคร่ึงหน่ึงใน 28 เมือง
บริเวณศูนยก์ลางการผลิตเหลก็ของประเทศทางตอนเหนือซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในแผนการลดมลพิษ เน่ืองจากอตัราก าไรท่ีสูงจะท า
ใหจี้นกลบัมาผลิตเหลก็อยา่งเตม็ก าลงัหลงัวนัท่ี 15 มีนาคม ซ่ึงมาตราการควบคุมการผลิตเหล็กไดส้ิ้นสุดลง ทั้งน้ี จากขอ้มูลของ
ทางการเม่ือเดือนก่อน จะเห็นไดว้า่มาตรการควบคุมการผลิตเหล็กกลา้ของจีนส่งผลให้การผลิตเหล็กรายวนัของจีนในเดือน
ธนัวาคมมีปริมาณต ่าสุดในรอบปีท่ี 2.16 ลา้นตนั Wang Yingsheng รองเลขาธิการสมาคมเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศจีน
กล่าวในการประชุมอุตสาหกรรมช่วงปลายเดือนมกราคมวา่ การผลิตเหลก็กลา้เฉล่ียต่อวนัอาจเพ่ิมข้ึนประมาณ 2.5 ลา้นตนั หาก
โรงผลิตเหล็กเพ่ิมก าลงัการผลิตอยา่งรวดเร็วภายหลงัจากการยกเลิกมาตรการดงักล่าว  ดูเหมือนวา่รัฐบาลจีนจะใชม้าตราการ
ควบคุมการผลิตเหลก็เช่นเดียวกนัในช่วงฤดูหนาวหนา้ โรงผลิตเหล็กกลา้ทางตอนเหนือของจีนจึงมีเวลาเพียงแปดเดือนในการ
เร่งผลิตเหล็ก ส่งผลให้โรงผลิตเหล็กก าลงักกัตุนวตัถุดิบส าหรับการผลิตเพ่ิมข้ึนเพ่ือเพ่ิมการผลิตเหล็กในขณะท่ีตลาดยงัคง
แขง็แกร่ง (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561) 
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จากการท่ีรัฐบาลจีนสัง่หา้มการหลอมเหลก็ท่ีไม่มีประสิทธิภาพส่งผลใหมี้การส่งออกเศษเหลก็เพ่ิมข้ึนในปี 2560 ในช่วงสองปีท่ี
ผา่นมา รัฐบาลจีนไดล้ดก าลงัการผลิตเหลก็ของโรงผลิตเหลก็ท่ีผิดกฎหมายและลา้สมยัลงประมาณ 140 ลา้นตนั การหลอมเหล็ก
แบบเดิมเป็นการผลิตเหลก็ท่ีมีคุณภาพต ่าซ่ึงมกัใชเ้ศษเหลก็เป็นจ านวนมากในการผลิตและตอ้งใชพ้ลงังานสูงในการผลิตต่อตนั 
แมว้า่ภาษีส าหรับการส่งออกเศษเหล็กอยูท่ี่อตัราร้อยละ 40 แต่การส่งออกเศษเหล็กไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วหลงัจากการสั่งห้าม
การหลอมเหลก็แบบเดิม จากขอ้มูลของสมาคมเหลก็และเหลก็กลา้ของจีน (CISA) จีนส่งออกเศษเหล็กปริมาณ 2.2 ลา้นตนัในปี 
2560 เพ่ิมข้ึนอยา่งมากจากปริมาณ 1,000 ตนัในปี 2559 โดยมีประเทศในทวปีเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นผูน้ าเขา้เศษเหล็กหลกั 
ซ่ึงอินโดนีเซีย ไทยและเวยีดนามเป็นประเทศหลกัในการน าเขา้ (ขอ้มูลจาก Maersk Brokers ณ วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561) 
 
อุปสงคใ์นถ่านหินของจีนในปี 2560 ไดเ้พ่ิมข้ึนจากช่วงสามปีก่อนหนา้ท่ีลดลง สืบเน่ืองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและสภาพ
อากาศหนาวท่ีรุนแรง ส านกัสถิติแห่งชาติไดเ้ปิดเผยบนเวบ็ไซตว์า่การบริโภคถ่านหินของประเทศซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคถ่านหินราย
ใหญ่ท่ีสุดของโลกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.4 ในปีท่ีผา่นมา ซ่ึงเป็นการเพ่ิมข้ึนคร้ังแรกตั้งแตปี่ 2556 เน่ืองจากอุปสงคใ์นถ่านหินเพ่ิมข้ึน
อยา่งรวดเร็ว สดัส่วนการใชเ้ช้ือเพลิงในกลุ่มน ้ ามนัเช้ือเพลิงของประเทศไดล้ดลงร้อยละ 1.6 มาเป็นร้อยละ 60.4 การบริโภคถ่าน
หินทั้งหมดของจีนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.9 เป็น 4.49 พนัลา้นตนัในปี 2560 ซ่ึงเป็นการขยายตวัท่ีเร็วท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2556 พลงังาน
สะอาดอนัรวมไปถึงก๊าซธรรมชาติ พลงังานน ้ า พลงังานนิวเคลียร์และพลงังานลมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.8 ของกลุ่มพลงังาน
ทั้งหมดของประเทศ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.3 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 (ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2561) 
 
จีนไดก้ าหนดเป้าหมายการขยายตวัทางเศรษฐกิจในปี 2561 ไวท่ี้ "ประมาณร้อยละ 6.5" โดยไดมี้การประกาศตวัเลขน้ีในระหวา่ง
การเปิดการประชุมประจ าปีของ National People’s Congress ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีเป็นไปตามเป้าหมายการขยายตวัในปัจจุบนัของ
ประเทศ รายงานดงักล่าวยงัไดร้ะบุอีกวา่จีนจะด าเนินการลดความเส่ียงทางการเงินซ่ึงท าให้บริษทัยกัษใ์หญ่ตอ้งลม้ละลาย จีน
เป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัสองของโลก แต่การพ่ึงพาการกูย้มืเงินท าใหเ้กิดความกงัวลทางการเมืองเก่ียวกบั
ความเส่ียงของระดบัหน้ี เป็นไปตามท่ีคาดไว ้รายงานจากนายกรัฐมนตรี Li Keqiang ระบุวา่ความเส่ียงดงักล่าวจะเป็นนโยบาย
หลกัท่ีส าคญัในปีหนา้โดยไดใ้หค้  ามัน่วา่ "จีนจะเขม้งวดข้ึนในการควบคุมความเส่ียงภายในของสถาบนัการเงินต่างๆ" และ "จีน
จะปราบปรามการกระท าท่ีขดัต่อกฎหมาย เช่น การระดมทุนท่ีผิดกฎหมายและการฉ้อโกงทางการเงิน" ทั้งน้ี เป้าหมายอ่ืนๆ ท่ี
ระบุในรายงาน ไดแ้ก่ การตั้งเป้าอตัราเงินเฟ้อท่ีร้อยละ 3 การลดก าลงัการผลิตท่ีมากเกินความตอ้งการ รวมถึงการลดการผลิต
เหลก็กลา้ลง 30 ลา้นตนัและลดการผลิตถ่านหินลง 150 ลา้นตนัในปี 2561 การควบคุมมลพิษ การลดความยากจน รายงานระบุวา่
ความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจและการเงินของจีนอยูใ่นระดบัท่ีสามารถจดัการได ้(ขอ้มูลจาก BBC ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2561) 
 
ตามขอ้มูลของบริษทั Mysteel ปริมาณแร่เหล็กน าเขา้สะสมท่ีท่าเรือหลกัของจีนเพ่ิมข้ึนเป็นประวติัการณ์ท่ี 159.73 ลา้นตนั ณ 
วนัท่ี 16 มีนาคม ปริมาณในปัจจุบนัมากกวา่ปริมาณ 80 ลา้นตนัในช่วงกลางปี 2558 เกือบเท่าตวั ซ่ึงหลงัจากช่วงดงักล่าวระดบั
แร่เหลก็คงคลงัไดเ้พ่ิมปริมาณข้ึน โดยรวมมองวา่แร่เหลก็คงคลงัท่ีเพ่ิมข้ึนของจีนหลกัๆเป็นแร่เหลก็ท่ีมีคุณภาพต ่าซ่ึงมีเน้ือเหล็ก
เพียงร้อยละ 58 หรือน้อยกว่านั้น การสะสมแร่เหล็กคุณภาพต ่าเหล่าน้ีมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบมากต่อเหมืองแร่เหล็กใน
ประเทศซ่ึงผลิตแร่เหล็กประเภทน้ี แต่ส่งผลกระทบน้อยต่อผูน้ าเขา้แร่เหล็กจากต่างประเทศท่ีจดัหาแร่เหล็กท่ีเกรดสูงกว่า อุป
สงคใ์นการน าเขา้แร่เหล็กเกรดสูงไดเ้พ่ิมมากข้ึนเน่ืองจากจีนตอ้งการลดมลพิษทางอากาศ การใชแ้ร่เหล็กท่ีมีคุณภาพสูงในการ
ผลิตเหลก็กลา้ท าใหใ้ชถ่้านหินโคก้ปริมาณนอ้ยลง ท าใหก้ระบวนการผลิตสร้างมลพิษนอ้ยลง ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา สัดส่วน
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การน าเขา้แร่เหลก็ต่อปริมาณการผลิตเหล็กกลา้เพ่ิมข้ึนจากประมาณ 0.9 ในปี 2551 เป็น 1.3 ในปี 2561 ซ่ึงเป็นสัญญาณบ่งช้ีวา่
ประเทศจีนตอ้งการน าเขา้แร่เหล็กท่ีมีคุณภาพสูงในราคาท่ีเหมาะสมมากข้ึน (ขอ้มูลจาก Banchero Costa ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 
2561) 
 
การปิดโรงงานผลิตเหลก็กลา้ในจีนในช่วงฤดูหนาวมีแนวโนม้ท่ีจะกลายเป็นเหตุการณ์ประจ าทุกปีท่ีประสบความส าเร็จ อยา่งไร
ก็ตาม จริงๆแลว้ การปิดโรงงานดงักล่าวไม่ไดส่้งผลต่อการผลิตเหล็กทั้งหมดของประเทศมากนกัเน่ืองจากราคาเหล็กท่ีปรับตวั
สูงข้ึน การผลิตเหลก็กลา้ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน (โดยการใชแ้ร่เหลก็เกรดสูง) การใชเ้ศษเหล็กมากข้ึน และการเปล่ียนฐานการ
ผลิตไปยงัตอนใตข้องประเทศจีน (ซ่ึงไม่ไดรั้บผลกระทบจากมาตรการควบคุมการผลิตเหลก็กลา้) นั้นช่วยทดแทนก าลงัการผลิต
ในทางตอนเหนือท่ีหายไปจากมาตรการควบคุมของภาครัฐ (ขอ้มูลจาก Braemar ACM ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2561) 
 
ถ่านหินอยูภ่ายใตแ้ผนปฏิรูปประเทศหา้ปีคร้ังท่ี 13 ของจีนซ่ึงจีนใหค้  ามัน่วา่จะลดการใชถ่้านหินโดยรวมของประเทศลงร้อยละ 
4 ในปีน้ี โดยเปล่ียนไปใชแ้หล่งพลงังานสะอาดทดแทน เช่น ก๊าซ แต่หน่วยงานต่างๆกลบัตอ้งการเพ่ิมก าลงัการผลิตถ่านหินใน
ประเทศแมว้่าตอ้งการลดการบริโภคถ่านหินซ่ึงเป็นข่าวร้ายส าหรับเหมืองและเจา้ของเรือต่างๆ ในต่างประเทศ (ขอ้มูลจาก 
TradeWinds ณ วนัท่ี 13 เมษายน 2561) 
 
ขอ้มูลล่าสุดส าหรับเดือนมีนาคม 2561 แสดงให้เห็นว่าการผลิตแร่เหล็กในประเทศของจีนยงัคงลดลง โดยมีปริมาณการผลิต
เกือบ 67 ลา้นตนัในเดือนมีนาคม 2561 เม่ือเทียบกบัปริมาณ 114 ลา้นตนัในเดือนเดียวกนัของปี 2560 ตวัเลขในเดือนมีนาคม
ดงักล่าวนบัเป็นตวัเลขท่ีมีความส าคญัเน่ืองจากเป็นเดือนท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงการผลิตท่ีแทจ้ริงหลงัจากการผลิตท่ีมีปริมาณนอ้ย
ในเดือนกุมภาพนัธ์อนัเป็นผลมาจากเทศกาลตรุษจีน แร่เหล็กของจีนโดยทั่วไปมีเกรดต ่ามากและตอ้งผ่านการปรับปรุงใน
ระหวา่งกระบวนการผลิต จึงท าใหก่้อมลพิษอยา่งรุนแรง นอกเหนือจากการลดมลพิษแลว้ การมุ่งเนน้ไปท่ีการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการผลิตยงัเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าใหก้ารผลิตแร่เหลก็ในประเทศลดลง (ขอ้มูลจาก Braemar ACM ณ วนัท่ี 27 เมษายน 2561) 
 
ปริมาณแร่เหลก็คงคลงั ณ ท่าเรือของจีนลดลงร้อยละ 1.5 (2.4 ลา้นตนั) จากระดบัสูงสุดในวนัท่ี 30 มีนาคม ควบคู่ไปกบัอตัราค่า
ระวางของเรือขนาดเคปไซส์ท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี มีความตอ้งการในการสะสมแร่เหล็กท่ีมีคุณภาพสูงมากข้ึน โดยสต็อก
แร่เหล็กจากบราซิลลดลงร้อยละ 8.2 (2.9 ลา้นตนั) จาก 30 มีนาคม ในขณะท่ีสต็อกแร่เหล็กจากออสเตรเลียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.4 
(1.3 ลา้นตนั) และสต็อกแร่เหล็กจากอินเดียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 36 (แต่มีปริมาณเพียง 0.9 ลา้นตนัเน่ืองจากมีปริมาณสต๊อกเดิมอยู่
นอ้ย) ดูเหมือนวา่การบริโภคแร่เหลก็ของจีนจะฟ้ืนตวัข้ึนหลงัจากมาตรการควบคุมท่ีออกมาในช่วงฤดูหนาวไดส้ิ้นสุดลง ถึงแม้
จะชา้กวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้(ขอ้มูลจาก DNB Markets ณ วนัท่ี 27 เมษายน 2561) 
 
การน าเขา้นิกเกิลของจีนเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วในเดือนมีนาคมโดยท่ีอินโดนีเซียยงัคงส่งออกนิกเกิลเกรดต ่าส่วนเกินออกสู่ตลาด
อยา่งต่อเน่ือง โดยจีนมีการน าเขา้นิกเกิลปริมาณ 1.36 ลา้นตนั ซ่ึงเป็นปริมาณรายเดือนท่ีมากท่ีสุดนบัตั้งแตปี่ 2556 ซ่ึงในขณะนั้น
ทางอินโดนีเซียห้ามส่งออกแร่ท่ียงัไม่ไดผ้่านกระบวนการใดๆ และในปี 2561 อินโดนีเซียกลบักลายเป็นประเทศผูน้ าในการ
ส่งออก โดยมีการส่งออกนิกเกิลจ านวน 3.3 ลา้นตนัไปยงัประเทศจีนในไตรมาสแรก นบัตั้งแต่ปี  2557 ฟิลิปปินส์ส่งออกนิกเกิล
ไปยงัจีนมากกวา่ 29 ลา้นตนั ในปี 2560 ทั้งน้ี ไตรมาสแรกยงัคงไม่มีการขนส่งสินคา้จากประเทศฟิลิปปินส์มากนกัเน่ืองจากอยู่
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ในช่วงฤดูฝนและยงัคงมีมาตรการลดการส่งออกสินคา้ของรัฐบาล ดงันั้น การตดัสินใจของอินโดนีเซียในการกลบัมาส่งออก
นิกเกิลในปริมาณมากจึงไดรั้บการตอ้นรับจากจีนเป็นอยา่งดี การกลบัมาของอินโดนีเซียในฐานะผูส่้งออกรายใหญ่อาจส่งผลเสีย
ต่อแผนการขยายแร่นิกเกิลของ New Caledonia (ซ่ึงไดส่้งออกนิกเกิลปริมาณ 0.34 ลา้นตนัไปจีนในไตรมาสแรก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
62 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้) เน่ืองจากราคาแร่นิกเกิลลดลงและข่าวลือมากมายท่ีบริษทั Vale ซ่ึงควบคุมการ
ผลิต อาจพิจารณาส ารองแร่นิกเกิลไวใ้นอีกไม่ก่ีเดือนขา้งหนา้ (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research ณ วนัท่ี 27 เมษายน 2561) 
 
ทางการจีนไดก้ลบัมาใชม้าตรการจ ากดัการน าเขา้ถ่านหินเพ่ือส่งเสริมการผลิตและราคาถ่านหินภายในประเทศ เม่ือเดือนมีนาคม 
2561 สมาคมพลงังานแห่งชาติของจีน (NEA) ไดร้ะบุวา่จีนตั้งเป้าท่ีจะผลิตถ่านหินปริมาณ 3.7 พนัลา้นตนั ในปี 2561 ซ่ึงเป็น
ปริมาณท่ีสูงท่ีสุดในประวติัการณ์ โดยเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 7.3 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ ในช่วงสามเดือนแรกของปี 2561 การผลิต
ถ่านหินของจีนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.9 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ เป็นปริมาณ 0.8 พนัลา้นตนั ตามขอ้มูลของส านกังาน
สถิติแห่งชาติของจีน (NBS) การจ ากดัการน าเขา้ถ่านหินน้ีไดส่้งผลกระทบต่อปริมาณการน าเขา้ถ่านหินของจีน ตามขอ้มูลสถิติ
การเดินเรือและท่าเรือซ่ึงรวบรวมโดย Thomson Reuters Supply Chain and Commodity Forecasts โดยปริมาณการน าเขา้ถ่าน
หินของจีนลดลงมาอยูท่ี่ 3.45 ลา้นตนัในช่วงสัปดาห์ส้ินสุดวนัท่ี 21 เมษายน ลดลงเกือบร้อยละ 30 เม่ือเทียบกบัปริมาณเฉล่ีย 
4.92 ลา้นตนัของการน าเขา้ถ่านหินรายสปัดาห์ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 15 เมษายน และยงัเป็นปริมาณท่ีต ่ากวา่ค่าเฉล่ียการ
น าเขา้ถ่านหินรายสปัดาห์ของปี 2560 ซ่ึงอยูท่ี่ 4.45 ลา้นตนั ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2561 จีนไดน้ าเขา้ถ่านหินและ
ลิกไนตเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 16.6 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ เป็นปริมาณ 75.4 ลา้นตนั โดยหลกัมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมการ
น าเขา้ถ่านหินและลิกไนตใ์นช่วงฤดูหนาว จากการจ ากดัการน าเขา้ถ่านหิน คาดวา่ปริมาณการน าเขา้ถ่านหินของจีนจะไม่เพ่ิมข้ึน
หรืออาจจะลดลงในปีน้ี คาดวา่อุปสงคใ์นถ่านหินน าเขา้ท่ีลดลงของจีนจะส่งผลให้ราคาถ่านหินระหวา่งประเทศลดลงและช่วย
เพ่ิมปริมาณการส่งออกถ่านหินจากออสเตรเลียไปอินเดีย โดยปกติ อินเดียน าเขา้ถ่านหินคุณภาพสูงจากออสเตรเลียส าหรับใช้
ผลิตเหล็กกลา้เน่ืองจากไม่มีถ่านหินดังกล่าวในประเทศ ในทางตรงขา้ม ปกติแลว้ลูกค้าในอินเดียไม่นิยมซ้ือถ่านหินจาก
ออสเตรเลียเน่ืองจากมีราคาแพงและตน้ทุนค่าขนส่งท่ีสูงเม่ือเทียบกับถ่านหินจากอินโดนีเซียและแอฟริกาใต ้(ขอ้มูลจาก 
Banchero Costa ณ วนัท่ี 27 เมษายน 2561) 
 
การริเร่ิมแถบเส้นทางเศรษฐกจิ (Belt and Road Initiative (BRI)) 

ตวัเลขของแผนการเสน้ทางสายไหม (One Belt One Road) ฟังดูยิง่ใหญ่  บริษทั BHP ระบุวา่แผนการน้ีจะท าให้อุปสงคใ์นเหล็ก
ดิบทัว่โลกเพ่ิมข้ึนถึง 150 ลา้นตนัในช่วงทศวรรษหนา้หรือประมาณ 15 ลา้นตนัต่อปี สถาบนัวิจยัเหล็กขนาดใหญ่ของบริษทั 
POSCO ของเกาหลีระบุวา่อุปสงคอ์าจเพ่ิมข้ึนอีก 30 ลา้นตนัต่อปี แต่ปัญหาคืออุตสาหกรรมเหล็กกลา้ของจีนในขณะน้ีมีขนาด
ใหญ่มากจนดูเหมือนการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอ้ยภายในประเทศอาจส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งเช่นเดียวกบัแผนการเส้นทาง
สายไหม ขณะท่ีอุปสงค์ในประเทศลดลงในช่วงท่ีเศรษฐกิจตกต ่าจากภาวะตกต ่าคร้ังล่าสุดของตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นจีน 
ส่งผลใหย้อดการส่งออกเหลก็กลา้สุทธิของประเทศพุง่ข้ึนสูงถึงระดบัท่ีมากกวา่ 100 ลา้นตนัในปี 2558 จากปริมาณ 48 ลา้นตนั
ในปี 2556 โดยกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่ถึงแมว้า่การประมาณการของอุปสงคท่ี์สูงท่ีสุดของแผนการเส้นทางสายไหมจะเกิดข้ึนจริง 
กล่าวคือ อุปสงค์ในเหล็กเพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 30 ลา้นตนัต่อปี การชะลอตวัท่ีรุนแรงท่ีสุดคร้ังหน่ึงในประเทศจีนนั้นส่งผล
กระทบอยา่งมากต่อตลาดทัว่โลก (ขอ้มูลจาก Wall Street Journal ณ วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2561) 
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เดิมรู้จกักนัในช่ือแผนการ "One Belt, One Road" (OBOR)  ต่อมาประเทศจีนไดมี้การเปิดตวัการริเร่ิมแถบเส้นทางเศรษฐกิจ 
(BRI) เม่ือเดือนกนัยายน 2556 ในประเทศเยอรมนีเรียกแผนน้ีวา่ "เส้นทางสายไหมใหม่" เน่ืองจากเป็นแผนการท่ีครอบคลุม
เสน้ทางทางภูมิศาสตร์ของเสน้ทางสายไหมเก่าและมีเป้าหมายท่ีจะเช่ือมโยงจุดหมายต่างๆเขา้ดว้ยกนั รวมถึงการสร้างเครือข่าย
โครงสร้างพ้ืนฐานระหวา่งทวปี ระหวา่งยโุรป แอฟริกา เอเชียและจีน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือฟ้ืนฟูการคา้ระหวา่งประเทศต่างๆท่ี
เขา้ร่วมแผนการและการคา้ขายตามเสน้ทางสายไหมเก่า เพ่ือกระตุน้การขยายตวัทางเศรษฐกิจในเอเชียและประเทศอ่ืนๆ มีเกือบ 
70 ประเทศเขา้ร่วมแผนการน้ี ตามขอ้มูลของบริษทัท่ีปรึกษา McKinsey ประเทศท่ีเขา้ร่วมมีประชากรคิดเป็นประมาณร้อยละ 65 
ของประชากรทัว่โลก มีผลผลิตทางเศรษฐกิจถึงหน่ึงในสามของโลก และมีการคา้สินคา้และบริการทั้งหมดถึงหน่ึงในส่ีของโลก 
McKinsey คาดว่าแผนการน้ีจะกลบแผนการ Marshall ของสหรัฐฯซ่ึงไดมี้การน ามาใชภ้ายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ตาม
ขอ้มูลของวิกิพีเดีย สหรัฐฯให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจมูลค่ากว่า 13-14 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในขณะนั้น (หลงัจากปรับ
อตัราเงินเฟ้อจะเท่ากบัประมาณ 150 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในวนัน้ี) โดยในเดือนพฤษภาคมปี 2560 มีการจดัการประชุมคร้ังแรก
ของการริเร่ิมแผนการ "Belt-and-Road" ท่ีกรุงปักก่ิง ซ่ึงมีผูแ้ทนจากกวา่ 100 ประเทศรวมทั้งผูน้ าแห่งรัฐและรัฐบาลจ านวนมาก
เขา้ร่วม การประชุมคร้ังต่อไปจะมีข้ึนในปี 2562 ในกรุงปักก่ิง ยงัไม่เป็นท่ีแน่ใจวา่โครงการ "Belt-and-Road" จะส้ินสุดเม่ือใด 
บริษทัท่ีปรึกษา PwC ไดป้ระมาณการระยะเวลาของแผนการน้ีไวอ้ยา่งนอ้ยท่ี 30-40 ปี PwC เห็นวา่ในปี 2592 เป็นกา้วส าคญั
เน่ืองจากเป็นปีท่ีจีนจะเฉลิมฉลองครบรอบหน่ึงร้อยปี (ขอ้มูลจาก Commerzbank ณ วนัท่ี 5 เมษายน 2561) 
  
สหรัฐอเมริกา 
การประทว้งของคนขบัรถบรรทุกในอาร์เจนตินาไดส้ิ้นสุดลงเม่ือไม่นานมาน้ี ซ่ึงการประทว้งดงักล่าวไดส่้งผลใหก้ารส่งออก
ธญัพืชต่างๆตอ้งหยดุชะงกัลง โดยมีเรือขนส่งสินคา้เกือบ 100 ล าตอ้งจอดรอท่ีจะขนถัว่เหลืองและขา้วโพดลงเรือ ณ ท่าเรือ 
Rosario ซ่ึงเป็นท่าส่งออกหลกัของอาร์เจนตินา การประทว้งไดส้ิ้นสุดลงเม่ือไดข้อ้สรุปจากการประชุมระหวา่งผูป้ระกอบการ
ขนส่งทางรถบรรทุกกบัหน่วยงานภาครัฐเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 (ขอ้มูลจาก Braemar ACM ณ วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2561) 
 
สหรัฐฯ มีการส่งออกเศษเหลก็เพ่ิมข้ึนเป็น 13.8 ลา้นตนัในปี 2560 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23 เม่ือเทียบกบัปริมาณของปีก่อนหนา้ 
หลงัจาก 5 ปีท่ีปรับตวัลดลง อยา่งไรก็ตาม เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่สหรัฐฯ น าเขา้เศษเหลก็ปริมาณ 4.65 ลา้นตนั ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีมาก
ท่ีสุดตั้งแตปี่ 2549 ปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากการน าเขา้จากประเทศญ่ีปุ่น สหราชอาณาจกัร และเนเธอร์แลนด ์ (ขอ้มูลจาก Maersk 
Brokers ณ วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561) 
 
จากการท่ีการผลิตถัว่เหลืองของอาร์เจนตินาไดรั้บผลกระทบจากภาวะแหง้แลง้ ผูป้ระกอบการแปรรูปถัว่เหลืองในอาร์เจนตินา
จึงตอ้งน าเขา้เมลด็ถัว่เหลืองเพ่ือแปรรูปถัว่เหลืองใหไ้ดใ้นปริมาณเท่าเดิม กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานวา่สหรัฐฯ 
ไดจ้ าหน่ายถัว่เหลืองใหแ้ก่อาร์เจนตินาปริมาณ 120,000 ตนั ส าหรับการส่งมอบในช่วงปีการขาย 2561/2562 ซ่ึงจะเร่ิมตน้ใน
วนัท่ี 1 กนัยายน อนัเป็นปริมาณท่ีมากท่ีสุดตั้งแตปี่ 2540 อาร์เจนตินาคือประเทศท่ีส่งออกกากถัว่เหลืองมากท่ีสุดของโลก โดย
คาดวา่จะส่งออกถึง 29.5 ลา้นตนั ในปีการขาย 2560/2561 ซ่ึงถือเป็นตวัเลขท่ีมากกวา่บราซิลซ่ึงเป็นผูส่้งออกมากเป็นอนัดบัท่ี
สองเกือบสองเท่า โดยคาดวา่บราซิลจะส่งออกกากถัว่เหลือง 15.5 ลา้นตนั ทั้งน้ี เมลด็ถัว่เหลืองส่วนใหญ่ส่งออกใหป้ระเทศจีน
เป็นหลกั คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 88 ของการส่งออกเมลด็ถัว่เหลืองในปี 2560 อยา่งไรก็ตาม ปริมาณการน าเขา้ถัว่เหลือง
ของจีนจากอาร์เจนตินาไดล้ดลงร้อยละ 22.7 ในปี 2560 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ เน่ืองจากจีนไดน้ าเขา้จาก
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บราซิลแทน จากการท่ีบราซิลเก็บเก่ียวเมลด็ถัว่เหลืองไดม้ากเป็นประวติัการณ์ในปีน้ี ดูเหมือนวา่ในปีน้ีอาร์เจนตินาจะเสียส่วน
แบ่งทางการตลาดในจีน จากการท่ีความขดัแยง้ทางการคา้ระหวา่งสหรัฐฯกบัจีนเพ่ิมมากข้ึน ผูซ้ื้อของจีนไดห้นัมาน าเขา้เมลด็ถัว่
เหลืองจากบราซิลแทน เน่ืองจากจีนก าลงัพิจารณาจดัเก็บภาษีในถัว่เหลืองท่ีน าเขา้จากสหรัฐฯ ส่งผลใหร้าคาถัว่เหลืองในบราซิล
ปรับตวัสูงข้ึน (ขอ้มูลจาก Banchero Costa ณ วนัท่ี 13 เมษายน 2561) 
 
สหรัฐฯ ส่งออกถ่านหินปริมาณ 97 ลา้นตนัในปี 2560 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 61 จากปริมาณในปี 2559 โดยปริมาณการส่งออกถ่านหิน
ใหท้วปีเอเชียเพ่ิมข้ึนมากกวา่สองเท่าตวัจากปริมาณ 15.7 ลา้นตนัในปี 2559 ไปเป็น 32.8 ลา้นตนัในปี 2560 แมว้า่ทวปียโุรปจะ
ยงัคงเป็นภูมิภาคท่ีน าเขา้ถ่านหินจากสหรัฐฯ มากท่ีสุด  (ขอ้มูลจาก Maritime Executive ณ วนัท่ี 21 เมษายน 2561) 
 
โครงการเหมือง Minas-Rio ของบริษทั Anglo-American ในบราซิลไดห้ยดุผลิตและส่งออกแร่เหลก็ลงชัว่คราวจนกระทัง่ไตร
มาสส่ีของปี 2561 ส่งผลใหต้วัเลข EBITDA ของบริษทัลดลงประมาณ 300-400 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ส าหรับปี 2561 ต่อมาท่อ
น าส่งของเหลวจากเหมือง Minas-Rio ไปยงัท่าเรือในเมือง Rio de Janeiro ไดเ้กิดร่ัว ซ่ึงท าใหต้อ้งมีการตรวจสอบท่อน าส่ง
ดงักล่าวซ่ึงจะตอ้งใชเ้วลาถึง 90 วนั หลงัจากนั้นก็จะมีการปิดเหมืองเพ่ือด าเนินการซ่อมแซมต่อไป ปริมาณการขนส่งส าหรับปีน้ี
อาจอยูท่ี่ 3 ลา้นตนัซ่ึงมีการส่งออกไปแลว้ เม่ือเทียบกบัปริมาณ 13-15 ลา้นตนัตามแผนท่ีวางไว ้ (ขอ้มูลจาก Braemar ACM ณ 
วนัท่ี 27 เมษายน 2561) 
 
ทวปีเอเชีย 
คาดวา่ปริมาณการน าเขา้ขา้วสาลีของอินเดียจะขยายตวัข้ึนเน่ืองจากผลผลิตภายในประเทศลดลง ประกอบกบัปริมาณฝนท่ีนอ้ย
ส่งผลใหอิ้นเดียซ่ึงเป็นประเทศท่ีผลิตขา้วสาลีมากเป็นอนัดบัท่ีสองรองจากจีนผลิตขา้วสาลีไดล้ดลง ปริมาณการน าเขา้ขา้วสาลี
อาจอยูท่ี่ 3.5 ลา้นตนัในปีน้ี เร่ิมตั้งแต่ตน้เดือนเมษายน ตามประมาณการของผูค้า้และนกัวเิคราะห์จ านวน 8 ราย จากการส ารวจ
ของ Bloomberg (ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2561) 
 
ในงานประชุม Coaltrans India มีการน าเสนอตวัเลขจากภาครัฐโดยคาดวา่ปริมาณการบริโภคเหลก็ต่อหวัของอินเดียจะเพ่ิมข้ึน
มากกวา่สองเท่าตวัเป็น 158 กิโลกรัม ภายในปี 2573/2574 จากปริมาณในปี 2560 อยา่งไรก็ตาม ตวัเลขการบริโภคเหลก็ดงักล่าว
สูงกวา่ตวัเลขประมาณการการผลิตเหลก็ของอินเดีย ซ่ึงถือเป็นข่าวดีส าหรับผูป้ระกอบการเดินเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 
เน่ืองจากอินเดียอาจตอ้งน าเขา้เหลก็จากต่างประเทศ ในแง่วตัถุดิบ การน าเขา้ถ่านหินโคก้ของอินเดียอยูท่ี่ปริมาณ 100 ลา้นตนัใน
ปี 2560 และการน าเขา้เศษเหลก็มีปริมาณ 8 ลา้นตนั ซ่ึงคาดวา่ความตอ้งการวตัถุดิบดงักล่าวจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ในปี 2561 ตาม
การน าเสนอของบริษทั  Essar Steel และบริษทั JSW Steel ทั้งน้ี ในระยะยาว จะมีความตอ้งการถ่านหินโคก้มากยิง่ข้ึนเพ่ือการ
พฒันาภาคอุตสาหกรรมการผลิตเหลก็ของอินเดีย (ขอ้มูลจาก Lloyd’s List ณ วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2561) 
 
ปัญหาในการขนส่งภายในประเทศอินเดีย และความตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึนจากโรงผลิตไฟฟ้าต่างๆอาจส่งผลใหมี้การน าเขา้ถ่านหิน
มากข้ึน ผูผ้ลิตไฟฟ้าภายในประเทศตอ้งประสบปัญหาผลิตไฟฟ้าไดไ้ม่เพียงพอกบัความตอ้งการเน่ืองจากปริมาณรถไฟท่ีใชใ้น
การขนส่งถ่านหินจากเหมืองไปยงัโรงไฟฟ้ามีไม่เพียงพอ การขาดแคลนรถไฟในการขนส่งถ่านหินในอินเดียส่งผลใหโ้รงไฟฟ้า 
10 แห่งตอ้งขาดแคลนถ่านหินในการผลิต และอีก 45 แห่งมีถ่านหินคงคลงัเหลือส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้าไดไ้ม่ถึง 7 วนั คาดวา่
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การน าเขา้ถ่านหินจะเพ่ิมข้ึนมากถึงร้อยละ 4 ในปีน้ี และน่าจะขยายตวัในระดบัเช่นน้ีต่อไปในอีก 5 ปีขา้งหนา้ นอกจากนั้น 
ผูผ้ลิตซีเมนตก์ าลงัซ้ือถ่านหินเป็นปริมาณมาก สืบเน่ืองจากการหา้มการใชถ่้านหินโคก้รอบกรุงนิวเดลีเพ่ือลดภาวะมลพิษ การ
น าเขา้ถ่านหินของอินเดียมีปริมาณ 197 ลา้นตนัในปี 2560 คิดเป็นการขยายตวัร้อยละ 2 เม่ือเทียบกบัตวัเลขการน าเขา้ของปีก่อน
หนา้ (ขอ้มูลจาก Braemar ACM ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561) 
 
การขยายตวัอยา่งรวดเร็วของการผลิตเหลก็ของอินเดียในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมาส่งผลใหอิ้นเดียกลายเป็นประเทศท่ีน าเขา้ถ่านหิน
โคก้มากเป็นอนัดบัท่ีสองของโลก ความตอ้งการถ่านหินโคก้ของอินเดียเกือบทั้งหมดไดม้าจากการน าเขา้ เน่ืองจากปัญหา
ทางดา้นคุณภาพและราคาส่งผลใหถ่้านหินโคก้ในประเทศไม่เป็นท่ีตอ้งการ ปริมาณการน าเขา้ถ่านหินโคก้ของอินเดียขยายตวั
สะสมร้อยละ 7 ตั้งแต่ปี 2553 เพ่ิมเป็นปริมาณ 50 ลา้นตนัในปี 2560 แมว้า่ในปี 2559/2560 ปริมาณจะลดลงเลก็นอ้ยก็ตาม 
ออสเตรเลียและสหรัฐฯ เป็นผูส่้งออกถ่านหินโคก้รายใหญ่ใหแ้ก่อินเดีย ในขณะท่ีการน าเขา้จาก Mozambique เพ่ิมข้ึนอยา่ง
รวดเร็วภายหลงัจากท่ีบริษทัของอินเดียต่างๆไดล้งทุนในเหมืองต่างๆในภูมิภาคแอฟริกาตะวนัออก โดยรวมแลว้คาดวา่การ
ขยายตวัของการผลิตเหลก็ของอินเดียจะท าใหป้ริมาณการน าเขา้ถ่านหินโคก้เพ่ิมข้ึนในช่วงทศวรรษหนา้ (ขอ้มูลจาก Clarksons 
ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2561) 
 
คาดวา่อินโดนีเซียจะเป็นผูน้ าเขา้ขา้วสาลีรายใหญ่ท่ีสุดของโลกในปี 2560/2561 ท่ีปริมาณ 12.5 ลา้นตนั แซงหนา้อียปิตซ่ึ์ง
ตามปกติเป็นผูน้ าเขา้ขา้วสาลีรายใหญ่ท่ีสุด การน าเขา้ขา้วสาลีของอินโดนีเซียไดข้ยายตวัจากความตอ้งการในการบริโภคและใช้
ในการเล้ียงสตัวท่ี์มากข้ึน จ านวนประชากรและรายไดข้องประชากรท่ีก าลงัเพ่ิมข้ึนและการบริโภคอาหารท่ีมีแนวโนม้เปล่ียนไป
นิยมการบริโภคแบบชาวตะวนัตก กล่าวคือ ขนมประเภทแป้งต่างๆ บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป และสตัวปี์ก แมว้า่มีการจ ากดัการน าเขา้
ขา้วสาลีเพ่ือใชเ้ป็นอาหารสตัวก็์ตาม ราคาขา้วสาลีท่ีต ่ายงัคงท าใหข้า้วสาลีเป็นส่วนประกอบหลกัในการผลิตอาหารสตัว ์ โดย
ปกติแลว้ อินโดนีเซียน าเขา้ขา้วสาลีจาก 4 ประเทศน้ี เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย กล่าวคือ ออสเตรเลีย แคนาดา ยเูครน และ
สหรัฐอเมริกา อยา่งไรก็ตาม ราคาขา้วสาลีจากประเทศในภูมิภาคทะเลด าท่ีต ่ากดดนัใหผู้ส่้งออกขา้วสาลีคุณภาพดีต่างๆ ตอ้งขาย
ในราคาท่ีถูกลงอยา่งมาก ขณะน้ีซ่ึงอยูใ่นปี 2560/2561 ประเทศส่งออกขา้วสาลีหลกัใหแ้ก่อินโดนีเซียไดเ้ปล่ียนเป็น ยเูครน 
ออสเตรเลีย รัสเซีย และแคนาดา ในช่วงระหวา่งเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 ปริมาณการน าเขา้ขา้วสาลีจากยเูครน
ไดเ้พ่ิมข้ึนแซงหนา้ออสเตรเลียซ่ึงเป็นประเทศท่ีส่งออกขา้วสาลีใหอิ้นโดนีเซียมากท่ีสุดมาโดยตลอดโดยมีสดัส่วนประมาณ
มากกวา่ร้อยละ 50 นอกจากยเูครนจะข้ึนแซงหนา้ออสเตรเลียแลว้ รัสเซียก็ยงัเร่ิมส่งออกขา้วสาลีในปริมาณมากใหแ้ก่
อินโดนีเซีย (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research ณ วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2561) 
 
อินโดนีเซียไดเ้พ่ิมการน าเขา้ขา้วสาลีจากรัสเซียและยูเครน สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากราคาขา้วสาลีและตน้ทุนค่าขนส่งท่ีต ่าของ
ประเทศแถบภูมิภาคทะเลด า ราคาขา้วสาลีส่งออกจากแถบทะเลด าให้ทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้นถูกกว่าขา้วสาลีจาก
ออสเตรเลียประมาณ 25 เหรียญสหรัฐต่อตนั ซ่ึงมีการน าเขา้เพียงแค่ 800,000 ตนัในเดือนมกราคม ซ่ึงโดยปกติมีการน าเขา้ท่ี
ประมาณ 2 ลา้นตนั ปัจจยัดงักล่าวส่งผลดีต่ออุปสงคใ์นการขนส่งสินคา้แห้งเทกองเน่ืองจากการขนส่งขา้วสาลีจากแถบทะเลด า
นั้นมีระยะทางท่ียาวกวา่จากออสเตรเลีย (ขอ้มูลจาก Braemar ACM ณ วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2561) 
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ประเทศไทยน าเขา้ถ่านหินเกือบ 1.6 ลา้นตนัในเดือนมกราคม ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.6 จากเดือนเดียวกนัในปี 2560 ตามขอ้มูล
กรมศุลกากร ในปี 2560 ประเทศไทยมีการน าเขา้ถ่านหินปริมาณ 22.18 ลา้นตนั ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.5 จากปี 2559 (ขอ้มูลจาก 
Platts) 
 
เป็นเวลานานแลว้ท่ีไม่มีประเทศใดส่งออกขา้วสาลีไดม้ากเท่ารัสเซีย คาดวา่รัสเซียซ่ึงอยูแ่ถบทะเลด าจะเก็บเก่ียวขา้วสาลีไดม้าก
ข้ึนและจะส่งออกมากข้ึน โดยคาดวา่รัสเซียซ่ึงเป็นประเทศส่งออกขา้วสาลีรายใหญ่ของโลกจะส่งออกขา้วสาลีไปต่างประเทศ
มากถึง 36.6 ลา้นตนั ตามขอ้มูลของ SovEcon และขอ้มูลของ IKAR ทั้งน้ี สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศสุดทา้ยท่ีส่งออกขา้วสาลี
มากกวา่รัสเซียเม่ือ 25 ปีก่อน (ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2561) 
 
ความเคลือ่นไหว/ความกดดนัทางมาตรการทางภาษีการค้า 

 
เมก็ซิโกน าเขา้ขา้วโพดจากบราซิลเพ่ิมข้ึนถึง 10 เท่าในปี 2560 ท่ามกลางความกงัวลวา่การเจรจาของ NAFTA จะส่งผลกระทบ
ต่อขา้วโพดน าเขา้จากสหรัฐฯ โดยในปีท่ีแลว้เมก็ซิโกน าเขา้ขา้วโพดจากบราซิลมากกวา่ 583,000 ตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 970 เม่ือ
เทียบกบัปี 2559 ตามขอ้มูลจากหน่วยงาน Agrifood and Fishery Information Service (SIAP) ของเมก็ซิโก แมว้า่ปริมาณการ
น าเขา้จากบราซิลไดเ้พ่ิมมากข้ึนแต่ปริมาณขา้วโพดน าเขา้จากสหรัฐฯของเมก็ซิโกก็เพ่ิมข้ึนเช่นกนั เน่ืองจากเมก็ซิโกตอ้งการ
น าเขา้ขา้วโพดเพ่ิมข้ึนในปี 2560 เพื่อทดแทนผลผลิตขา้วโพดในประเทศท่ีลดลงเน่ืองจากภาวะแหง้แลง้ เมก็ซิโกน าเขา้ขา้วโพด
จากสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.6 ตามขอ้มูลของ USDA โดยเมก็ซิโกน าเขา้ขา้วโพดจากสหรัฐฯ ถึง 14.7 ลา้นตนัในปี 2560 ซ่ึงเป็น
ปริมาณท่ีมากกวา่ตวัเลขขา้วโพดน าเขา้จากบราซิลอยา่งมาก ตามขอ้มูลจากรัฐบาลสหรัฐฯ (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 22 
กมุภาพนัธ์ 2561) 
 
ในปี 2560 สหรัฐฯ น าเขา้เหลก็กลา้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.1 เป็นปริมาณ 34.5 ลา้นตนั หลงัจากปริมาณท่ีลดลงในระหวา่งปี 2558 - ปี 
2559 แคนาดา สหภาพยโุรป และบราซิล เป็น 3 ผูส่้งออกเหลก็กลา้หลกัใหแ้ก่สหรัฐฯ โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 16 ร้อยละ 14 
และร้อยละ 14 ตามล าดบั โดยคิดเป็นปริมาณเหลก็กลา้ส่งออกใหแ้ก่สหรัฐฯรวม 14.2 ลา้นตนั ในปี 2560 เกาหลีใตเ้ป็นผูส่้งออก
เหลก็กลา้ใหแ้ก่สหรัฐฯ รายใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย โดยมีปริมาณ 3.4 ลา้นตนัในปี 2560 คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 10 ของตวัเลข
เหลก็กลา้น าเขา้ทั้งหมดของสหรัฐฯ ประเทศญ่ีปุ่น ไตห้วนั และอินเดีย ส่งออกเหลก็กลา้ใหส้หรัฐฯ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 5 ร้อย
ละ 4 และร้อยละ 2 ตามล าดบั โดยมีปริมาณรวม 3.6 ลา้นตนั แมว้า่ประเทศจีนเป็นผูส่้งออกเหลก็กลา้รายใหญ่ท่ีสุดของโลก แต่
จีนกลบัอยูเ่พียงล าดบัท่ี 11 ของประเทศผูส่้งออกเหลก็กลา้หลกัใหแ้ก่สหรัฐฯ โดยมีปริมาณ 0.7 ลา้นตนัในปี 2560 คิดเป็น
สดัส่วนเพียงแค่ร้อยละ 2 ของปริมาณน าเขา้เหลก็กลา้ทั้งหมดของสหรัฐฯ ถึงแมว้า่การน าเขา้เหลก็กลา้จากทวปีเอเชียสู่สหรัฐฯ ดู
เหมือนจะมีปริมาณเพียงเลก็นอ้ย หากปริมาณการขนส่งเหล่าน้ีหยดุชะงกัก็อาจส่งผลเชิงลบต่อตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกอง
เน่ืองจากระยะทางท่ียาวไกลในการขนส่งไปสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบในต่ออุปสงคแ์ง่ปริมาณขนส่งตนั-ไมลโ์ดยรวม ทั้งน้ี ผูค้า้
ต่างๆอาจใชม้าตรการตอบโตก้ารส่งออกของสหรัฐฯ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการคา้สินคา้โภคภณัฑอ่ื์นๆ  (ขอ้มูลจาก Banchero 
Costa ณ วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2561) 
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ผูว้า่การรัฐเวอร์จิเนียไดเ้ตือนวา่แผนของประธานาธิบดีทรัมป์ในการบงัคบัใชม้าตรการทางภาษีการคา้ส าหรับเหลก็กลา้น าเขา้
อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่ออู่ต่อเรือต่างๆของกองทพั เช่น อู่ต่อเรือ Newport News ซ่ึงก าลงัต่อสร้างเรือขนส่งเคร่ืองบินของ
กองทพัรุ่นใหม่ใหแ้ก่รัฐบาลสหรัฐฯ ประธานาธิบดีทรัมป์ไดป้ระกาศเม่ือวนัพฤหสับดีวา่จะบงัคบัใชภ้าษีในอตัราร้อยละ 25 
ส าหรับเหลก็กลา้น าเขา้และร้อยละ 10 ส าหรับอะลูมิเนียมน าเขา้ โดยนาย Tim Kaine ผูว้า่การรัฐเวอร์จิเนีย สงักดัพรรคเดโม
แครตไดใ้หส้มัภาษณ์วา่ “ความเส่ียงคืออุตสาหกรรมการผลิตเหลก็กลา้ในประเทศอาจไดรั้บประโยชน์แต่อุตสาหกรรมอ่ืนๆซ่ึง
ตอ้งใชเ้หลก็กลา้ในกระบวนการผลิตอาจตอ้งไดรั้บผลกระทบ” “อู่ต่อเรือ ผูผ้ลิตรถยนต ์และผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ จะมีตน้ทุน
การผลิตสูงข้ึน” (ขอ้มูลจาก Maritime Executive ณ วนัท่ี 2 มีนาคม 2561) 
 
นาย Roberto Azevedo ผูอ้  านวยการใหญ่องคก์ารการคา้โลก (World Trade Organization) ไดแ้สดงความกงัวลในมาตรการทาง
ภาษีในเหลก็กลา้และอะลูมิเนียมน าเขา้ของประธานาธิบดีทรัมป์ ซ่ึงถือเป็นการแทรกแซงของ WTO ซ่ึงแทบไม่เคยเกิดข้ึน โดย
ท่านไดก้ล่าวในค าแถลงของ WTO วา่ “WTO มีความกงัวลต่อการประกาศมาตรการทางภาษีของสหรัฐฯ ส าหรับเหลก็กลา้และ
อะลูมิเนียมน าเขา้ ซ่ึงมาตรการดงักล่าวดูเหมือนจะสร้างผลกระทบเม่ือดูจากการตอบสนองของประเทศต่างๆ” (ขอ้มูลจาก 
Reuters ณ วนัท่ี 3 มีนาคม 2561) 
 
นานาประเทศต่างตอบสนองมาตรการทางภาษีในเหลก็กลา้และอะลูมิเนียมน าเขา้ของประธานาธิบดีทรัมป์อยา่งรวดเร็วและ
ดุเดือด โดยผูน้ าอุตสาหกรรมตา่งๆและประเทศต่างๆขูจ่ะใชม้าตราการตอบโตน้โยบายกีดกนัทางการคา้อยา่งโจ่งแจง้ดงักล่าวน้ี 
อยา่งไรก็ตาม ทวปีเอเชียซ่ึงผลิตเหลก็กลา้มากกวา่สองในสามของการผลิตเหลก็กลา้ของโลก จะไดรั้บผลกระทบเพียงเลก็นอ้ย
เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆซ่ึงเป็นคู่คา้กบัสหรัฐฯ ตามขอ้มูลของบริษทัจดัอนัดบัเครดิต Moody’s (ขอ้มูลจาก CNBC ณ วนัท่ี 3 
มีนาคม 2561) 
 
เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2561 ประธานาธิบดีทรัมป์ไดป้ระกาศใชม้าตรการจดัเก็บภาษีน าเขา้ในอตัราร้อยละ 25 ส าหรับเหลก็กลา้และ
ร้อยละ 10 ส าหรับอะลูมิเนียม โดยคาดวา่จะมีการลงนามในมาตรการดงักล่าวในช่วงสปัดาห์ของวนัท่ี 5 มีนาคม บริษทัคาดวา่
มาตรการดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเหลก็กลา้ของจีนเน่ืองจากจีนถูกจดัเก็บภาษีเหลก็น าเขา้ท่ีอตัราร้อยละ 200-
500 ในขณะท่ีจีนส่งออกเหลก็กลา้ไปยงัสหรัฐฯในสดัส่วนเพียงแค่ร้อยละ 1 ของปริมาณน าเขา้เหลก็กลา้ทั้งหมดของสหรัฐฯ 
เกาหลีใต ้ สหภาพยโุรปและแคนาดาน่าจะไดรั้บผลกระทบมากกวา่ ส าหรับอะลูมิเนียมนั้น ผูผ้ลิตในจีนน่าจะไดรั้บผลกระทบ
มากกวา่เน่ืองจากจีนเป็นผูส่้งออกอะลูมิเนียมรายใหญ่ท่ีสุดใหแ้ก่สหรัฐฯ  บริษทัตอ้งเฝ้าระวงัผลกระทบสะทอ้นกลบัเป็นวงกวา้ง
หากมาตรการจดัเก็บภาษีไดก้ลายเป็นสงครามทางการคา้จากการท่ีประเทศพนัธมิตรของสหรัฐฯ และประเทศอ่ืนๆ ต่างใช้
มาตรการทางภาษีตอบโตก้นั หากสงครามทางการคา้รอบโลกเกิดข้ึนจริง ยอ่มจะส่งผลกระทบเป็นวงกวา้ง โดยผูป้ระกอบการ
ท่าเรือ ผูป้ระกอบการขนส่งทางเรือคอนเทนเนอร์ หรือผูป้ระกอบการขนส่งทางอากาศ จะไดรั้บผลกระทบเน่ืองจากธุรกิจมีความ
เก่ียวโยงกนั (ขอ้มูลจาก JP Morgan ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2561) 
 
หากประธานาธิบดีทรัมป์ตอ้งการมุ่งเป้าไปท่ีจีนดว้ยการใชม้าตรการจดัเก็บภาษีในอตัราสูงในเหลก็กลา้และอะลูมิเนียมน าเขา้ 
เขาคงเลง็พลาดเป้าไป ไม่เพียงแต่จีนจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากมาตรการดงักล่าว มาตรการดงักล่าวยงัคงส่งผลประโยชน์ใหแ้ก่
จีน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เช่ือวา่การจดัเก็บภาษีเป็นมาตรการท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ จีนจะไดรั้บผลกระทบจากมาตรการดงักล่าว
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เพียงเลก็นอ้ย สหรัฐฯ มีการน าเขา้เหลก็กลา้จากจีนเพียงเลก็นอ้ยคิดเป็นร้อยละ 3 ของมูลค่าการน าเขา้เหลก็กลา้ของสหรัฐฯ ในปี 
2560 Tom Orlik นกัเศรษฐศาสตร์ของ Bloomberg ไดร้ะบุไว ้ ปริมาณเหลก็กลา้และอะลูมิเนียมส่งออกของจีนคิดเป็นเพียงร้อย
ละ 0.5 ของตวัเลขจีดีพีของประเทศ และปริมาณส่งออกไปยงัสหรัฐฯ มีเพียงเลก็นอ้ย แมว้า่จีนไม่สามารถส่งออกสินคา้ดงักล่าว
สู่สหรัฐฯ ก็ไม่น่าจะกระทบการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนแต่อยา่งใด (ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2561) 
 
ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้แหง้เทกองตอ้งติดตามดูผลกระทบจากมาตรการจดัเก็บภาษีน าเขา้เหลก็กลา้ร้อยละ 25 ของ
ประธานาธิบดีทรัมป์ แมว้า่การผลิตเหลก็ของสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน 3 ลา้นตนัเป็น 81 ลา้นตนัในปี 2560 แมว้า่จะมีการเปิดใช้
โรงงานผลิตเหลก็ท่ีรัฐ Illinois อีกคร้ังก็น่าจะเป็นการยากท่ีตวัเลขการผลิตจะเพ่ิมข้ึนเป็น 85 ลา้นตนัในปี 2561 ดงันั้น สหรัฐฯ 
จะตอ้งอาศยัเหลก็กลา้น าเขา้แต่จากประเทศท่ีไดรั้บการยกเวน้การจดัเก็บภาษี กล่าวคือ แคนาดา กบัเมก็ซิโก ซ่ึงไดส่้งออก
เหลก็กลา้ไปยงัสหรัฐฯ ในสดัส่วนร้อยละ 88 และร้อยละ 75 ตามล าดบั ของปริมาณการส่งออกเหลก็กลา้ของประเทศดงักล่าว จึง
น่าจะเป็นการยากท่ีประเทศทั้งสองน้ีจะสามารถส่งออกเหลก็กลา้ไปยงัสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน เวลาเท่านั้นท่ีจะบอกไดว้า่สหรัฐฯ จะหา
เหลก็กลา้เพ่ิมอีก 20 ลา้นตนัเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจของประเทศจากแหล่งใด แต่น่าจะเป็นไปไดว้า่จะมีการใชม้าตรการตอบโตจ้าก
ประเทศต่างๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบจากมาตรการทางภาษีน้ี มีการพดูคุยวา่จีนอาจก าหนดเพดานการน าเขา้ถัว่เหลืองจากสหรัฐฯ ซ่ึง
ปีท่ีแลว้มีปริมาณถึง 33 ลา้นตนั ไม่วา่ผลจะออกมาเป็นเช่นไร การคา้ขายอาจไดรั้บผลกระทบยอ้นกลบัจากมาตรการตอบโตเ้ชิง
กีดกนัทางการคา้ในรูปแบบเดียวกนั (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research ณ วนัท่ี 9 มีนาคม 2561) 
 
ค าถามคือ ประธานาธิบดีทรัมป์ด าเนินการผิดพลาดไปหรือไม่ การประกาศใชม้าตรการจดัเก็บภาษีน าเขา้ในเหลก็กลา้และ
อะลูมิเนียม ซ่ึงเป็นนโยบายของประเทศเชิงกลยทุธ์ส่งผลกระทบส่วนใหญ่ต่อประเทศพนัธมิตรของ NATO ซ่ึงฝ่ายท่ีเสียหายก็
คือสหรัฐฯ โดยเฉพาะผูบ้ริโภคและผูส่้งออกสินคา้เกษตร ส่วนอีกฝ่ายท่ีเสียหายคือตลาดการคา้โลก เน่ืองจากการตอบสนอง
นโยบายของทรัมป์ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่และการเติบโตของตวัเลขจีดีพีโลก ทรัมป์ไดท้ าใหมู้ลค่าหุน้ในตลาดหลกัทรัพย์
ต่างๆทัว่โลกลดลงรวมลา้นลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ขอ้มูลจาก Hackett Associates ณ วนัท่ี 3 เมษายน 2561) 
 
JP Morgan ไดเ้ผยแพร่รายงานจากทีมงานกลยทุธ์ตลาดทุนประเทศจีนซ่ึงไดป้ระเมินผลกระทบเบ้ืองตน้ของสินคา้ 1,297 รายการ
ท่ีเปิดเผยโดย USTR เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2561 ซ่ึงคาดวา่จะมีการน าเขา้สินคา้เหล่าน้ีจากจีนคิดเป็นมูลค่า 5 หม่ืนลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ ต่อปี รายการสินคา้ดงักล่าวครอบคลุมเคร่ืองจกัร สินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ และอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ การขนส่ง การแพทย ์
เหลก็กลา้ เทคโนโลยชีั้นสูง เคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม และวตัถุดิบ เป็นตน้ เพ่ือตอบโตม้าตรการดงักล่าว จีนไดป้ระกาศรายการ
สินคา้ 106 รายการซ่ึงมีมูลค่าน าเขา้โดยประมาณ 5 หม่ืนลา้นเหรียญสหรัฐฯ ท่ีจะจดัเก็บภาษีในอตัราร้อยละ 25 โดยรายการน้ี
ครอบคลุม เคร่ืองบิน ถัว่เหลือง รถยนต ์ และสินคา้เคมีภณัฑ ์ เป็นตน้ ทีมงานของเราเช่ือวา่ยงัคงมีช่องทางเจรจาระหวา่งจีนกบั
สหรัฐฯ และมีความเป็นไปไดว้า่ทั้งสองประเทศน่าจะหาขอ้ตกลงกนัไดเ้ม่ือพิจารณาจากความตอ้งการของสหรัฐฯท่ีตอ้งการให้
จีนลดอตัราภาษีน าเขา้รถยนต ์ การเร่งเปิดธุรกิจทางการเงิน และการเพ่ิมการน าเขา้สารก่ึงตวัน าจากสหรัฐฯ อยา่งไรก็ตาม JP 
Morgan เช่ือวา่หนทางไปสู่การเจรจาน่าจะยากเยน็ (ขอ้มูลจาก JP Morgan ณ วนัท่ี 4 เมษายน 2561) 
 
ประธานาธิบดี Xi Jinping ไดก้ล่าวในงาน Boao Forum ของทวปีเอเชีย ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็น Davos ของจีน โดยหลกัๆ มีดงัน้ี 
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1. การปฏิรูปและการเปิดประเทศของจีนจะสามารถท าใหจี้นประสบความส าเร็จ โดยจีนไดก้ลายมาเป็นประเทศหลกัท่ี
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจโลก 

2. ประธานาธิบดี Xi ไดว้จิารณ์ทรัมป์ โดยไดก้ล่าววา่สงครามเยน็เชิงจิตวทิยาดูจะไม่เหมาะสมและการเคล่ือนไหวเชิง
สงบและการร่วมมือเท่านั้นท่ีจะท าใหทุ้กฝ่ายเป็นผูช้นะ 

3. จีนจะไม่ข่มขู่ประเทศอ่ืนๆและจะไม่ท าลายความสงบของโลก การเจรจาพดูคุยจะเป็นหนทางในการแกปั้ญหาต่างๆ 
4. โลกาภิวฒัน์เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละจีนจะใชม้าตรการท่ีท าใหเ้ขา้ถึงตลาดไดม้ากข้ึน เพ่ือพฒันาการลงทุนเพ่ือให้

เกิดการลงทุนจากต่างประเทศและท าใหส้ามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบนัการเงินต่างประเทศได ้ จีนจะเปิดประตู
ตอ้นรับ 

5. จีนจะปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาและจะเพ่ิมโทษผูท่ี้ละเมิด 
6. จีนจะลดอตัราภาษีส าหรับรถยนต ์ซ่ึงเป็นการช่วยแกปั้ญหาท่ีทรัมป์ไม่พอใจ 

(ขอ้มูลจาก DNB Markets ณ วนัท่ี 10 เมษายน 2561) 
 
การตดัสินใจของรัฐบาลจีนเม่ือสปัดาห์ท่ีแลว้ในการจดัเก็บอากรขาเขา้ในอตัราร้อยละ 178 โดยใหมี้ผลบงัคบัใชท้นัที ส าหรับ
สินคา้ขา้วฟ่างจากสหรัฐฯ น่าจะเป็นการล้ิมรสผลกระทบท่ีเพ่ิมข้ึนต่ออุตสาหกรรมการเกษตรและการขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 
หากจีนมีการจดัเก็บอากรขาเขา้ในอตัราร้อยละ 25 ส าหรับสินคา้เมลด็ถัว่เหลืองน าเขา้จากสหรัฐฯ สหรัฐฯ ส่งออกขา้วฟ่าง
ปริมาณ 1.3 ลา้นตนั ใหแ้ก่จีนในเดือนมกราคมถึงเดือนกมุภาพนัธ์ และขณะน้ี มีเรือขนส่งประมาณ 20 ล าก าลงัขนถ่ายขา้วฟ่างลง
เรือเพ่ือส่งไปยงัจีน ดูเหมือนวา่เรือเหล่านั้นอาจจะตอ้งไปส่งสินคา้ท่ีประเทศอ่ืนแทน ปัญหาท่ีสหรัฐฯ ตอ้งเผชิญก็คือ มีเพียงไม่ก่ี
ประเทศท่ีตอ้งการขา้วฟ่างน าเขา้ โดยเมก็ซิโกท่ีเป็นประเทศท่ีน าเขา้ขา้วฟ่างรายใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสอง ในปี 2560 ท่ีปริมาณ 0.4 
ลา้นตนั ตามมาดว้ยญ่ีปุ่นท่ี 0.2 ลา้นตนั ดงันั้น การจะหาประเทศน าเขา้ทดแทนจีนคงเป็นเร่ืองยาก USDA คาดวา่สหรัฐฯ จะผลิต
ขา้วฟ่างปริมาณ 7.6 ลา้นตนั ในปีเพาะปลูก 2560/2561 ซ่ึงน่าจะส่งออกปริมาณ 6.3 ลา้นตนั คิดเป็นร้อยละ 83 ดงันั้น จีนจึงเป็น
เป้าหมายหลกัส าหรับการคา้มูลคา่ 1 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ น้ี ขา้วฟ่างท่ีใชส้ าหรับท าอาหารสตัวปี์กและหมูไม่อยูภ่ายใตอ้ากรขา
เขา้ ไม่เหมือนขา้วโพดและธญัพืช ดงันั้น จึงไดรั้บความนิยมมากตั้งแต่ปี 2557 เน่ืองจากตน้ทุนต ่าเม่ือเทียบกบัขา้วโพด ในปี 
2558 จีนน าเขา้ขา้วฟ่างจากสหรัฐฯ สูงสุดถึง 9.1 ลา้นตนั ต่อมาลดลงเหลือ 4.6 ลา้นตนัในปี 2560 ซ่ึงไม่เทียบไม่ไดก้บัปริมาณถัว่
เหลืองซ่ึงจีนน าเขา้ 32 ลา้นตนัในปี 2560 จากสหรัฐฯ ออสเตรเลียและอาร์เจนตินาไม่น่าจะผลิตขา้วฟ่างไดเ้พียงต่อความตอ้งการ
ของจีน ดงันั้น จีนจึงตอ้งหาแหล่งน าเขา้ขา้วฟ่างอ่ืนๆทดแทนดว้ย (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research ณ วนัท่ี 20 เมษายน 
2561) 
 
หากจีนตดัสินใจใชม้าตรการจดัเก็บภาษีน าเขา้ถัว่เหลืองจากสหรัฐฯ ค าถามท่ีจะเกิดข้ึนก็คือ บราซิลจะส่งออกถัว่เหลืองใหแ้ก่จีน
ทดแทนสหรัฐฯ ไดม้ากเพียงใด ค าตอบก็คือ อยูร่ะหวา่งร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 82 ข้ึนอยูก่บัราคา คาดวา่บราซิลจะเก็บเก่ียวถัว่
เหลืองไดต้ามเป้าซ่ึงน่าจะดีเกือบเท่าปี 2559/2560 ดงันั้น จึงมีความเป็นไปไดสู้งท่ีบราซิลจะส่งออกถัว่เหลืองเหล่าน้ีใหจี้น ในปี 
2560 บราซิลส่งออกถัว่เหลืองปริมาณ 27 ลา้นตนัใหแ้ก่ประเทศต่างๆนอกเหนือจากจีน ในทางทฤษฎี บราซิลน่าจะส่งออกได้
ร้อยละ 82 ของปริมาณถัว่เหลืองท่ีจีนเคยน าเขา้จากสหรัฐฯ ส่งผลใหส้หรัฐฯ ตอ้งส่งออกถัว่เหลืองไปยงัประเทศต่างๆท่ีเคย
น าเขา้จากบราซิลแทน บริษทัฯ คิดวา่บราซิลไม่น่าจะพอใจกบัการส่งออกใหแ้ก่ลูกคา้รายใหญ่เพียงรายเดียว ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดก็
คือ จีนตอ้งการถัว่เหลืองเพ่ือเป็นอาหารสตัวใ์หก้บั สตัวปี์ก หมู และปลา ซ่ึงไม่สามารถอดอาหารเพราะสงครามทางการคา้ 
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ความตอ้งการเน้ือสตัวเ์หล่าน้ีเพ่ิมข้ึนในประเทศจีนเน่ืองจากประชากรมีจ านวนมากข้ึน แมว้า่ผูน้ าเขา้ชาวจีนจะไม่พอใจนกั การ
น าเขา้กากถัว่เหลืองน่าจะแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไปก่อนได ้ (ขอ้มูลจาก BIMCO ณ วนัท่ี 20 เมษายน 2561) 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
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นายคาลิด ฮาชิม 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 

 


