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เลขที ����-��� 
 
วนัที � พฤษภาคม ���� 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เรือง คาํอธิบายและบทวเิคราะห์ของผูบ้ริหารต่อผลการดาํเนินงานไตรมาสแรก ปี ���� 
 
ผลการดําเนินงานซึ งสอบทานแลว้โดยบริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทัฯ ครั7 งล่าสุด สาํหรับ             
ไตรมาสแรก ปี ���� บริษทัฯ ขาดทุนสุทธิจาํนวน �.�� ลา้นเหรียญสหรัฐ  รายไดเ้ฉลียต่อวนัต่อลาํเรือในช่วงไตรมาสแรก ปี 
���� อยูที่ ?,��A เหรียญสหรัฐ ซึงต ํากวา่ตวัเลขในไตรมาสแรกในปี ���� โปรดดูหวัขอ้ “การแบง่ส่วนตลาด” ดา้นล่างซึงแสดง
ถึงผลการดาํเนินงานของกองเรือของบริษทัฯ ทีดีกวา่ดชันีคา่ระวางเรือ ในไตรมาสนี7คา่ใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํเรือเฉลีย
อยูที่ D,E�� เหรียญสหรัฐ ซึงสูงกวา่ประมาณการที บริษทัฯ ตั7งไวที้ D,��� เหรียญสหรัฐ และสูงกวา่คา่ใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนั
ต่อลาํเรือเฉลียของปีทีแลว้ ในไตรมาสแรก รายไดก่้อนหกัดอกเบี7ย ภาษี ค่าเสือม (EBITDA) อยูที่ ��.�D ลา้นเหรียญสหรัฐ ตํา
กวา่ตวัเลขในไตรมาสแรกในปี ���� ขาดทุนตอ่หุน้ (EPS) หน่วยเป็นเงินสกลุไทยบาทอยูที่ �.�� บาทสาํหรับไตรมาสแรกของปี 
2562  
 

ตัวเลขที�สําคัญ ไตรมาส � ปี ���� ไตรมาส � ปี ���� 

รายไดสู้งสุดตอ่วนัตอ่ลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 21,193 17,708 

รายไดเ้ฉลียตอ่วนัตอ่ลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 9,273 10,965 

รายไดเ้ฉลียตอ่วนัตอ่ลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 
(สาํหรับเรือขนาดแฮนดี7ไซส์) 

8,686 10,460 

รายไดเ้ฉลียตอ่วนัตอ่ลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(สาํหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์) 

9,691 11,266 

รายไดเ้ฉลียตอ่วนัตอ่ลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(สาํหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์) 

9,982 11,832 

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉลียต่อวนัต่อลาํ (OPEX) (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 4,816 4,482 
รายไดก่้อนหกัดอกเบี7ย ภาษ ี ค่าเสือม (EBITDA) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญ
สหรัฐ)  

10.64 16.79  
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กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (ไม่รวมกาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกปลียน) (หน่วย
เป็นลา้นเหรียญสหรัฐ)   

(2.63) 3.43 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) (2.67) 3.43 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (ไม่รวมกาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกปลียน) (หน่วย
เป็นบาท) 

(0.05) 0.07 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (หน่วยเป็นบาท)          (0.05) 0.07 
 
การแบ่งส่วนตลาด ในช่วงไตรมาสแรก คา่เฉลียของดชันีคา่ระวางเรือขนาดแฮนดี7ไซส์ (BHSI) อยูที่ระดบั 414 จุด โดยมีคา่เฉลีย
ของอตัราคา่เช่าเรือตอ่วนัที 6,029 เหรียญสหรัฐ เมือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดแฮนดี7ไซส์ของบริษทัฯ ซึงทาํรายได้
อยูที่ 8,686 เหรียญสหรัฐนั7น สูงกวา่อตัราคา่เช่าเรือของดชันี BHSI ถึงร้อยละ 44 สาํหรับไตรมาสแรกนี7  คา่เฉลียของดชันีคา่ระวาง
เรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูที่ระดบั 703 จุด โดยมีคา่เฉลียของอตัราคา่เช่าเรือต่อวนัที 7,638 เหรียญสหรัฐ เมือเปรียบเทียบแลว้
จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ซึงทาํรายไดอ้ยูที่ 9,691 เหรียญสหรัฐ สูงกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI  ถึงร้อย
ละ 27 ทั7งนี7  เรือขนาดอลัตราแมกซ์ของบริษทัฯ ทาํรายไดอ้ยูที่ 9,982 เหรียญสหรัฐ และสูงกวา่อตัราคา่เช่าเรือของดชันี BSI ถึงร้อย
ละ 31 (เนืองจากไม่มีดชันีสาํหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์โดยเฉพาะ ดงันั7น บริษทัฯ จึงไดเ้ปรียบเทียบกบัดชันี BSI) ในไตรมาสนี7  
บริษทัฯ ไดบ้รรลุเป้าหมายทีตั7งไวที้จะทาํรายไดใ้หม้ากกวา่ดชันีทั7งสอง 
 
วัน SET Opportunity Day ครั7 งตอ่ไป ซึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการนาํเสนอขอ้มลูผลประกอบการ ณ อาคารตลาดหลกัทรัพยฯ์            
จะมีขึ7นในวนัพธุที �� พฤษภาคม ���� เวลา ��.�� นาฬิกา บริษทัฯ หวงัวา่ทา่นทั7งหลายจะไดเ้ขา้ร่วมงานนี7 เพือพดูคุยผลการ
ดาํเนินงานสาํหรับไตรมาสแรก สาํหรับท่านทีไม่สามารถเขา้ร่วมได ้ท่านสามารถติดตามไดจ้าก web cast live by the SET 
 
การปลดระวางเรือ มีปริมาณเพิมขึ7นโดยมีขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือทีถูกปลดระวางจาํนวน �.E� ลา้นเดทเวทตนั ใน
ระหวา่งไตรมาสแรกปี ���� สาํหรับเรือทุกประเภทซึงอยูใ่นตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง เมือเทียบกบัปริมาณการปลด
ระวางเรือที �.�� ลา้นเดทเวทตนัในไตรมาสแรกของปีทีแลว้ ทั7งนี7  อายขุองกองเรือโลก ณ ปัจจุบนัและแรงกดดนัทางกฎเกณฑ ์
(กฎเกณฑ์การจดัการนํ7าถ่วงเรือ (Ballast Water Management) และกฎเกณฑก์ารใชเ้ชื7อเพลิงสะอาด (IMO 2020)) น่าจะส่งผลทาํ
ใหก้องเรือโลกขยายตวัอยา่งชา้ๆ อนัจะช่วยทาํใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งภาคอปุทานและภาคอุปสงค ์ 
 
สัญญาเช่าระยะยาว กบั สัญญาเช่าระยะสั5น ณ วนัที A� มีนาคม  ปรากฎตามตารางดา้นล่างนี7  จะเห็นไดว้า่มีการทาํสญัญาเช่าเรือ
แลว้ในปัจจุบนัจนถึงอีกสีปีขา้งหนา้เฉลียอยูที่ร้อยละ ��  ดว้ยรายไดที้คาดวา่จะไดรั้บประมาณ �DE ลา้นเหรียญสหรัฐ   
 

ปี ปี ���� ปี ���6 ปี ���7 ปี ���� ปี ���� 

จาํนวนวนัเดินเรือรวม   13,140 13,176 13,140 13,140 13,140 
จาํนวนวนัทีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้    2,409 2,196 2,190 1,992 1,825 
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ร้อยละของจาํนวนวนัทีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้  18 17 17 15 14 
อตัราคา่ระวางเรือเฉลียต่อวนั  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

13,585 13,875 13,875 14,211 14,550 

มูลคา่รวมของสญัญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  

32.72 30.47 30.39 28.30 26.55 

 
บริษทัฯ มีความตั7งใจอยา่งต่อเนืองทีจะปล่อยเรือใหเ้ช่าโดยการทาํสัญญาเช่าระยะยาวเมือโอกาสอาํนวย 
 
มุมมองของบริษัทฯ ต่อตลาด 

 
ดชันี BDI ดูเหมือนวา่ไดห้ยดุร่วงลง โดย ณ สิ7นไตรมาสแรก อยูที่ระดบั 689 จุด จากทีระดบั 1,282 จุด เมือตอนตน้ปี อยา่งไรก็
ตาม ดูเหมือนวา่สถานการณ์จะไม่ไดเ้ลวร้ายอยา่งทีเห็น 
 

• ณ สิ7นไตรมาสแรก ปี 2562 ดชันี PMI ของจีนอยูใ่นระดบัทีสูงทีสุดตั7งแต่ปี 2555 จากการทีตลาดเงินกูจ้ากธนาคารต่างๆ
กลบัมาแขง็แกร่งและนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจต่างๆ ของภาครัฐ ประมาณการตวัเลขจีดีพีอยูที่ร้อยละ 6 - 6.5 โดยไตร
มาสแรก ปี 2562 อยูที่ถึงร้อยละ 6.4! ภาคอตุสาหกรรมการผลิตทีแขง็แกร่งและการปลอ่ยเงินกูที้ง่ายขึ7นน่าจะช่วย
กระตุน้เศรษฐกิจและภาคอุปสงคข์องสินคา้แหง้เทกอง 

• หากพิจารณาองคป์ระกอบตา่งๆ ของดชันี BDI จะเห็นไดว้า่เรือขนาดเลก็ทาํรายไดไ้ดดี้กวา่เรือขนาดใหญ่ เนืองจาก           
อุปสงคที์แขง็แกร่งของสินคา้แหง้เทกองรอง (minor bulks) (สินคา้โภคภณัฑห์ลกัทีเรือของบริษทัฯ ขนส่ง) ซึงไม่ไดรั้บ
ผลกระทบจากวกิฤตของเหมืองแร่เหลก็ของ Vale จากการทีดชันี BDI ตามรูปแบบการคาํนวณแบบใหม่นั7นไดเ้นน้ไปที
เรือขนาดใหญ่ (ดชันี BDI ตั7งแต่เดือนมีนาคม 2561 ไดใ้หสั้ดส่วนร้อยละ 40 มาจากดชันีเรือขนาดเคปไซส์ ร้อยละ 30 
มาจากดชันีเรือขนาดปานาแมกซ์ และร้อยละ 30 มาจากดชันีเรือขนาดซุปราแมกซ์ และไม่รวมดชันีเรือขนาดแฮนดี7
ไซส์) การลดลงของรายไดข้องเรือขนาดใหญ่นั7นจึงส่งผลกระทบต่อดชันี BDI อยา่งมากซึงอาจนาํไปสู่การสรุปที
คลาดเคลือนจากความเป็นจริง 

• ในประเดน็เรืองภาษีทางการคา้นั7น โดยทัวไปการใชม้าตรการภาษีทางการคา้จะส่งผลใหม้ีการเปลียนประเทศสินคา้ตน้
ทางอนัส่งผลต่อประสิทธิภาพของการขนส่งทางเรืออนัทาํใหมี้ปริมาณการขนส่งในแง่ตนั-ไมลเ์พิมมากขึ7น ปัจจยั
ดงักลา่วนี7  ถือวา่เป็นประโยชนต์่อการขนส่งสินคา้แหง้เทกองตราบเท่าทีภาษีทางการคา้ทีจดัเก็บไม่ใหท้าํอุปสงคล์ดลง
หรือหมดไป  

• ตามรายงานของ Bloomberg ในช่วงสัปดาห์ที 3-4 ของเดือนเมษายน ดูเหมือนวา่ทางออกของสงครามทางการคา้
ระหวา่งสหรัฐฯ กบัจีนน่าจะเกิดขึ7นในเดือนพฤษภาคม โดยการทาํขอ้ตกลงระหวา่งผูน้าํของทั7งสองประเทศ ซึงหาก
เกิดขึ7นจริง ความพยายามของจีนในการลดการขาดดุลทางการคา้โดยการนาํเขา้สินคา้วตัถุดิบเพิมขึ7นจากสหรัฐฯ (ถัว
เหลือง นํ7ามนั/ก๊าซ และถ่านหิน) จะส่งผลใหป้ริมาณอปุสงคใ์นแง่ตนั-ไมลเ์พิมขึ7นอยา่งมาก 
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• จากการทีอตัราคา่ระวางออ่นตวัลง ปริมาณการรีไซเคิลเรือจึงไดเ้พิมขึ7นจาก 0.91 ลา้นเดทเวทตนัในเดือนมกราคม 2562 
เป็น 2.81 ลา้นเดทเวทตนัเมือสิ7นไตรมาสแรก ปี 2562 หากคาํนวณตวัเลขทั7งปี จะมีปริมาณการรีไซเคิลเรือทีเกือบถึง 12 
ลา้นเดทเวทตนั 

• การทีบริษทัฯ อยูใ่นกลุม่การเดินเรือขนาดเลก็ หมายความวา่บริษทัฯ จะสามารถทาํรายไดจ้ากการทีอุปสงคข์องสินคา้
แหง้เทกองรองทีแขง็แกร่งขึ7น โดยจะขยายตวัทีร้อยละ 3.5 จากการคาดการณ์ของ Clarksons เมือเทียบกบัตวัเลขการ
เติบโตของกองเรือของเรือประเภททีมีอุปกรณ์ขนส่งบนเรือทีร้อยละ 2.82 ในขณะทียงัไดป้ระโยชนจ์ากการทีตลาด
โดยรวมดีขึ7นจากสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ 

• ปี 2563 น่าจะเป็นปีทีน่าจบัตามองอยา่งยิงเนืองจากความกดดนัทางกฎเกณฑต์่างๆ จากการทีกฎเกณฑ์การใชน้ํ7ามนั
เชื7อเพลิงกาํมะถนัตําจะเริมบงัคบัใชต้ั7งแต่วนัที 1 มกราคม 2563 ดว้ยราคานํ7ามนัเชื7อเพลิงกาํมะถนัตําซึงคาดวา่จะสูงกวา่
ราคานํ7 ามนัเชื7อเพลิงกาํมะถนัสูงทีมีอยูใ่นปัจจุบนั ดงันั7น วธีิทีง่ายทีสุดในการลดการใชเ้ชื7อเพลิงก็คือการลดความเร็วใน
การแลน่เรือ หากลดความเร็วในการแลน่เรือจาก 12 นอตเป็น 10 นอต จะสามารถลดอุปทานลงไดถึ้งร้อยละ 17 ในชัว
ขา้มคืน โดยเฉพาะอยา่งยิงเรือทีมีอายมุากกวา่ 20 ปี ซึงมีขนาดระวางรวม 65.55 ลา้นเดทเวทตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 7.8 
ของกองเรือทีมีอยู ่ณ ตน้ปี ���� น่าจะไดรั้บความกดดนัมากทีสุดและน่าจะเป็นตวัเลือกทีเหมาะสาํหรับการปลดระวาง
เนืองจากมีเครืองยนตเ์ก่าซึงไม่สามารถเผาผลาญนํ7ามนัเชื7อเพลิงกาํมะถนัตําได ้ อีกทั7งจะตอ้งใชเ้งินทุนในการติดตั7ง
ระบบการจดัการนํ7าถ่วงเรือบนเรือเหล่านี7 เมือถึงกาํหนดการสาํรวจเรือพเิศษ ทั7งนี7  ปี 2563 จะเป็นปีทีตอ้งเผชิญกบัภาวะ
อุปทานหดตวัอยา่งรวดเร็วเนืองจากการลดความเร็วในการแล่นเรือของกองเรือทั7งหมดหรือเนืองจากการปลดระวาง
เรือเก่าประกอบกบัการลดความเร็วในการแล่นเรือของกองเรือทีมีอยู ่

• อีกวธีิหนึงในการคาดการณ์อนาคตของตลาดคือการเปรียบเทียบปริมาณการสังต่อเรือล่วงหนา้ (อยูที่ร้อยละ 10.9) ของ
กองเรือในปัจจุบนั ณ สิ7นไตรมาสแรก (842.79 ลา้นเดทเวทตนั) และเทียบกบัเมือครั7 งสุดทา้ยทีตวัเลขอยูใ่นระดบัตํา
เช่นนี7 กลา่วคือ เมือช่วงสิ7นปี 2545 และเป็นทีทราบกนัดีวา่อะไรเกิดขึ7นหลงัจากนั7น! 

 

มุมมองอื�นๆ ต่อตลาด 

 
ปี ���� เป็นปีทีดีพอสมควรสาํหรับเรือขนาดแฮนดี7ไซส์และเรือขนาดซุปราแมกซ์ โดยคา่เฉลียของอตัราคา่เช่าเรือต่อวนัของดชันี
คา่ระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์และขนาดแฮนดี7ไซส์ อยูที่ ��,DE� เหรียญสหรัฐ และ E,��� เหรียญสหรัฐ ตามลาํดบั ซึงเพิมขึ7นจาก
ตวัเลขเมือปี ���� ร้อยละ ��.� และร้อยละ �D.� ตามลาํดบั อยา่งไรกต็าม ตวัเลขในช่วงสองเดือนแรกของปี ���� นั7นน่าผดิหวงั 
โดยคา่เฉลียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัของดชันีคา่ระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ ลดลงร้อยละ ��.? เมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน มาอยูที่ �,��� เหรียญสหรัฐ และค่าเฉลียของอตัราคา่เช่าเรือตอ่วนัของดชันีคา่ระวางเรือขนาดแฮนดี7ไซส์ลดลงร้อยละ A�.� 
เมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน มาอยูที่ �,��� เหรียญสหรัฐ คาดวา่ปริมาณการส่งมอบเรือใหมใ่นปี ���� จะเพิมขึ7นเลก็นอ้ย
โดยอยูที่ ? ลา้นเดทเวทตนั จากปริมาณเพยีงแค ่�.� ลา้นเดทเวทตนัในปี ���� ในช่วงสองเดือนแรกของปี ���� เราไดร้ายงานการ
ส่งมอบเรือ �� ลาํขนาดระวางบรรทุกระหวา่ง ��,��� – 64,999 เดทเวทตนั รวมทั7งสิ7น �.� ลา้นเดทเวทตนั ซึงลดลงร้อยละ D� จาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ เราคาดวา่การปลดระวางเรือจะเพิมขึ7นในปี ���� ถึง D ลา้นเดทเวทตนั เนืองจากคาดวา่ตลาดจะอยู่
ระดบัปานกลางในปีนี7  รวมทั7งผลกระทบจากการบงัคบัใชก้ฎเกณฑ์การจดัการนํ7าถ่วงเรือ และการใชเ้ชื7อเพลิงคา่กาํมะถนัตํา 
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อยา่งไรก็ตาม ในช่วงสองเดือนแรกของปี ���� เราไมไ่ดร้ายงานการปลดระวางเรือของเรือขนาดดงักล่าวเลยแมแ้ตล่าํเดียว ดงันั7น 
เราจึงคาดวา่ตวัเลขการขยายตวัของกองเรือโลกจะลดลงร้อยละ � ในปี ���� เมือเทียบกบัปี ���� ซึงอยูที่ประมาณร้อยละ A โดย
ในช่วงสองเดือนแรกของปี ���� มีการสังต่อเรือจาํนวน � ลาํขนาดระวางบรรทุกระหวา่ง ��,��� - �D,??? เดทเวทตนั รวมทั7งสิ7น 
�.A ลา้นเดทเวทตนั ดงันั7น จุดสมดุลระหวา่งภาคอุปทานและภาคอุปสงคย์งัคงฟื7 นตวัต่อไปแมว้า่ตวัเลขการปลดระวางเรือจะ
ชะลอตวัลง ในขณะทีการเติบโตทางการคา้ยงัคงอยูใ่นระดบัทีดีพอสมควร เราคาดวา่อปุสงคส์าํหรับเรือขนาดแฮนดี7ไซส์และเรือ
ขนาดซุปราแมกซ์จะขยายตวัอยา่งนอ้ยร้อยละ A ในปี ���� อยา่งไรกต็าม ความเขม้งวดในการนาํเขา้ถ่านหินของจีนอยา่งตอ่เนือง
อาจทาํใหป้ริมาณถ่านหินนาํเขา้ของจีนไม่มาก ในขณะทีเรายงัคงคาดวา่อุปสงคถ่์านหินนาํเขา้จากอินเดียและประเทศในทวีป
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ะยงัคงแขง็แกร่ง สงครามทางการคา้ระหวา่งสหรัฐฯ และจีนยงัคงส่งผลกระทบต่อการคา้ถัวเหลือง 
ในขณะทีสินคา้ประเภทอืนมีแนวโนม้ไปในทางทีดี เช่น แร่นิเกิลซึงอินโดนีเซียกลบัมาเพิมปริมาณการส่งออกอีกครั7 ง และ
นํ7าตาลซึงมีการส่งออกเพิมขึ7นจากอินเดียและไทย รวมทั7งการคาดการณ์เชิงบวกสาํหรับการคา้เมลด็ธญัพืชในปัจจุบนั (ขอ้มูลจาก 
Banchero Costa ณ วนัที A เมษายน ����) 
 
เศรษฐกิจของจีนเติบโตร้อยละ �.D ในช่วงไตรมาสแรก จากขอ้มูลทีประกาศในช่วงเชา้วนันี7  ซึงสอดคลอ้งกบัการคาดการณ์ก่อน
หนา้นี7สาํหรับการเติบโตของตวัเลขจีดีพีทีร้อยละ �.A เมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตพลิกฟื7 น
ตวัในเดือนมีนาคม โดยขยายตวัร้อยละ E.� เมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ (ซึงเป็นการขยายตวัทีสูงทีสุดตั7งแตเ่ดือน
กรกฎาคม ����) และเพิมขึ7นจากตวัเลขการขยายตวัในเดือนมกราคม และเดือนกมุภาพนัธ์ ซึงอยูที่ร้อยละ �.A นอกจากนั7น โรง
ถลุงเหลก็ในจีนผลิตเหลก็ดิบได ้ E�.A ลา้นตนัเมือเดือนทีแลว้ ซึงถือเป็นการขยายตวัร้อยละ ? จากปีก่อนหนา้ เราเห็นวา่ปัจจยั
เหล่านี7สนบัสนุนการขนส่งสินคา้แหง้เทกอง โดยเราคาดวา่สัดส่วนการนาํเขา้สินคา้แหง้เทกองทั7งหมดในแง่ตนั-ไมลข์องจีนจะ
อยูที่ประมาณร้อยละ D� และสดัส่วนการนาํเขา้แร่เหลก็ในแง่ตนั-ไมลจ์ะอยูที่ร้อยละ �� (ขอ้มูลจาก Arctic Shipping ณ วนัที �� 
เมษายน ����) 
 
บรรยากาศของตลาดสาํหรับค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์ไดป้รับตวัดีขึ7นหลงัจาก Vale ไดป้ระกาศการกลบัมาผลิตของเหมือง 
Brucutu ซึงจะช่วยใหมี้ปริมาณแร่เหลก็ในตลาดเพิมขึ7น A� ลา้นตนัตอ่ปี แมว้า่ปัญหาทางการผลิตไดค้ลีคลายลง ผูค้า้บางรายยงัคง
กงัวลจากสภาพอากาศทีเลวร้ายในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน ซึงส่งผลกระทบต่อการขนส่งจากท่าเรือ Ponta da Madeira 
ในบราซิล ความลา่ชา้ในการขนส่งในท่าเรือดงักล่าวอาจส่งผลกระทบตอ่ปริมาณการผลิตของเหมืองทางตอนเหนือของ Vale 
อยา่งไรก็ตาม Vale ยงัคงไมเ่ปลียนแปลงเป้าหมายปริมาณการขายรายปีสาํหรับสินคา้แร่เหลก็และเหลก็กอ้นที A��-AA� ลา้นตนั 
(ขอ้มูลจาก Seatrade Maritime News ณ วนัที �E เมษายน ����) 
 
จากสภาพตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกองทีอตัราคา่ระวางเรือมีความผนัผวนทีจะตกตําไดอ้ยา่งง่ายดาย จากการทีเขือน Brumadinho 
ถล่ม ตลาดจึงยงัคงย ําแย ่อยา่งไรกต็าม ยงัคงมีปัจจยัเชิงบวกต่างๆ กลา่วคือ การทีจีนไดร้ายงานการเติบโตของตวัเลขจีดีพีทีร้อยละ 
�.D สาํหรับไตรมาสแรก ซึงเกินความคาดหมาย และยิงไปกวา่นั7นเป็นช่วงทีมีการคาดการณ์วา่เป็นจุดทีต ําของวฏัจกัรเศรษฐกิจ
ของจีน ขอ้มูลล่าสุดไดแ้สดงถึงแนวโนม้เชิงบวกตา่งๆ แมว้า่จะมีผลกระทบจากสงครามทางการคา้อยูก็่ตาม โดยในเดือนมีนาคม 
ภาคอตุสาหกรรมการผลิตไดเ้ติบโตแบบกา้วกระโดดจากเมือกลางปี ���� โดยขยายตวัทีร้อยละ E.� โดยปริมาณการผลิต
เหลก็กลา้ในไตรมาสแรกอยูที่ �A� ลา้นตนั ซึงเพิมขึ7นร้อยละ ? เมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ นโยบายการกระตุน้
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เศรษฐกิจของภาครัฐไดเ้ริมทีจะแสดงผลเชิงบวกในการส่งเสริมเศรษฐกิจของจีน โดยล่าสุดมีการประกาศใชน้โยบายลดภาษี
จาํนวน � ลา้นลา้นหยวน ทั7งนี7  ยงัคงมีมมุมองเชิงบวกถึงทางออกของสงครามทางการคา้ โดยสหรัฐฯ ไดส่้งผูแ้ทนไปเยอืนจีนเพือ
หารือในเรืองดวักลา่วในวนัที A� เมษายน และตามมาดว้ยการประชุมทีกรุงวอชิงตนัในสปัดาห์ถดัไป แมว้า่ยงัมีความกงัวลใน
เรืองขอ้ตกลงระหวา่งสองประเทศและขอ้ตกลงจะคงอยูน่านแคไ่หน แต่ทางออกใดๆ ก็ตามและความมีเสถียรภาพยอ่มจะส่งผลดี
ต่อเศรษฐกิจและภาคอุปสงค ์ ในขณะเดียวกนั จีนยงัคงผลกัดนัแผนการริเริมแถบและเสน้ทางเศรษฐกิจ (One Belt, One Road 
Initiative) โดยมีการจดัประชุมผูน้าํ A� ประเทศในกรุงปักกิงในสัปดาห์นี7 เพือรายงานถึงความคืบหนา้ของแผนการดงักล่าว การ
กลบัมาผลิตของเหมือง Brucutu จะช่วยส่งเสริมปริมาณการผลิตและบรรยากาศในตลาด นอกจากนั7น ค่าระวางเรือไดเ้พิมขึ7นจาก
ระดบัทีตําทีสุดในช่วงตน้เดือนกุมภาพนัธ์ ซึงเป็นเครืองแสดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้เชิงบวกจากการทีขา่วร้ายต่างๆ ไดค้อ่ยๆ จาง
หายไป (แมว้า่อตัราการเช่าเรือทาํสญัญาไปแลว้สาํหรับปี ���� และปี ���A จะยงัคงอยูใ่นระดบัทีต ํากวา่อตัราคา่ระวางก่อนที
เหมือง Brumadinho จะถลม่ก็ตาม) จากการทีเราผา่นพน้ประเด็นปัญหาต่างๆ ตามฤดูกาลและปัญหาจากสภาพอากาศ และการที
เศรษฐกิจของจีนดูเหมือนไดฟื้7 นตวัขึ7น ซึงถา้เราอยูใ่นภาวะปกติเราก็ควรจะไดย้ินดีกบัตลาดทีฟื7 นตวัหรืออยา่งนอ้ยทีทรงตวัแบบ
สามารถทาํกาํไรไดบ้า้ง แมว้า่เรายงัไมอ่ยูใ่นภาวะปกติ แตย่งัมีสญัญาณเชิงบวกใหเ้ห็นซึงแสดงใหเ้ห็นวา่ยงัคงพอมีหวงั (ขอ้มูล
จาก Braemar ACM ณ วนัที �� เมษายน ����) 
 

การเปลี�ยนแปลงหลกัของอุปทาน 

 
ดา้นอุปทานของกองเรือเทกองโลก เริมตน้ปี 2562 ที 836.46 ลา้นเดทเวทตนั และเพิมขึ7นเป็น 842.79 ลา้นเดทเวทตนั ณ สิ7นไตร
มาสแรกปี 2562 ซึงอีกร้อยละ 4.2 (35.25 ลา้นเดทเวทตนั) มีกาํหนดส่งมอบภายในปี 2562 หากคาํนวณอตัราการส่งมอบล่าชา้ที
ร้อยละ 20 ของการส่งมอบเหลา่นี7  (ในปี 2561 อตัราการส่งมอบลา่ชา้อยูที่ร้อยละ 18.15)  และตั7งสมมติฐานวา่การปลดระวางเรือ
มีปริมาณ 12 ลา้นเดทเวทตนัต่อปี (ในไตรมาสแรก ปี 2562 การปลดระวางเรืออยูที่ 2.81 ลา้นเดทเวทตนั) กองเรือจะขยายตวัสุทธิ
ร้อยละ 2.25 (19.01 ลา้นเดทเวทตนั) ก่อนสิ7นปี 2562 และร้อยละ 3.2 (27.8 ลา้นเดทเวทตนั) ก่อนสิ7นปี ���A 
 
มุมมองอื�นๆ ต่อการเปลี�ยนแปลงด้านอุปทาน 

 
ตั7งแตต่น้ปีจนถึงบดันี7  มีการส่งมอบเรือขนส่งแร่ขนาดใหญ่ จาํนวน � ลาํและเรือขนาดเคปไซส์จาํนวน D ลาํ เมือเทียบกบัไตรมาส
แรก ปี ���� ซึงมีการส่งมอบเรือขนส่งแร่ขนาดใหญ่ จาํนวน D ลาํและเรือขนาดเคปไซส์จาํนวน �D ลาํ ทั7งนี7  การส่งมอบเรือทีเห็น
ความแตกต่างไดช้ดัน่าจะเป็นเรือขนาดคามซาร์แมกซ์ทีมีการรับมอบเรือไปแลว้ในปีนี7จาํนวน A� ลาํ เมือเทียบกบัจาํนวน �A ลาํ
ในปีก่อน เราไม่คาดวา่ปริมาณการส่งมอบเรือจะเพิมขึ7นจนถึงครึ งหลงัของปีนี7  สอดคลอ้งกบัตวัเลขการปลดระวางทีมากขึ7น
โดยเฉพาะอยา่งยิงสาํหรับเรือขนส่งแร่ขนาดใหญ่ และเรือขนาดเคปไซส์ซึงภาพรวมตลาดยงัคงมีความทา้ทาย เห็นไดช้ดัวา่ใน
เดือนมีนาคมมีการปลดระวางเรือขนส่งแร่ขนาดใหญ่ จาํนวน � ลาํและเรือขนาดเคปไซส์จาํนวน � ลาํ เราคาดวา่จาํนวนเรือทีส่ง
มอบและจาํนวนเรือทีถูกปลดระวางในปี ���� จะคลา้ยคลึงกบัตวัเลขในปี ���� กล่าวคอื มีการส่งมอบเรือใหมป่ริมาณ A? ลา้น
เดทเวทตนั และมีการปลดระวางเรือปริมาณ �� ลา้นเดทเวทตนั หากเป็นเช่นนั7นจริง การขยายตวัของกองเรือน่าจะเหมือนในปี 
���� ทีร้อยละ �.E (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research ณ วนัที �E เมษายน ����) 
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ตามขอ้มูลของ Tradewinds มีการปลดระวางเรือขนาดเคปไซส์ไปแลว้ในปีนี7จาํนวน �E ลาํ หลงัจากที Korea Line Corp ไดข้าย
เรือ Bluebell ทีสร้างเมือปี ��A? ในขณะทีครบกาํหนดสาํรวจเรือขั7นตน้เมือเรือครบอาย ุ��.� ปี ตลาดเรือขนาดเคปไซส์ทีตกตําใน
ปี ���� ไดส่้งผลใหจ้าํนวนการปลดระวางเรือจนถึงเดือนเมษายนนั7นมีมากกวา่จาํนวนเรือทีถูกปลดระวางของทั7งปี ���� (ซึงอยูที่ 
�� ลาํ หรือร้อยละ �.� ของกองเรือโลก) และหากคาํนวณทั7งปีจะอยูที่ �D ลาํ (ร้อยละ A.� ของกองเรือโลก) ณ สิ7นปี  ���� ซึงเป็น
ตวัเลขทีสูงกวา่จาํนวนเรือ AA ลาํทีถูกปลดระวางในปี ���� ซึงคดิเป็นร้อยละ � ของกองเรือโลก แตย่งัคงต ํากวา่จาํนวน �E ลาํและ 
?A ลาํทีมีถกูปลดระวางในปี ���? และปี ���E ตามลาํดบั คา่เฉลียอตัราคา่ระวางเรือขนาดเคปไซส์จนถึงปัจจุบนัอยูที่ E,��? 
เหรียญสหรัฐต่อวนันั7นตํากวา่ช่วงเดียวกนัของปีทีแลว้ร้อยละ A� (ทั7งปี ���� อยูที่เฉลีย ��,��? เหรียญสหรัฐต่อวนั) แต่สูงกวา่
คา่เฉลียอตัราคา่ระวางในช่วงเดียวกนัของปี ���E และปี ���? (อยูที่ �,D�� เหรียญสหรัฐตอ่วนั และ A,D�E เหรียญสหรัฐต่อวนั 
ตามลาํดบั) ดงันั7น การปลดระวางเรือจนถึงปัจจุบนัในปีนี7ดูเหมือนจะสอดคลอ้งกบัตลาดคา่ระวางเรือในช่วงสีปีทีผา่นมา ใน
รายงานของเราซึงตีพิมพเ์มือวนัที � มีนาคม นั7น เราไดป้ระมาณการวา่จะมีเรือปริมาณร้อยละ �.D ของกองเรือขนส่งสินคา้แหง้เท
กองถกูปลดระวางในปี ���� ซึงเราอาจปรับประมาณการนี7 ขึ7นหากตวัเลขการปลดระวางยงัคงเพิมขึ7นอยา่งต่อเนืองเนืองจาก
กฎเกณฑที์เขม้งวดทีจะบงัคบัใชใ้นเดือนกนัยายนปีนี7  (กฎเกณฑก์ารจดัการนํ7าถ่วงเรือ) และในปี ���A (กฎเกณฑก์ารใชเ้ชื7อเพลิง
คา่กาํมะถนัตํา) เรายงัคงมองวา่ตลาดค่าระวางจะฟื7 นตวัในช่วงครึ งหลงัของปีเนืองจาก Vale กลบัมาผลิตแร่เหลก็ออกสู่ตลาด และ
มีการปลดระวางเนืองจากแรงกดดนัจากกฎเกณฑ ์ IMO 2020 เราคาดวา่จะมีอุปทานร้อยละ �.� ออกไปจากตลาดเพือไปติดตั7ง
เครืองดกัจบัเขม่าควนัและลา้งถงันํ7ามนัเชื7อเพลิงในปี ���� โดยเห็นไดช้ดัในช่วงครึ งหลงัของปี ���� และมากทีสุดในไตรมาสสี 
ปี ���� กล่าวคือ เพิมขึ7นเป็น � เท่า หรือ D เท่า (ขอ้มูลจาก DNB Markets ณ วนัที �� เมษายน ����) 
 
แรงกดดันจากกฎเกณฑ์ IMO 2020 

 
ราคานํ5ามันเชื5อเพลิงค่ากํามะถันตํ�า (LSFO) ณ ท่าเรือหลกัต่างๆ ในอาร์เจนตินาและบราซิล สามารถหาซื7อนํ7ามนัเชื7อเพลิงคา่
กาํมะถนัสูง HSFO ไดซึ้งมีค่ากาํมะถนัไมเ่กินร้อยละ A.� แตห่ากลองนาํนํ7 ามนัทีซื7อไดม้าทดสอบดู จะเห็นไดว้า่นํ7 ามนัดงักล่าวมี
คา่กาํมะถนัอยูที่เพยีงร้อยละ �.� - �.�A ราคานํ7ามนัเชื7อเพลิง HSFO ทีขายในทวปีอเมริกาใตสู้งกวา่สิงคโปร์ประมาณ D� - D� 
เหรียญสหรัฐต่อตนั เนืองจากนํ7 ามนัเชื7อเพลิง HSFO ณ ทา่เรือหลกัในทวีปอเมริกาใตมี้คา่กาํมะถนัต ําจากการทีนํ7ามนัดิบทีผลิตได้
ในประเทศเหล่านั7นมีคุณสมบติัเบากวา่นํ7ามนัดิบจากโรงกลันในสิงคโปร์ จากรายงานของ Platts ฉบบัก่อน ไดแ้สดงวา่ราคา
นํ7ามนัเชื7อเพลิง LSFO และ HSFO จะมีราคาต่างประมาณ D� เหรียญสหรัฐถึง ��� เหรียญสหรัฐ  
 
การตรวจสอบนํ5ามัน LSFO ในช่วงสองปีทีผา่นมา บริษทัฯ ไดต้รวจสอบนํ7 ามนัเชื7อเพลิง HSFO ทุกชุดทีซื7อสาํหรับเรือทั7งหมด
ของบริษทัฯ เพือใหม้ันใจไดว้า่เรือของเรา สินคา้ทีเราขนส่ง และลูกเรือนั7นปลอดภยั วนัที � มกราคม ���A ใกลเ้ขา้มาทุกที 
ขั7นตอนการจดัหานํ7ามนัเชื7อเพลิงจึงมีความสาํคญัอยา่งมาก นํ7ามนั LSFO ทุกชุดจะถกูตรวจสอบก่อนทีจะใชบ้นเรือ เนืองจาก
บริษทัฯ ตอ้งการทดสอบใหม้ันใจวา่นํ7ามนัเชื7อเพลิงไม่วา่จะเป็น HSFO หรือ LSFO ก็ตามจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO ซึงจะ
ส่งผลใหเ้รือ ลูกเรือ และสินคา้มีความปลอดภยั  
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เรือเก่ากับนํ5ามัน LSFO ในงานประชุมต่างๆ ของอุตสาหกรรม มีประเด็นคาํถามนี7อยูมี่เสมอ โดยผูเ้ชียวชาญทางเทคนิคต่างๆ 

(ABS BV และบริษทัอืนๆ) ต่างกล่าววา่เรือทีมีอาย ุ�� ปีหรือมากกวา่ซึงใชน้ํ7ามนัเชื7อเพลิง HSFO มาโดยตลอดนั7นจะตอ้งถูก

บงัคบัใหใ้ชน้ํ7ามนัเชื7อเพลิง LSFO ในช่วงบั7นปลายของอายเุรือ ซึงจะส่งผลใหเ้จา้ของเรือของเรือเก่าเหลา่นี7จะตอ้งใชเ้งินจาํนวน

มากในการติดตั7งอุปกรณ์เพิมเติมเพือใหเ้รือเก่าเหล่านี7สามารถเผาผลาญนํ7ามนั LSFO ได ้หรือไม่ก็ตอ้งเผชิญกบัการทีเรือชาํรุด

เสียหาย 

การเตรียมพร้อมของบริษัทฯ สําหรับการใช้นํ5ามัน LSFO เรือจาํนวน A� ลาํในกองเรือของบริษทัฯ ซึง ณ ตน้ปีนี7  มีอายเุฉลียเพยีง 

�.�E ปี เรือของบริษทัฯ ทีมีความทนัสมยัซึงมีถงันํ7ามนัอยูบ่ริเวณขา้งลาํเรือและสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งง่ายไม่วา่ในขณะทีอยูก่ลาง

ทะเล หรือท่าเรือ หรือในขณะทีขนสินคา้เตม็บนเรือก็ตาม การทาํความสะอาดถงันํ7ามนัเชื7อเพลิงบนเรือทีทนัสมยัเหล่านี7สามารถ

ทาํไดอ้ยา่งง่ายดายโดยลูกเรือ ทาํใหไ้ม่ตอ้งใชเ้วลาเพิมขึ7นและไม่มีคา่ใชจ่้ายเพิมขึ7นแต่อยา่งใด สาํหรับเรือบางลาํของบริษทัฯ ที

คอ่นขา้งอายมุากซึงมีถงันํ7ามนัเชื7อเพลิงอยูใ่ตท้อ้งเรือนั7น บริษทัฯ ไดใ้ชว้ธีิการเติมส่วนผสมในนํ7ามนัเชื7อเพลิงดงักล่าวดว้ยนํ7ายา

เคมีเพือลดความหนืดของเศษนํ7ามนัเชื7อเพลิงซึงติดอยูที่ถงันํ7ามนั นํ7ายาเคมีนี7จะถกูใส่เขา้ไปในถงันํ7 ามนัก่อนทีจะมีการเติมนํ7ามนั

เชื7อเพลิงใหม่และมีการเผาผลาญนํ7ามนัจนหมด และมีการทาํแบบนี7ไปซํ7 าๆ หลงัจากทาํเช่นนี7ไปสามรอบ ถงันํ7ามนัจะไม่มีเศษ

นํ7ามนัหลงเหลือทาํใหต้อ้งทาํความสะอาดเพยีงเลก็นอ้ยเท่านั7นในการรองรับนํ7ามนัเชื7อเพลิงสะอาด บริษทัฯ ดาํเนินการตาม

ขั7นตอนดงักล่าวขา้งตน้กบัเรือเก่าของบริษทั 

มุมมองอื�นๆ ต่อการการเปลี�ยนแปลงหลักทางด้านกฎเกณฑ์ 

 
สิงคโปร์ไดส่้งสาสนไ์ปยงับริษทัเดินเรือต่างๆ ทีกาํลงัคิดหาวธีิการทางลดัเพือใหไ้มต่อ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑต์่างๆ ในการลด
มลพิษทีจะบงัคบัใชต้น้ปีหนา้ โดยมุ่งหวงัเพือลดคา่ใชจ่้ายสาํหรับนํ7ามนัเชื7อเพลิง วา่อยา่ไดก้ระทาํเพราะกปัตนัและเจา้ของเรือที
ใชเ้ชื7อเพลิงทีมีคา่กาํมะถนัสูงเกินทีกาํหนดในน่านนํ7 าของเขตประเทศอาเซียนอาจตอ้งถูกจาํคุกเป็นระยะเวลาถึง � ปี นบัตั7งแต่ตน้
ปี ���A ตามขอ้มูลของ Maritime and Port Authority of Singapore ซึงหากมีการบงัคบัใช ้ บทลงโทษดงักลา่วจะเป็นหนึงใน
บทลงโทษทีร้ายแรงในการปราบปรามการไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑที์ช่วยในการลดมลพิษทีเป็นสาเหตขุองฝุ่ นควนัและฝนกรด 
(ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัที A เมษายน ����) 
 
ฝรังเศสไดเ้สนอต่อ IMO ใหม้ีการบงัคบัใหเ้รือต่างๆ แล่นชา้ โดยทางการฝรังเศสตอ้งการใหบ้งัคบัใชม้าตรการกาํหนดความเร็ว
ในการแล่นเรือโดยด่วนทีสุด ตามขอ้เสนอตอ่กลุ่มทาํงานในการลดปรากฏการณ์เรือนกระจกของ IMO จากรายงานของสาํนกั
ขา่วของ Platts โดยฝรังเศสไดเ้สนอใหก้าํหนดความเร็วเรือใหแ้ตกต่างไปสาํหรับเรือแต่ละประเภท โดยฝรังเศสไดเ้สนอการ
บงัคบัใชก้ารกาํหนดการปล่อยก๊าซเสียของเจา้ของเรือแตล่ะรายตั7งแต่ปี 2566 การแลน่เรือทีชา้ลงจะช่วยลดการปล่อยมลพิษออก
สู่ชั7นบรรยากาศในระยะสั7นและทาํใหอุ้ปทานลดลง  (ขอ้มลูจาก TradeWinds ณ วนัที 10 เมษายน 2562) 
 



หนา้ 9 จาก 20 

 

กรมพาณิชยนาวีของเดนมาร์กกาํลงัวางแผนในการใชโ้ดรนขนาดใหญ่เพือตรวจสอบการปล่อยมลพษิของเรือตา่งๆ ทีเขา้สู่
น่านนํ7าของประเทศวา่ปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์IMO 2020 หรือไม ่โดยโดรนที European Maritime Safety Agency (EMSA) จดัหามา
นั7นจะถูกติดตั7งดว้ยเครืองตรวจวดัปริมาณการปลอ่ยกาํมะถนั โดยการเขา้ไปทีปล่องควนัเสียทีเรือปล่อยออกมาและเครืองตรวจ
วดัสามารถบอกปริมาณกาํมะถนัของนํ7ามนัเชื7อเพลิงได ้ โดยทางการสามารถใชข้อ้มูลทีไดอ้ยา่งทนัทีในการจดัการกบัเรือทีไม่
ปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์(ขอ้มูลจาก Seatrade Maritime News ณ วนัที 15 เมษายน 2562) 
 
มุมมองต่อเครื�องดักจับเขม่าควันและกฎเกณฑ์ IMO 2020  Baltic Exchange ไดป้ระกาศวา่ตวัชี7วดัในการนาํมาคาํนวณดชันี
สาํหรับเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองจะยงัคงใชร้ายไดข้องเรือทีไม่มีการติดตั7งเครืองดกัจบัเขม่าควนั ซึงถือเป็นคา่มาตรฐาน 
ในขณะทีการติดตั7งเครืองดกัจบัเขมา่ควนับนเรือนั7นยงัคงเป็นประเด็นทีไดรั้บการวพิากษว์จิารณ์และมีความคิดเห็นต่างกนั
ออกไป ในความเป็นจริงนั7น เมือเดือนมกราคม ���A จะมีเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองทีแล่นอยูจ่าํนวนไม่เกินร้อยละ �� ทีมีการ
ติดตั7งเครืองดกัจบัเขม่าควนั ในปีหนา้เรือส่วนมากจะเลือกใชว้ิธีการทีง่ายคือการเปลียนไปใชเ้ชื7อเพลิงค่ากาํมะถนัต ําทีเป็นไป
ตามกฎเกณฑ ์ เจา้ของเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองต่างๆ ค่อนขา้งระมดัระวงั โดยเฉพาะอยา่งยิงหลงัจากหลายปีทีตลาดตกตํา
เจา้ของเรือเหล่านี7ก็ไม่มีเงินสดมากนกั ดงันั7น การทีจะตอ้งลงทุนในการติดตั7งเครืองดกัจบัเขมา่ควนัโดยตอ้งมีคา่ใชจ่้ายเป็นลา้นๆ 
เหรียญสหรัฐฯ โดยหวงัวา่อาจจะไดรั้บผลตอบแทนจึงเป็นเรืองทีเสียงเกินไป ขา่วต่างๆ ทีเกียวกบัผลเสียของเครืองดกัจบัเขมา่
ควนัระบบเปิดซึงเรือส่วนใหญ่ไดติ้ดตั7งไปนั7นอาจช่วยใหมี้การติดตั7งเครืองดกัจบัเขมา่ควนันอ้ยลง หากพจิารณาในเชิง
เศรษฐศาสตร์ เครือดกัจบัเขม่าควนัน่าจะคุม้คา่สาํหรับเรือขนาดใหญ่ เช่น เรือขนาดเคปไซส์ และเรือขนส่งแร่ขนาดใหญ่ แต่
สาํหรับเรือขนาดเลก็ เช่น เรือขนาดซุปราแมกซ์และเรือขนาดแฮนดี7ไซส์นั7น ดูเหมือนจะไม่คุม้ค่าแก่การลงทุน เนืองจากตอ้งใช้
พื7นทีบนเรือในการติดตั7งเครืองดงักล่าวซึงมีขนาดใหญ่กินพื7นที ตามขอ้มูลในปัจจุบนัแสดงใหเ้ห็นวา่ ณ สิ7นปี ���A อาจจะมีเรือ
ขนาดเคปไซส์ถึงร้อยละ A� ทีติดตั7งเครืองดกัจบัเขม่าควนั สาํหรับเรือขนาดเลก็ สดัส่วนการติดตั7งจะนอ้ยกวา่มาก ซึงปัจจยันี7 เอง
จะส่งผลกระทบต่อแรงจูงใจ กล่าวคือ  เรือขนาดเลก็ส่วนมากจะใชน้ํ7ามนัเชื7อเพลิงทีเป็นไปตามกฎเกณฑ ์ ดงันั7น จึงมีแรงจูงใจ
เพียงเลก็นอ้ยทีซพัพลายเออร์นํ7ามนัเชื7อเพลิงจะสาํรองนํ7ามนัเชื7อเพลิงคา่กาํมะถนัสูงในท่าเรือต่างๆ ทีอยูไ่กลออกไป ดงันั7น เรือ
ขนาดเลก็ทีติดตั7งเครืองดกัจบัเขม่าควนัอาจเผชิญปัญหาขาดแคลนนํ7ามนั เป็นไปไดว้า่ค่าเช่าเรือขนาดเลก็ทีติดตั7งเครืองดกัจบั
เขม่าควนัจะสูงกวา่คา่เช่าเรือขนาดเลก็ทีไมไ่ดติ้ดตั7งเครืองดกัจบัเขมา่ควนั ซึงเรือเหล่านี7สามารถใชน้ํ7ามนัเชื7อเพลิงค่ากาํมะถนัสูง
ทีมีราคาตํากวา่ แต่คาํถามคือ ส่วนตา่งของคา่เช่านี7จะคุม้กบัตน้ทุนการติดตั7งเครืองดกัจบัเขม่าควนัหรือไม?่ คาํตอบก็น่าจะขึ7นอยู่
กบัส่วนตา่งของราคานํ7ามนัทั7งสองประเภท ความแขง็แกร่งของตลาดคา่ระวางเรือ และรวมถึงอาํนาจในการตอ่รองระหวา่ง
เจา้ของเรือกบัผูเ้ช่าเรือ สาํหรับเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองจาํนวนมากจะเลือกใชน้ํ7ามนัเชื7อเพลิงทีมีคา่กาํมะถนัร้อยละ �.� ผสม
กบั marine gasoil ซึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึง นํ7ามนัเชื7อเพลิงผสมนั7นใชน้ํ7ามนัเชื7อเพลิงคา่กาํมะถนัสูงผสมกบัของเหลว
อยา่งเช่น vacuum gasoil ซึงถือเป็นทางเลือกอีกทางหนึงซึงมีราคาถูกกวา่ อยา่งไรกต็าม นํ7ามนัผสมยงัไม่มีการจดัทาํมาตรฐาน
และการทดสอบ จึงมีความกงัวลอยา่งมากถึงความมีเสถียรภาพของนํ7ามนัดงักล่าว โดยเฉพาะอยา่งยิง นํ7ามนัผสมจากซพัพลาย
เออร์หลายราย ซึงมีความเสียงทีเครืองยนตจ์ะชาํรุดเสียหาย ในช่วงแรกของการบงัคบัใชก้ฎเกณฑใ์นปี ���A เจา้ของเรือหลายราย
จะเลือกวธีิการทีปลอดภยัโดยใชน้ํ7ามนัเชื7อเพลิง MGO ทีมีการทดสอบแลว้แต่มีราคาสูงกวา่ เป็นทีแน่นอนวา่ปี ���A นํ7ามนั
เชื7อเพลิงทีเป็นไปตามกฎเกณฑ์จะมีราคาสูงกวา่นํ7ามนัเชื7อเพลิงทีใชก้นัอยูทุ่กวนันี7  กฎเกณฑ ์IMO 2020 จะส่งผลใหต้น้ทุนนํ7ามนั
เชื7อเพลิงเพิมสูงขึ7น ซึงจะสร้างผลกระทบมากมาย (ขอ้มูลจาก Banchero Costa ณ วนัที �� เมษายน ����) 
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ข่าวเศรษฐกิจหลัก 

จากการทีจาํนวนประชากรเมืองยงัคงเพิมขึ7นอยา่งต่อเนืองในอีกหลายทศวรรษครั7 งหนา้ คาดวา่จาํนวนอาคารต่างๆ ของโลกจะ
เพิมขึ7นเป็นสองเท่าภายในปี ���A ซึ งเสมือนการเพิมเมืองนิวยอร์คทุกๆ เดือนตั7งแต่วนันี7 จนถึงอนาคต ซึ งตอ้งใชซี้เมนตแ์ละ
เหลก็กลา้ปริมาณมหาศาล (ขอ้มูลจาก Annual Letter – Bill and Melinda Gates ณ วนัที �� กมุภาพนัธ์ ����) 
 
มีการทาํสัญญาเงินกูจ้ากแหล่งเงินทุนสาํหรับธุรกิจเดินเรือในหลายปีทีผ่านมา ธนาคารผูป้ล่อยกูใ้ห้แก่ธุรกิจเดินเรือกาํลงัขาย
เงินกู้ทิ7ง เมือเดือนมิถุนายน ���� Varde Partners and Oak Hill Advisors ได้ซื7 อเงินกู้มูลค่า � พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ จาก 
Deutsche Bank  Hedge funds และผูล้งทุนภาคเอกชนไดเ้ปลียนจากการซื7อเรือไปเป็นการซื7อเงินกูแ้ละหุน้กูส้าํหรับธุรกิจเดินเรือ
แทน เมือเดือนทีแลว้ Cerberus ไดซื้7อเงินกูที้มีปัญหามูลคา่ A พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ จากธนาคาร NordLB ซึงมีแผนทีจะลดเงินกู้
ทีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดที้เคยไดป้ล่อยกูใ้หแ้ก่ธุรกิจเดินเรือมูลค่าเกือบ D.� พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ ภายในสิ7นปี ���2 DZ Bank ได้
พยายามขายเงินกูส้าํหรับธุรกิจเดินเรือมูลค่า �.�A พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ ของฝ่ายปล่อยกูใ้หแ้ก่ธุรกิจขนส่งของตน (DVB Bank) 
มีรายงานในสปัดาห์นี7วา่ Piraeus Bank ของประเทศกรีซ กาํลงัพยายามขายเงินกูส้าํหรับธุรกิจเดินเรือทั7งทีเป็นเงินกูช้ั7นดีและเงินกู้
ทีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ด้วยมูลค่าเล็กน้อยเพียงเกือบ �E� ล้านเหรียญสหรัฐฯ  (ขอ้มูลจาก Compass Maritime ณ วนัที  �� 
กมุภาพนัธ์ ���2) 
  
การคา้โลกไดต้กตําอยา่งมากซึงเป็นเครืองแสดงใหเ้ห็นวา่เศรษฐกิจโลกอยูใ่นจุดทีต ําทีสุดตั7งแต่วิกฤตทางการเงินเมือทศวรรษที
ผา่นมา ตวัเลขทีมีการประกาศเมือวนัจนัทร์แสดงใหเ้ห็นวา่ปริมาณการคา้ลดลงร้อยละ �.E  ในช่วงสามเดือนตั7งแต่เดือนมกราคม 
เมือเทียบกบังวดก่อนหนา้ ซึงถือเป็นตวัเลขทีต ําทีสุดตั7งแต่เดือนพฤษภาคม ปี ���� เมือเทียบเป็นรายปีแลว้ จะเห็นไดว้า่ปริมาณ
การคา้ไดล้ดลงในช่วงไตรมาสแรกนี7 เป็นครั7 งแรกในรอบเกา้ปีทีผา่นมา ธนาคารกลางต่างๆ ไดต้อบสนองต่อการชะลอตวัทาง
การคา้โดยเสนอการเลือนการใชม้าตรการ tightening ออกไป แต่คาํถามก็คือสถานการณ์ต่างๆ จะมันคงหรือไม่ และถา้ยงัไม่
มันคง อะไรทีภาครัฐสามารถทาํไดห้ากสถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก Charles Evans ประธาน Chicago Federal Reserve ไดก้ล่าว
เมือวนัจนัทร์ว่า ขณะนี7  มีความเสียงทีสถานการณ์เศรษฐกิจจะตกตํามากกว่าทีจะดีขึ7น  David Lipton ซึ งเป็น First Deputy 
Managing Director ของ IMF ไดก้ล่าวว่า ความเสียงและความไม่แน่นอนกาํลงัเพิมขึ7น ซึ งรวมไปถึงการกีดกนัทางการคา้ และ
สงครามทางการคา้ระหวา่งสหรัฐฯ กบัจีน (ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัที �� มีนาคม ����) 
 
Christine Lagarde กรรมการผูจ้ดัการของ IMF ไดก้ล่าววา่การเติบโตของเศรษฐกิจโลกไดถ้ดถอยลงตั7งแต่ตน้ปีทีผ่านมา ทาํให้
เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะทีไม่ปลอดภยั Lagarde ได้กล่าวเมือวนัองัคารในการปราศยัที U.S. Chamber of Commerce ในกรุง
วอชิงตนั วา่เศษฐกิจโลกไดซ้บเซาลงจากรายงานการคาดการณ์ของ IMF ครั7 งก่อนเมือปลายดือนมกราคม แมว้า่ภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยอาจไมเ่กิดขึ7นในอนาคตอนัใกล ้ เมือเดือนมกราคม IMF ไดป้รับลดประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจโลกลงเป็นร้อย
ละ A.� สําหรับปีนี7  และร้อยละ A.� สาํหรับปี ���A ซึงถือเป็นการปรับลดประมาณการครั7 งทีสองในสามเดือนทีผา่นมา IMF จะ
ประกาศภาพรวมเศรษฐกิจโลกอีกครั7 งในวนัที ? เมษายน (ขอ้มลูจาก Bloomberg ณ วนัที � เมษายน ����) 
 
หากพิจารณาถึงภาพรวมทางเศรษฐกิจแลว้ เศรษฐกิจของจีนยงัคงเติบโตอยา่งแขง็แกร่งทีร้อยละ 6.6 ในปี 2561 ซึงเพิมมูลคา่ 1.2 
ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐใหแ้ก่เศรษฐกิจโลก ประเดน็ทีสอง คือ จาํนวนประชากรของโลกทีมีรายไดร้ะดบัปานกลางไดเ้พิมขึ7นจาก 
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1.8 พนัลา้นคนในปี 2552 เป็นจาํนวน 3.2 พนัลา้นคนในปี 2563 ซึ งจะช่วยสนบัสนุนภาคอุปสงคข์องโลก ประเด็นทีสาม คือ 
แมว้า่ท่ามกลางสงครามทางการคา้ระหวา่งสหรัฐฯกบัจีน จีนยงัส่งออกสินคา้ใหแ้ก่สหรัฐฯ ร้อยละ 4 ของตวัเลขจีดีพขีองประเทศ 
และสหรัฐฯ ยงัคงส่งออกสินคา้ใหแ้ก่จีน ร้อยละ 3 ของตวัเลขจีดีพขีองประเทศ ประเดน็ทีสี คือ ปริมาณการสังต่อเรือของโลกอยู่
ในระดบัทีต ํามาก กล่าวคือ ตํากวา่ร้อยละ 10 ในหลากหลายกลุ่มเรือ โดยเรือ LNG มีปริมาณการสังต่อทีร้อยละ 25 ส่วนเรือ
ประเภทอืนๆ อยูที่ร้อยละ 10 หรือนอ้ยกวา่ และประเด็นสุดทา้ย คือ การจดัหาแหล่งเงินทุน แมว้า่แหล่งเงินทุนมีอยูม่ากมาย แต่
ธนาคารต่างๆ ก็เขม้งวดมากขึ7นในการปล่อยเงินกู ้ดงันั7น ในระยะสั7นดูเหมือนจะมีเรืองทีน่าเฝ้าจบัตามองมากมาย บทความโดย 
Andreas Sohmen-Pao (ขอ้มลูจาก SEA Asia Conference ณ วนัที ? เมษายน 2562) 
 
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ไดป้รับลดการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกลงตําทีสุดตั7งแต่เกิดวิกฤตทาง
การเงินท่ามกลางภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศหลกัๆ ของโลกทีตกต ําลงและไดส่้งสัญญาณวา่มีการเพิมมาตรการการจดัเก็บ
ภาษีทางการคา้ เศรษฐกิจโลกจะเติบโตขึ7นร้อยละ 3.3 ในปีนี7  ซึ งลดลงจากร้อยละ 3.5 สาํหรับปี ���� ตามที IMF ไดค้าดการณ์ไว้
เมือเดือนมกราคมของ IMF จากคาํกล่าวของ IMF เมือวนัองัคารในรายงานแนวโนม้เศรษฐกิจโลก (World Economic Outlook) 
ฉบบัล่าสุด ตวัเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2562 จะเป็นตวัเลขทีต ําทีสุดตั7งแต่ปี 2552 ซึ งเป็นช่วงทีเศรษฐกิจถดถอย นีเป็น
ครั7 งทีสามที IMF ไดป้รับลดการคาดการณ์ของตนภายในระยะเวลาหกเดือน (ขอ้มลูจาก Bloomberg ณ วนัที 9 เมษายน 2562) 
 
รายงาน Seaport Global เมือวนัอังคารไดร้ะบุว่า ขอ้ตกลงเพือยุติสงครามทางการคา้ระหว่างสหรัฐฯ กบัจีน อาจนาํไปสู่การ
ตอบสนองอยา่งทนัทีจากผูส่้งออกถ่านหินจากสหรัฐฯ ให้จีน อนัส่งผลดีต่อการฟื7 นตวัของเศรษฐกิจโลกและช่วยส่งเสริมตลาด
เหล็กกลา้ Mark Levin และ Nathan Martin นกัวิเคราะห์ของ Seaport ไดร้ะบุวา่  Jack Porco ของ Xcoal ไดร้ะบุวา่หากมีการทาํ
ขอ้ตกลงระหว่างสหรัฐฯ กับจีนได้สําเร็จและขอ้ตกลงดงักล่าวไดร้วมสินคา้ถ่านหิน น่าจะไดเ้ห็นการตอบสนองของตลาด
สหรัฐฯ โดยการเพิมปริมาณการส่งออกถ่านหินจากสหรัฐฯ ให้จีน “ข้อตกลงทางการค้าทีรวมสินคา้ถ่านหินดูเหมือน
สมเหตุสมผลเนืองจากจีนกาํลงัเขม้งวดกับสินคา้ถ่านหินจากออสเตรเลียในการผ่านพิธีศุลกากรในระยะเวลาทีเหมาะสม” 
นกัวเิคราะห์ไดร้ะบุไวใ้นรายงาน Seaport  (ขอ้มูลจาก Platts ณ วนัที �� เมษายน 2562) 
 
เศรษฐกิจจีนไดแ้ขง็แกร่งตั7งแต่เริมตน้ปีนี7  แมว้า่มีความกงัวลในเรืองการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของจีน โดยรัฐบาลจีนไดป้ระสบ
ความสาํเร็จในการกระตุน้เศรษฐกิจเพือรองรับสงครามทางการคา้กบัสหรัฐฯ ตวัเลขจีดีพีของจีนไดเ้ติบโตร้อยละ 6.4 ในไตร
มาสแรกเมือเทียบกบัปีทีแลว้ ตามรายงานของสาํนกังานสถิติแห่งชาติเมือวนัพุธ ซึงมากกวา่การคาดการณ์ของนกัวเิคราะห์ต่างๆ 
ซึงอยูที่ร้อยละ 6.3  และยงัอยูใ่นระดบัทีรัฐบาลไดต้ั7งเป้าหมายไวที้ระหวา่งร้อยละ 6.0 - 6.5 สาํหรับปีนี7  Ding Shuang หวัหนา้ฝ่าย
เศรษฐศาสตร์ประเทศจีนของ Standard Chartered ไดก้ล่าววา่การเติบโตในไตรมาสสองน่าจะแขง็แกร่งกวา่ไตรมาสแรก อยา่งไร
ก็ตาม ในขณะทีตวัเลขในเดือนมีนาคมไดแ้สดงวา่จีนสามารถจดัการกบัการจดัเก็บภาษีทางการคา้ของสหรัฐฯ ได ้แต่ Ding ยงัคง
เตือนวา่ยงัคงตอ้งมีการทาํขอ้ตกลงเพือยติุสงครามทางการคา้ และตราบใดทียงัไม่มีการทาํขอ้ตกลงก็ยงัถือว่าเป็นความเสียงที
ใหญ่ทีสุดสาํหรับเศรษฐกิจจีนในอนาคต” แต่หากมีการทาํขอ้ตกลงทางการคา้และเศรษฐกิจของประเทศไดผ้่านจุดตําสุดไปแลว้ 
จีนอาจปรับนโยบายต่างๆ ภายในประเทศ รวมทั7งการจาํกดัการใชจ่้ายของประเทศ  (ขอ้มูลจาก South China Morning Post ณ 
วนัที �� เมษายน 2562) 
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ภาพรวมเศรษฐกิจโลกยงัคงดี จาก Current Activity Index (CAI) ไดป้รับเพิมขึ7นเป็นร้อยละ 3.6 ในเดือนเมษายน ซึ งปัจจยับวก
ส่วนใหญ่มาจากจีนซึงตวัเลขทีแขง็แกร่งทีเพิมขึ7นใน CAI เป็นร้อยละ 7.6 ในเดือนมีนาคม (เพิมขึ7นจากร้อยละ 5 เมือธนัวาคมที
ผ่านมา) โดยตวัเลขรายเดือนของจีนไดรั้บผลกระทบจากเทศกาลตรุษจีน แรงกระตุน้ไดเ้ร่งให้ไตรมาสแรกแข็งแกร่ง และเรา
ปรับเพิมการคาดการณ์ตวัเลขจีดีพีของจีนเป็นร้อยละ 6.5 เราเห็นสองปัจจยัขบัเคลือนหลกัของการฟื7 นตวัของเศรษฐกิจจีน 
กล่าวคือ (1) นโยบายเชิงมหภาคต่างๆ (นโยบายทางการเงิน การบญัชี และการปกครอง) และ (2)  ความคืบหนา้ในการเจรจาทาง
การคา้ซึงไดช่้วยใหบ้รรยากาศโดยรวมดีขึ7น จากการทีเศรษฐกิจจีนฟื7 นตวั เป็นไปไดว้า่จะมีการเปลียนนโยบายของรัฐบาลโดย
ใหก้ารสนบัสนุนนอ้ยลง แมว้า่เรามองวา่การปรับปรุงเศรษฐกิจและตลาดอาจทาํใหเ้กิดการผ่อนคลายทางนโยบาย” จากการที
เศรษฐกิจสหรัฐฯ กาํลงัฟื7 นตวั ดัชนี US CAI ของเราได้ปรับเพิมขึ7นเป็นเฉลียมากกว่าร้อยละ 2.4 ในช่วงสามเดือนทีผ่านมา 
(ขอ้มูลจาก Goldman Sachs ใน Global Views ณ วนัที �� เมษายน 2562) 
 
ตอ้งยอมรับวา่ปีทีแลว้เป็นปีทีไม่ดีนกั มีปัญหาใหญ่ 3 เหตุการณ์ทีเกิดขึ7นกบัเศรษฐกิจโลก กล่าวคือ การทีธนาคารกลางสหรัฐใช้
นโยบาย tightening ทาํใหค่้าเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐออ่นตวัลง อนัส่งผลกระทบต่อตลาดเงินในประเทศตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะ
อยา่งยิงตลาดทีมีความอ่อนไหวต่อการเปลียนแปลงของตน้ทุนทางการเงินของโลก ตอ่มาไดเ้กิดสถานการณ์ตึงเครียดระหวา่ง
สหรัฐฯกบัจีนซึงสร้างความเสียงต่อภาคส่งออกและสร้างความกงัวลต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกในอนาคต และช่วงกลางปี 
เศรษฐกิจจีนซึงเป็นประเทศผูข้บัเคลือนหลกัของการเติบโตของเศรษฐกิจโลกไดเ้ริมชะลอตวัลงซึงสร้างความกงัวลแก่ผูล้งทุน 
เหตุการณ์เหล่านี7ถือวา่เป็นปัญหาใหญ่ทีเกิดขึ7นในปีทีแลว้ แต่ดูเหมือนในทา้ยทีสุดขณะนี7สถานการณ์ไดเ้ริมคลีคลายไปในทางที
ดีขึ7น กล่าวคือ ธนาคารกลางสหรัฐไดส่้งสญัญาณทีจะหยดุพกัการใชน้โยบาย tightening ชัวคราวในปีนี7  ซึงทาํใหผู้กู้ต่้างคลาย
ความกงัวลลง มีการพกัการใชม้าตรการจดัเก็บภาษีทางการคา้ระหวา่งจีนและสหรัฐฯ ชัวคราวซึงเป็นเรืองทีน่ายินดี และทั7งสอง
ประเทศน่าจะสามารถทาํขอ้ตกลงกนัไดภ้ายในกลางปีนี7แมว้า่ยงัคงมีความกงัวลอยูบ่า้งก็ตาม ในประเดน็สุดทา้ย จีนไดเ้พิมความ
พยายามในการกระตุน้เศรษฐกิจของตนโดยใชม้าตรการตา่งๆตั7งแต่การลดภาษีจนถึงการลดคา่เงินลงเลก็นอ้ย (ขอ้มลูจาก HSBC 
Global Research: Economics ประจาํเดือนเมษายน 2562)    
 
การริเริมแถบและเสน้ทางเศรษฐกิจ (The Belt and Road Initiative (BRI)) ของจีนจะช่วยเชือมประเทศต่างๆ ซึงช่วยสร้างรายได้
ใหแ้ก่กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ และเชือมตอ่โลกใหเ้ป็นอนัหนึงอนัเดียวอยา่งทีไม่เคยเกิดขึ7นมาก่อน แผนการ BRI ได้
กลายเป็นแรงขบัเคลือนหลกัสาํหรับความร่วมมือของประเทศต่างๆ และการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
- 126 ประเทศและ 29 องคก์รระหวา่งประเทศไดล้งนามเขา้ร่วมกบัแผน BRI กบัจีน 
- มูลคา่การคา้ระหวา่งจีนกบัประเทศ BRI มากกวา่ 6 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ 
- การลงทนุของจีนในประเทศต่างๆ เหล่านี7 มีมูลคา่เกิน 8 หมืนลา้นเหรียญสหรัฐ 
- บริษทัต่างๆ ของจีนไดท้าํรายไดที้ตอ้งเสียภาษีมากกวา่ 2 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ และสร้างงานกวา่ 300,000 งานสาํหรับคนงาน
ในประเทศต่างๆ 
- Kazakhstan ไดเ้ขา้ถึงช่องทางออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกผา่นท่าเรือ Lianyungang ของจีน 
- การใหบ้ริการรถไฟเพือขนส่งสินคา้ระหวา่งจีนกบัยโุรปไดส้ร้างงานมากกวา่ 6,000 งานใน Duisburg ประเทศเยอรมนี 
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- Jamaica Montenegro และ Uganda ไดม้ีทางด่วนแรกในประเทศ 
- Belarus ไดพ้ฒันาอุตสาหกรรมรถยนตข์องตนเอง 
- Sir Lanka ไดเ้ห็นการสิ7นสุดของภาวะการขาดแคลนกระแสไฟฟ้าซึงเกิดขึ7นมาเป็นเวลานาน 
- มีการก่อตั7ง Asian Infrastructure Investment Bank และ Silk Road Fund เพือช่วยเป็นแหล่งเงินทุน 
-  แผนการ BRI มุง่สร้างสงัคมซึงเกิดจากความร่วมมือของมนุษย ์
- แผนการ BRI นั7นเปิดกวา้ง ครอบคลุมเป็นวงกวา้ง โปร่งใส 
- ไม่มีประเทศใดตอ้งเผชิญวกิฤตหนี7ต ั7งแต่ไดเ้ขา้ร่วมแผนการ BRI 
- Honeywell International กาํลงัพฒันาเสน้ทางนํ7ามนัและก๊าซในประเทศทีเขา้ร่วมแผนการ BRI 
- General Electric จะช่วยจดัหากระแสไฟฟ้าและพลงังานใหแ้ก่ประเทศทีเขา้ร่วมแผนการ BRI 
- Caterpillar กาํลงัช่วย Pakistan แกว้กิฤตการขาดแคลนกระแสไฟฟ้า 
- Citibank ไดป้ล่อยกูใ้หแ้ก่โครงการต่างๆ ภายใตแ้ผนการ BRI 
(ขอ้มูลจาก Fortune Magazine ณ วนัที 23 เมษายน 2562) 
 
นิตยสาร Fortune ไดก้ล่าวถึงการคาดการณ์ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ดงัตอ่ไปนี7  
- อตัราผลตอบแทน (yield curve) เมืออตัราดอกเบี7ยสาํหรับพนัธบตัรรัฐบาลรายสามเดือนสูงกวา่รายสิบปี ถือเป็นสญัญาณ
อนัตราย โดยอตัราผลตอบแทนไดพ้ลิกกลบัเป็นเวลา 5 วนัในเดือนมีนาคม ซึงหากนานกวา่นั7นก็จะทาํใหเ้กิดปัญหา 
- สินเชือสาํหรับรถยนต ์ คาํถามก็คือ สินเชือสาํหรับรถยนตที์กาํลงัมีจาํนวนมากในตลาดจะสร้างปัญหาเหมือนวกิฤติสินเชือซบั
ไพรมห์รือไม่ เราอาจตอ้งจบัตามองอตัราการผดิชาํระหนี7 เงินกู ้
- ผูบ้ริโภคชาวจีน ซึงเป็นผูข้บัเคลือนวฏัจกัรเศรษฐกิจ แต่ยอดขาย iPhone ทีลดลงแสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคไดใ้ชจ้่ายลดลง ซึง
อาจจะเป็นจุดเริมตน้ของจุดจบก็เป็นได ้
- หนี7ภาคธุรกิจ ซึงขณะนี7มีจาํนวน 66 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ ซึงเพิมขึ7นจาก 29 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐเมือช่วงก่อนวกิฤตทาง
การเงิน หากมีการปรับอตัราดอกเบี7ยเพิมขึ7น ก็น่าจะเกิดปัญหาขึ7น 
- กาํไรของภาคธุรกิจ จากการทีคา่แรงเพิมขึ7น กาํไรของภาคธุรกิจอาจลดลง และจะส่งผลเสียต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ แมว้า่
เป็นความคิดเชิงลบ แตก่าํไรทีลดลงจะทาํใหเ้กิดการถดถอยทางเศรษฐกิจโดยรวม 
(ขอ้มูลจาก Fortune CEO Daily ณ วนัที 24 เมษายน ����) 
 
Deborah Brautigam กรรมการของสาํนกัวิจยัประเทศจีนและแอฟริกาแห่งมหาวทิยาลยั John Hopkins ไดแ้สดงความกงัวลวา่จีน
กาํลงัสร้าง “กบัดกัหนี7ทางการทูต” ผา่นแผนการ BRI “เราคน้พบหลกัฐานทีบ่งชี7 วา่ธนาคารจีนตา่งๆ ซึงกระทาํการแทนรัฐบาลจีน
ไดก้าํลงัปล่อยเงินกูจ้าํนวนมากเกิน หรือ กาํลงัใหเ้งินทุนกบัโครงการทีสร้างผลขาดทุนเพือทีจะสร้างความไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ์
ใหแ้ก่จีน” (ขอ้มลูจาก New York Times ณ วนัที 26 เมษายน 2562) 
 
ประธานาธิบดีโดนลัด ์ ทรัมป์กบัผูน้าํสภาคองเกรสไดต้กลงกนัเมือวนัองัคารในการร่วมกนัทาํงานสาํหรับโครงการโครงสร้าง
พื7นฐานมลูค่า 2 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ แต่ก็ยงัมีคาํถามวา่จะจดัหาแหลง่เงินทุนสาํหรับโครงการดงักลา่วไดอ้ยา่งไร (ขอ้มูลจาก 
Time Magazine ณ วนัที 30 เมษายน 2562) 
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ประธานาธิบดีโดนลัด ์ ทรัมป์ไดย้กเลิกขอ้เรียกร้องใหจี้นจดัการกบัการโจรกรรมทางการคา้ทางไซเบอร์ เพือสรุปขอ้ตกลงทาง
การคา้ระหวา่งสหรัฐฯกบัจีน มีประเด็นขอ้เรียกร้องมากมายทีถูกตดัออกไปในระหวา่งการเจรจาเนืองจากประธานาธิบดีทรัมป์
ตอ้งการใหส้รุปขอ้ตกลงทางการคา้กนัได ้จากแหล่งขา่วทีแจง้ให ้Financial Times ซึงกล่าววา่สหรัฐฯ เกือบยอมตามเงือนไขของ
จีนในเรืองการโจรกรรมทางการคา้ทางไซเบอร์ ซึงหากเกิดขึ7นจริง ดูเหมือนจะเป็นชยัชนะของจีนแมว้า่ประเดน็ปัญหาดงักล่าวดู
เหมือนจะไม่เป็นเรืองยากก็ตาม สหรัฐฯตอ้งการใหจี้นสัญญาทีจะหยดุย ั7งในสิงทีจีนเองก็บอกวา่ไมไ่ดท้าํอยูแ่ลว้ (ขอ้มูลจาก 
Financial Times ณ วนัที 1 พฤษภาคม 2562) 
 
Steven Mnuchin ซึงเป็น US Treasury Secretary และ Robert Lighthizer ซึงเป็น US Trade Representative ไดป้ระชุมเพือหารือ
กนัก่อนที Lui He Vice Premier ของจีนจะเดินทางมายงักรุงวอชิงตนัในสัปดาห์หนา้เพือเจรจากนัอีกรอบในการยติุสงครามทาง
การคา้ “Ambassdor Lighthizer กบัผมไดป้ระชุมหารือกบั    Lui He Vice Premier ของจีน และจะยงัคงประชุมหารือกนัต่อไปใน
กรุงวอชิงตนั ในสปัดาหห์นา้” Mnuchin ไดเ้ขียนใน twitter แตไ่มไ่ดร้ะบรุายละเอียดแตอ่ยา่งใด (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัที 1 
พฤษภาคม 2562) 
 
การเปลี�ยนแปลงหลกัในภาคอุปสงค์ 

 

ประเทศจีน 

การนําเข้าแร่เหลก็ของประเทศจีน อยูที่ ?�.A ลา้นตนัในเดือนมกราคม หรือลดลงร้อยละ ? จากปริมาณ ���.A ลา้นตนัใน ปี ���� 
ลดลงเล็กน้อยจากปริมาณ ?� ลา้นตนั ในปี ���� อย่างไรก็ตาม ปริมาณการนาํเขา้แร่เหล็กรายเดือนเพิมขึ7น (E�.� ลา้นตนั ใน
เดือนธนัวาคม ����) และสูงสุดตั7งแตป่ริมาณ ?A.� ลา้นตนัในเดือนกนัยายน ���� ผลกระทบจากวกิฤตของ Vale ยงัไม่ไดแ้สดง
ใหเ้ห็นในตวัเลขดงักล่าว และตน้ปี ���� ยงัแสดงวา่ปริมาณนาํเขา้คงทีเนืองจากยงัคงใชจ้ากแร่เหลก็คงคลงั  การนาํเขา้ถ่านหิน
ของจีนปรับตวัเพิมขึ7นอีกครั7 งโดยปริมาณนาํเขา้ถ่านหินเมือเดือนมกราคม อยูที่ AA.� ลา้นตนั ซึงเป็นปริมาณรายเดือนทีสูงทีสุด
ตั7งแตเ่ดือนมกราคม ���� ซึงคิดเป็นการเพิมขึ7นร้อยละ ��.� เมือเทียบกบัปีทีแลว้ และถือเป็นการเปลียนแปลงทีดีขึ7นจากปริมาณ
นาํเขา้เพียง ��.� ลา้นตนัเมือเดือนธนัวาคม ���� พายุในบริเวณตอนเหนือของออสเตรเลียไม่น่าจะสร้างผลกระทบใดๆ ต่อ
ตวัเลขการนาํเขา้นี7แต่อาจสร้างผลกระทบต่อตวัเลขปริมาณการคา้ถ่านหินในเดือนหนา้ สญัญาณทีแขง็แกร่งนี7แสดงใหเ้ห็นถึง  
อุปสงคจ์ากจีนทียงัคงเพิมขึ7นในปีนี7 ซึ งถือเป็นปัจจยัเชิงบวกต่อตลาดเดินเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ทา้ยทีสุด ถัวเหลืองนาํเขา้มี
ปริมาณ �.D ลา้นตนั ซึ งลดลงร้อยละ �A จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน แต่สูงกวา่ตวัเลขการนาํเขา้ในไตรมาสสี และเดือนธนัวาคม 
ที �.� ลา้นตนั ปัญหาการคา้ธญัพืชไดท้าํใหค้่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ลดลงจากมากกวา่ ��,��� เหรียญสหรัฐฯ ต่อวนั เมือ
ตน้ปี เหลือ �,��� เหรียญสหรัฐฯ ตอ่วนัเมือตน้เดือนกมุภาพนัธ์ (ขอ้มูลจาก DNB Markets ณ วนัที �D กมุภาพนัธ์ ����) 
 
ในช่วงหา้ปีทีผ่านมา ราคาถ่านหินเทอร์มอลภายในประเทศของจีนสูงกวา่ราคาถ่านหินนาํเขา้จนกระทังเดือนสิงหาคม ���� ที
ราคาถ่านหินภายในประเทศถูกกวา่ถ่านหินนาํเขา้ ��-�� เหรียญสหรัฐฯ เนืองจากความตอ้งการนอ้ยลง จีนไดต้อบสนองโดยการ
ประกาศห้ามการทาํพิธีการศุลกากรสําหรับถ่านหินนาํเขา้จากต่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิงในท่าเรือทางตอนเหนือและได้
จาํกดัปริมาณถ่านหินนาํเขา้เป็นเวลาหลายเดือน ดงันั7น ปริมาณการนาํเขา้ถ่านหินในเดือนสิงหาคมทีมีเกือบ �� ลา้นตนัไดล้ดลง
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เหลือเพียงกวา่ � ลา้นตนัในเดือนธนัวาคม ���� ความล่าชา้ในการขนส่ง ณ ท่าเรือ Bayuquan ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นสถานการณ์ใน
ท่าเรืออืนๆ หลายแห่งของจีนดว้ย แต่การทีราคาถ่านหินภายในประเทศปรับเพิมขึ7นและไดเ้ริมกลบัมามีความตอ้งการมากขึ7น
หลงัจากช่วงเทศกาลตรุษจีน ความแออดัทีท่าเรือจึงเบาบางลง ปัญหาทางเศรษฐกิจในปัจจุบนัไดแ้สดงวา่จีนไม่น่าจะนาํเขา้ถ่าน
หินไดม้ากเท่าปีทีแลว้ซึงมีปริมาณมากถึง �D� ลา้นตนั และมีขา่วลือวา่ทางการจีนอาจจาํกดัปริมาณการนาํเขา้ถ่านหินทีท่าเรือทาง
ตอนเหนือ นอกจากนั7น สถานการณ์ตึงเครียดของรัฐบาลออสเตรเลียไดส้ร้างความกงัวลว่าจะมีการหา้มการนาํเขา้ถ่านหินจาก 
New South Wales และ Queensland ซึงอาจเป็นการตอบสนองตอ่ราคาถ่านหินโคก้ภายในประเทศซึงถูกกวา่ประมาณ A� เหรียญ
สหรัฐฯ เมือเทียบกบัถ่านหินนาํเขา้คุณภาพสูงจากออสเตรเลีย (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research ณ วนัที �� กุมภาพนัธ์ 
2562) 
 
นิเกิลเป็นแร่ทีตามปกติใชเ้ป็นส่วนผสมกบัโลหะประเภทอืน โดยประมาณร้อยละ �� ของแร่นิเกิลของโลกใชผ้ลิตเหล็กกลา้ 
สเตนเลส จีนเป็นผูผ้ลิตหลกัและผูบ้ริโภคหลกัเหล็กกลา้สเตนเลส โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกวา่ร้อยละ �� ของปริมาณการผลิต
เหล็กกลา้สเตนเลสของโลก ตามขอ้มูลจาก International Stainless-Steel Forum (ISSF) ปริมาณการผลิตเหล็กกลา้สเตนเลสของ
จีนในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกนัยายน ���� เพิมขึ7นร้อยละ E.� เมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นปริมาณ ��.� ลา้นตนั 
ในปี ���� จีนนาํเขา้นิเกิลปริมาณ D�.� ลา้นตนัมากกวา่ปริมาณในปี ���� ร้อยละ A�.� ปริมาณการนาํเขา้นิเกิลทีเพิมขึ7นนั7นส่วน
ใหญ่มาจากอินโดนีเซียซึ งเพิมขึ7นร้อยละ �?�.� เป็นปริมาณ �D.? ล้านตนัในปี ���� คาดว่าปริมาณการนําเขา้นิเกิลจาก
อินโดนีเซียจะยงัคงเพิมขึ7นอยา่งแขง็แกร่ง เนืองจากโควตา้การส่งออกแร่ของอินโดนีเซียนั7นมีปริมาณเพียงพอต่อความตอ้งการ 
จีนไดน้าํเขา้นิเกลจากฟิลิปปินส์ซึ งเป็นผูส่้งออกรายใหญ่ทีสุดเพิมขึ7นร้อยละ A เป็นปริมาณ A�.� ลา้นตนัในปี ���� ซึ งคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ �D ของปริมาณนิเกิลนาํเขา้ทั7งหมดของจีน การก่อสร้างโรงหลอมแร่เหล็กผสมนิเกิลในอินโดนีเซียยงัคงเป็น
ความเสียงต่อการนาํเขา้แร่นิเกิลของจีนและอุปสงคโ์ดยรวมในแง่ตนั-ไมล ์เนืองจากโรงหลอมเหล่านั7นจดัส่งแร่เหลก็ผสมนิเกิล
ในปริมาณนอ้ยกวา่ใหแ้ก่จีน (ขอ้มูลจาก Banchero Costa ณ วนัที � มีนาคม ����) 
 
จีนนาํเขา้แร่บ็อกไซตป์ริมาณ �.? ลา้นตนัเมือเดือนมกราคม ซึงนอ้ยกวา่ปริมาณการนาํเขา้รายเดือนเมือเดือนมกราคม ���� เพียง
เล็กนอ้ย ซึงเป็นช่วงทีจีนจดัเก็บแร่ต่างๆ สาํรองอยา่งจริงจงัเนืองจากอินโดนีเซียไดป้ระกาศหา้มการส่งออก การลงทุนทีสาํคญั
ของจีนในประเทศกินีทั7งในเหมืองและท่าเรือต่างๆรวมทั7งเครนลอยนํ7 า ณ Port De Boke off Kamsar ไดส่้งผลให้มีการขนส่ง
สินคา้ไปจีนมากขึ7นจากปริมาณ �.A ลา้นตนั ในปี ���E เป็นปริมาณ AE.� ลา้นตนั เมือปีทีแลว้ โดยปริมาณ D.A ลา้นตนัมีการ
นาํเขา้ในเดือนมกราคม ซึงเป็นตวัเลขทีสูงทีสุดทีนาํเขา้จากประเทศดงักล่าว ตวัเลขการส่งออกแร่บอ็กไซตจ์ากกินีใหจี้นนั7นเกือบ
ทั7งหมดถกูขนส่งโดยเรือขนาดเคปไซส์โดยเพิมปริมาณการขนส่งโดยเรือขนาดเคปไซส์จากกินีระหวา่งปี ���� และปี ���� �A.D 
ลา้นตนั ซึงมากกวา่ปริมาณการขนส่งแร่เหลก็จากบราซิลไปจีนทีเพิมขึ7น D.A ลา้นตนั เมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (แมว้า่
มีปริมาณการคา้ขายแร่เหลก็นั7นมีปริมาณ �AD ลา้นตนัในปี ����) ในปี ���� บ็อกไซต์ทีส่งออกจากออสเตรเลียไปจีนนั7นก็มี
ปริมาณมากทีสุด โดยเพิมขึ7น D.A ลา้นตนั เป็น �?.E ลา้นตนั ซึ งเมือคาํนึงการการขยายท่าเรือ Gove และ Weipa จะเห็นไดว้า่ มี
การขนส่งโดยเรือขนาดใหญ่กวา่เรือขนาดปานาแมกซ์ ปริมาณ �D.� ลา้นตนัในปีทีแลว้ ซึ งตรงกนัขา้มกบัเรือขนาดซุปราแมกซ์
และเรือขนาดปานาแมกซ์ซึ งขนส่งเพียงแค่ปริมาณ � ลา้นตนั และ A ลา้นตนั ตามลาํดับ โดยขนส่งระหว่างตอนเหนือของ
ออสเตรเลียไปยงัจีน อินโดนีเซียไดก้ลบัมาส่งออกแร่บ็อกไซต์ให้จีนภายหลงัจากการยกเลิกการห้ามส่งออกแร่บ็อกไซต์
คุณภาพสูงเมือปีทีแล้ว โดยในปี 2561 มีการส่งออกปริมาณ 7.5 ล้านตัน ซึ งเพิมขึ7นจากปี 2560 ปริมาณ 6.4 ล้านตัน แม้ว่า 
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Solomans Islands มีการส่งออกแร่บ็อกไซตเ์พียง 1.65 ลา้นตนั แต่ไดแ้ซงหนา้บราซิลขึ7นเป็นผูส่้งออกรายใหญ่อนัดบัที 4 ใหแ้ก่
จีน แต่ในปี 2562 อาจเปลียนไปเนืองจากเมือไม่นานมานี7มาเลเซียไดป้ระกาศผ่อนคลายการห้ามส่งออกบ็อกไซต์ตั7งแต่เดือน
เมษายน โดยเมือปี 2558 มาเลเซียไดส่้งออกแร่บอ็กไซตใ์หจี้นปริมาณ 24.5 ลา้นตนั จึงน่าจะเร่งการผลิตแร่บ็อกไซตใ์หเ้ร็วขึ7นได ้
เป็นทีเห็นได้ชัดว่าการเปลียนแปลงการส่งออกแร่บ็อกไซต์ใดๆ สู่จีนย่อมมีผลกระทบต่อตลาดขนส่งสินคา้แห้งเทกอง 
ตวัอยา่งเช่น การเพิมปริมาณการส่งออกจากอินโดนีเซียและการกลบัมาส่งออกจากมาเลเซีย (ทดแทนการส่งออกจากแหล่งอืน) 
จะส่งผลดีต่อเรือขนาดซุปราแมกซ์ แมว้า่ปริมาณอุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมลจ์ะลดลงก็ตาม (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research ณ 
วนัที � มีนาคม 2562) 
 
รัฐบาลจีนจะจาํกดัปริมาณการนาํเขา้ถ่านหินในปีนี7 เช่นเดียวกบัปี 2561 จากแหล่งข่าว 4 ราย ทีไดร้ายงานโดย Reuters เมือวนั
องัคารเพือสนับสนุนผูผ้ลิตถ่านหินในประเทศ จีนซึ งเป็นผูบ้ริโภคถ่านหินรายใหญ่ทีสุดของโลกได้นาํเขา้ถ่านหินปริมาณ 
281.23 ลา้นตนั เมือปี 2561 อนัรวมไปถึงถ่านหินเทอร์มอล ถ่านหินโคก้ และถ่านหินแอนทราไซต ์อยา่งไรก็ตาม การผลิตถ่าน
หินภายในประเทศก็ไดเ้พิมขึ7นและคาดว่าจะเพิมขึ7นอีก 100 ลา้นตนัในปีนี7  จากคาํกล่าวของเจา้หน้าทีรัฐเมือวนัองัคาร โดย
แหล่งข่าว 3 รายไดรั้บแจง้จากเจา้พนกังานศุลกากรโดยสังจาํกดัปริมาณการนาํเขา้ถ่านหินในปี 2562 ไม่ให้เกินปี 2561 และ
แหล่งข่าวรายที 4  ซึ งเป็นเจา้หนา้ทีรัฐซึงดูแลเรืองนโยบายการนาํเขา้ไดก้ล่าววา่คณะรัฐมนตรีของจีนไดต้ดัสินใจในการจาํกัด
การนาํเขา้ถ่านหินแลว้ (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัที ? เมษายน 2562) 
 
ในวนันี7  จีนไดร้ายงานสถิติทางการคา้สําหรับเดือนมีนาคม โดยการนาํเขา้สินคา้แหง้เทกองสําหรับสินคา้โภคภณัฑ์ประเภท
หลกัๆ (แร่เหล็ก ถ่านหิน และถัวเหลือง) สาํหรับไตรมาสแรกแสดงตวัเลขทีน่าผิดหวงั การนาํเขา้แร่เหล็กลดลงร้อยละ 3.6 เมือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีทีแลว้ (แต่เพิมขึ7นจากร้อยละ 9.0 จากตวัเลขในเดือนมกราคม) การนาํเขา้ถ่านหินลดลงร้อยละ 1.1 
(ลดลงจากตวัเลขในเดือนมกราคมถึงร้อยละ 20.5) และการนาํเขา้ถัวเหลืองลดลงร้อยละ 14.3 โดยเราคาดวา่ปริมาณการนาํเขา้แร่
เหลก็จะเติบโตร้อยละ 0 ในปีนี7  และปริมาณการนาํเขา้ถ่านหินจะเติบโตร้อยละ 16 ซึงหมายความวา่ตวัเลขการนาํเขา้ในไตรมาส
แรกยงันอ้ยกวา่การคาดการณ์ของเรา วิกฤตการผลิตแร่เหลก็ของ Vale แทบไม่ไดส่้งผลกระทบต่อตวัเลขทีประกาศออกมาล่าสุด 
แต่น่าจะกระทบต่อตวัเลขในเดือนเมษายน ปริมาณการนาํเขา้ถ่านหินในเดือนกุมภาพนัธ์และเดือนมีนาคมไดล้ดลงจากช่วง
เดียวกนัของปีทีแลว้ร้อยละ 14 ทาํให้เขา้ใจไดว้่าปริมาณการผลิตถ่านหินในประเทศของจีนน่าจะเพิมขึ7น ซึ งจะมีการประกาศ
ตวัเลขออกมาในสัปดาห์หนา้ แต่ควรระลึกว่าปริมาณถ่านหินคงคลงัของจีนนั7นลดลงอย่างรวดเร็วจากเดือนมกราคมถึงเดือน
กมุภาพนัธ์ (ลดลงร้อยละ 28) (ขอ้มูลจาก DNB Markets ณ วนัที 12 เมษายน ����) 
 
ตามขอ้มูลของกรมศุลกากรเมือวนัศุกร์ ปริมาณการนาํเขา้แร่เหลก็ของจีนในเดือนมีนาคมไดเ้พิมขึ7นภายหลงัเดือนกมุภาพนัธ์ซึง
มีปริมาณนอ้ยทีสุดในรอบสิบเดือน โดยโรงถลุงเหล็กไดก้าํลงัสาํรองแร่เหลก็ไวใ้นคลงัเนืองจากการหา้มผลิตเหล็กในฤดูหนาว
ไดสิ้7นสุดลง ในเดือนมีนาคมมีการนาํเขา้แร่เหล็กปริมาณ 86.42 ลา้นตนั จากขอ้มูลจาก General Administration of Customs ซึ ง
เป็นปริมาณทีเพิมขึ7นจากเดือนกุมภาพนัธ์ ซึ งอยูที่ 83.08 ลา้นตนั และเพิมขึ7นจากปริมาณในเดือนมีนาคม ปี 2561 ซึ งอยูที่ 85.79 
ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัที 12 เมษายน ����) 
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ในเดือนมีนาคม 2562 ปริมาณการผลิตเหล็กดิบของจีนเพิมขึ7นร้อยละ 10 เมือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีทีแลว้ เนืองจากโรง
ถลุงเหล็กต่างๆ ได้เร่งการผลิตจากการทีกลบัมาทาํกาํไรได้เพิมขึ7นและการผ่อนคลายการห้ามผลิตเหล็กเพือลดมลพิษของ
ประเทศ จากขอ้มูลของสํานกังานสถิติแห่งชาติเมือวนัพุธ จีนซึ งเป็นตลาดใหญ่ทีสุดของโลกไดผ้ลิตเหล็ก 80.33 ลา้นตนัเมือ
เดือนทีแลว้ ซึ งเพิมขึ7นจากปริมาณ 73.98 ลา้นตนัในเดือนมีนาคม 2561 สาํหรับสามเดือนแรกของปีนี7  จีนผลิตเหล็กกลา้ 231.07 
ลา้นตนั ซึงเพิมขึ7นร้อยละ 9.9 จากช่วงเดียวกนัของปีทีแลว้ จากขอ้มูลของทางการ (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัที 17 เมษายน ����) 
 
เจา้ของเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองขนาดเล็กอาจไดรั้บผลกระทบทางลบจากไขห้วดัหมูแอฟริกาทีระบาดอยา่งรวดเร็วในจีนซึ ง
ทาํใหห้มูลม้ตายเป็นลา้นๆตวั โดยพบไขห้วดัหมูระบาดทัวประเทศครั7 งแรกเมือเดือนสิงหาคม โดยจีนเป็นประเทศทีเลี7 ยงหมู
จาํนวนครึ งหนึงของโลก ซึ งส่งผลกระทบต่อการคา้ธญัพืชของโลกอยา่งร้ายแรง จากรายงานประจาํสัปดาห์ล่าสุดของ Cleaves 
Securities ระบุว่า “อุตสาหกรรมหมูของจีนนาํเขา้เมล็ดพืชนํ7 ามนัปริมาณมาก อนัรวมไปถึงสินคา้โภคภณัฑ์สําคญัต่างๆ เช่น 
เมล็ดถัวเหลือง และเมล็ดคาโนลา ซึงเมล็ดพืชนํ7 ามนัเหล่านี7 บ่อยครั7 งทีนาํเขา้มาจากประเทศซึ งส่งผลต่อปริมาณการขนส่งในแง่
ตนั-ไมลอ์ยา่งมาก เช่น แคนาดา สหรัฐฯ บราซิล” Cleaves ไดก้ล่าวถึงผลกระทบทางลบต่อกลุ่มเรือขนาดเลก็ เช่น เรือขนาดซุป
ราแมกซ์ และเรือขนาดแฮนดี7 ไซส์ หากไขห้วดัหมูระบาดมากขึ7น ซึ งจีนได้พยายามกลบข่าวมาจนทุกวนันี7  (ขอ้มูลจาก
Splash24/7.com ณ วนัที �? เมษายน 2562) 
 
สหรัฐอเมริกา 
การเพาะปลูกพืชก่อนกาํหนดและสภาพเพาะปลูกทีเอื7ออาํนวยเมือตน้ปีไดท้าํใหเ้กษตรกรชาวบราซิลในพื7นทีเพาะปลูกถัวเหลือง
หลกัของ Mato Grosso และ Parana จะได้เก็บเกียวผลผลิตไดเ้ร็วขึ7น ดงันั7น บราซิลสามารถไดป้ระโยชน์จากราคาถัวเหลือง
ระหวา่งประเทศทีมีเสถียรภาพ รวมกบัการทีค่าเงินสกลุเรอลัของบราซิลไดอ้่อนคา่ลง เมือเดือนทีแลว้ บราซิลส่งออกถัวเหลือง
ปริมาณ 6 ลา้นตนั ซึ งนอกจากจะเป็นปริมาณทีมากกว่าปริมาณการส่งออกในเดือนกุมภาพนัธ์สองเท่าแลว้ยงัเป็นปริมาณที
มากกว่าเมือสองปีทีแลว้อย่างมากซึ งอยู่ที 0.9 ลา้นตนั ซึ งปริมาณการส่งออกเกือบทั7งหมดของปีนี7  (7 ลา้นตนั จากปริมาณการ
ส่งออกทั7งหมด 8.2 ลา้นตนั) เป็นการส่งออกใหแ้ก่จีน และหากสงครามทางการคา้ระหวา่งสหรัฐฯ กบัจีนไม่คลีคลายลง มีความ
เป็นไปไดว้า่ตวัเลขการส่งออกถัวเหลืองจากบราซิล (ซึงขณะนี7มีสัดส่วนร้อยละ 85) จะยงัคงอยูใ่นระดบัมากเช่นนี7ต่อไป แมว้า่มี
การขนส่งถัวเหลืองให้จีนในปริมาณมากในขณะนี7  โดยมีการแล่นเรือขนาดปานาแมกซ์เปล่าไปชายฝังตะวนัออกของทวีป
อเมริกาใต ้(ซึ งทดแทนจากปริมาณทีหายไปของการคา้ถัวเหลืองของสหรัฐฯ ในช่วงสองสามเดือนทีผ่านมา) อตัราค่าระวางเรือ
ในปัจจุบนัยงัคงอยู่ในระดับต ําทีเพียงน้อยกว่า 30 เหรียญสหรัฐฯต่อตนั ตามขอ้มูลของ  HRP Santos/China Panamax Grain 
Index เมือเทียบกบั 40 เหรียญสหรัฐฯต่อตนั เมือเดือนตุลาคมทีผ่านมา ตอนทีบราซิลส่งออกถัวเหลืองปริมาณ 5.3 ลา้นตนั ซึ ง
มากกวา่ปริมาณในเดือนตุลาคม 2560 ถึงสองเท่า (ขอ้มลู Howe Robinson Research ณ วนัที E มีนาคม 2562) 
 
Vale ไดร้ะบุถึงภาพรวมของบริษทัภายหลงัจากทีเกิดเหตุการณ์เขือน Brumadinho พงัทลายเมือวนัที 25 มกราคม มีการหยดุการ
ผลิตปริมาณ 93 ลา้นตนั และปริมาณ 30 ลา้นตนัจากปริมาณการผลิตสาํรองประมาณ 50 ลา้นตนัตอ้งไดรั้บผลกระทบ บริษทัมี
ความเชือมันวา่จะเหมือง Brucutu  (มีกาํลงัการผลิตที 30 ลา้นตนั) จะกลบัมาผลิตไดไ้ม่วา่ทั7งหมดหรือบางส่วน ภายหลงัจากที
เหมืองไดรั้บใบรับรองสาํหรับการกลบัมาผลิตภายในสิ7นเดือนนี7  สาํหรับกาํลงัการผลิตส่วนทีเหลือนั7นยงัคงไม่มีความแน่นอน
ใดๆ บริษทัไดร้ะบุวา่ปริมาณการขายของปี 2562 จะไดรั้บผลกระทบ 50-70 ลา้นตนั ซึ งน่าจะปิดที 307-322 ลา้นตนั แต่ลงทา้ย
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ด้วยขอ้ความเชิงระมดัระวงั เมือเทียบแลว้ ปี 2561 Vale มีปริมาณการขายที 309 ลา้นตนั แมว้่าจะผลิตได้ 385 ลา้นตนั ซึ ง
หมายความวา่ปริมาณการขายน่าจะอยูที่ระดบัเดิมหากเทียบกบัปีทีแลว้ ส่วนต่างในปริมาณนี7นั7นโดยหลกัมีสาเหตุมาจากปริมาณ
แร่เหลก็คงคลงัของจีน มาเลซีย และทีเหมืองในบราซิล เนืองจากปริมาณแร่เหลก็คงคลงัจาํนวนมากน่าจะอยูใ่นประเทศต่างๆ ใน
ทวีปเอเชีย ดงันั7น อุปสงคใ์นการขนส่งยอ่มไดรั้บผลกระทบมากกวา่ ในแบบจาํลองของเรา เราไดส้มมติปริมาณการส่งออกแร่
เหล็กของบราซิลลดลง 40 ลา้นตนัในปี 2562 จากการทีเหมือง Brucutu กลบัมาผลิตทนัที ปริมาณการผลิตแร่เหลก็ยอ่มลดลง 65 
ลา้นตนั ดงันั7น การคาดการณ์ของเราดูเหมือนจะเป็นไปในเชิงบวกและเราเชือวา่ข่าวต่างๆ ในปัจจุบนันี7 ส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
ธุรกิจเดินเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง (ขอ้มูลจาก DNB Markets ณ วนัที 28 มีนาคม ����) 
 
ในปี 2561 สหรัฐฯ ลดกาํลงัการผลิตไฟฟ้าพลงัถ่านหินลง 12.9 กิกะวตัต์ ตามประมาณการของบางอุตสาหกรรม จะมีการลด
กาํลงัการผลิตไฟฟ้าพลงัถ่านหินลงอีก 6 กิกะวตัต ์ในปี 2562 และอีก 5 กิกะวตัตใ์นปี 2563 จากการทีปริมาณความตอ้งการใน
ประเทศลดลง ผูผ้ลิตถ่านหินในสหรัฐฯ กาํลงัพึงพิงตลาดส่งออกมากขึ7น ในขณะทีเมือปี 2549 สหรัฐฯส่งออกถ่านหินทีผลิตได้
เพียงร้อยละ 4 ต่อมาสัดส่วนนี7ไดเ้พิมขึ7นเป็นร้อยละ 15 ในปี 2561 โดยส่งออกถา่นหินปริมาณ 105 ลา้นตนั ซึงเพิมขึ7นจากปีก่อน
หนา้ร้อยละ 19.3 และเป็นปีทีถือวา่ส่งออกมากทีสุดเป็นอนัดบัทีสอง (เมือปี 2555 สหรัฐฯ ส่งออกถ่านหินมากทีสุดเป็นปริมาณ 
114.2 ลา้นตนั) และในปีนี7 เริมตน้ดว้ยตวัเลขการส่งออกทีดีอยา่งมากซึงอยูที่ 10.8 ลา้นตนัในเดือนมีนาคม สูงกวา่เดือนมีนาคม 
2561 ซึ งมีปริมาณ 7.3 ลา้นตนั ตามขอ้มูลของ Refinitiv ในปริมาณการส่งออก 105 ลา้นตนัในปี 2561 นั7น ปริมาณ 55.8 ลา้นตนั
เป็นถ่านหินโคก้ (เพิมขึ7นร้อยละ 11.3 เมือเทียบกบัปีก่อน) ในขณะที 49.1 ลา้นตนัเป็นถ่านหินเทอร์มอล (เพิมขึ7นร้อยละ 29.8 
เมือเทียบกบัปีก่อน) โดยส่งใหห้ลากหลายประเทศ ถ่านหินส่งออกของสหรัฐฯส่วนใหญ่ถูกส่งออกจากทางชายฝังตะวนัออก 
โดยส่วนใหญ่น่าจะเป็นการส่งไปยงั ยุโรป และตะวนัออกกลาง และชายฝังทางตะวนัออกของแอฟริกา ประมาณครึ งนึงของ
ปริมาณถ่านหินส่งออกของสหรัฐฯในปี 2561 นั7นถูกส่งไปยงัยุโรปและแอฟริกาเหนือ และมีปริมาณมากไปยงับราซิลและ
อาร์เจนตินา และประมาณหนึงในสีถูกส่งไปยงัเอเชีย ประเทศผูซื้7อถ่านหินโคก้ของสหรัฐฯ ในปี 2561 ไดแ้ก่ บราซิล (7.6 ลา้น
ตนั) เนเธอร์แลนด์ (5.6 ลา้นตนั) และญีปุ่น (5.4 ลา้นตนั) ประเทศผูซื้7อถ่านหินเทอร์มอลของสหรัฐฯ ในปี ���� ไดแ้ก่ อินเดีย 
(10.5 ลา้นตนั) เกาหลีใต ้(5.8 ลา้นตนั) และเนเธอร์แลนด์ (5.6 ลา้นตนั) คงเป็นเรืองทีน่าสนใจอยา่งมากหากการพดูคุยหารือใน
ประเด็นสงครามทางการคา้นั7นสร้างผลกระทบใหเ้กิดการส่งออกถ่านหินจากสหรัฐฯ ไปยงัจีน ในปีทีผา่นมาปริมาณการส่งออก
ถ่านหินของสหรัฐฯ ใหจี้นนั7นอยูใ่นระดบัปานกลาง มีปริมาณมากทีสุดทีกว่า 1 ลา้นตนัในเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 หลงัจากนั7นก็
ลดลงมาโดยตลอดโดยเฉลียอยูที่ 0.5 ลา้นตนัต่อเดือน หนึงทางเลือกสาํหรับการเจรจาระหว่างสหรัฐฯกบัจีนก็คือการทีจีนเพิม
ปริมาณการนาํเขา้สินคา้โภคภณัฑ์จากสหรัฐฯ เช่น นํ7ามนัและก๊าซ LNG เพือลดการขาดดุลทางการคา้ของสหรัฐฯ ซึงอาจจะรวม
ไปถึงถ่านหิน และหากเกิดขึ7นจริง คงจะส่งผลกระทบเชิงบวกอยา่งมากตอ่ปริมาณการขนส่งในแง่ตนั-ไมล ์(ขอ้มลูจาก Banchero 
Costa ณ วนัที � เมษายน 2562) 
 
ภายหลงัจากปี 2559 ทีโคลมัเบียส่งออกถ่านหินไปยโุรป อิสราเอล และตุรกี มากทีสุดทีปริมาณ 57 ลา้นตนั ในปีทีแลว้ตวัเลขการ
ส่งออกอยู่ที 43 ลา้นตนั และในช่วงสองเดือนแรกของปีตวัเลขการส่งออกไดล้ดลงร้อยละ 25 เมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน มาอยู่ที  6.1 ล้านตัน (ในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี ���� มีปริมาณ 8.2 ล้านตัน) ปริมาณการส่งออกไป
เนเธอร์แลนดล์ดลงอยา่งมากโดยลดลง 1.3 ลา้นตนั เหลือ 0.6 ลา้นตนัเมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีทีแลว้ เกือบทั7งหมดของการ
ขนส่งในแอตแลนติกนั7นใชเ้รือขนาดเคปไซส์ และนีคืออีกหนึ งปัจจยัลบสาํหรับกลุ่มเรือขนาดนี7 ซึ งมีความกดดนัอยูแ่ลว้ ตุรกี
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ยงัคงเป็นผูน้าํเขา้รายใหญ่ทีสุดของถ่านหินจากโคลมัเบียโดยนาํเขา้ปริมาณ 18 ลา้นตนัในปี 2561 แต่ในช่วงสองเดือนแรกของปี
นี7 ก็ไดน้าํเขา้ลดลงร้อยละ 11 เมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีทีแลว้ จนถึงบดันี7โคลมัเบียยงัไม่สามารถทดแทนปริมาณส่งออกที
หายไปใหก้บัประเทศอืนๆได ้ปริมาณการส่งออกถ่านหินไปชิลีอยูที่ 7.8 ลา้นตนั แซงหนา้เนเธอร์แลนด์ขึ7นเป็นผูน้าํเขา้ถ่านหิน
โคลมัเบียอนัดบัทีสอง ในปี 2561 ซึ งดูเหมือนจะคงที ในขณะทีปริมาณการส่งออกใหเ้กาหลีใตซึ้ งเป็นประเทศนาํเขา้หลกัใน
ทวีปเอเชียในไตรมาสแรกอยูที่ 2.4 ลา้นตนัซึงลดลงเมือเทียบกบัไตรมาสแรกปี 2561 ซึ งอยูที่ 5.4 ลา้นตนั อุปสงคใ์นถ่านหินที
ชะลอตวัลงกาํลงัเริ มส่งผลกระทบต่อราคาถ่านหินในแอตแลนติก โดยราคา Puerto Bolivar 6,400cal FOB ได้ลดลงจาก 90 
เหรียญสหรัฐ เป็น 64 เหรียญสหรัฐ ในวนันี7  (ขอ้มลูจาก Howe Robinson Research ณ วนัที � เมษายน 2562) 
 
ถ่านหินเทอร์มอลของโคลมัเบียไดรั้บความสนใจจากผูซื้7อในจีนซึงเลือกซื7อถ่านหินในราคาถูกมากจากผูผ้ลิตและผูข้าย โดยกาํลงั
มีการขนส่งถ่านหินดังกล่าวปริมาณ 1 ลา้นตนัถึง 1.35 ลา้นตนัมายงัจีนจากผูส่้งออกในอเมริกาใต ้รวมถึงการขนส่งให้แก่
ประเทศในทวปีเอเชียตอนเหนือ อนัรวมไปถึง เกาหลีใต ้จากแหล่งข่าวในตลาดเมือวนัพฤหสับดี (ขอ้มูลจาก Platts ณ วนัที 11 
เมษายน 2562) 
 
ทวีปเอเชีย 
ปริมาณการบริโภคเหลก็กลา้ของอินเดียเพิมขึ7นร้อยละ 8 ไดส่้งผลใหป้ริมาณการผลิตเหลก็กลา้ในประเทศเพิมขึ7นร้อยละ 4 
ในช่วง 10 เดือนแรกของปีบญัชี 2561/2562 เห็นไดจ้ากตวัเลขการส่งออกทีลดลงร้อยละ 35 และการผลิตเหลก็ดิบปริมาณ 88 ลา้น
ตนั ตามขอ้มูลของรัฐบาล นอกจากนั7น มีการเพิมกาํลงัการผลิตเหล็กกลา้โดยการเปิดโรงถลุงเหลก็แห่งใหม่ อยา่งไรก็ตาม อินเดีย
ยงัคงเป็นประเทศผูน้าํเขา้ผลิตภณัฑเ์หลก็สาํเร็จรูป (ขอ้มลูจาก Braemar ACM ณ วนัที 22 กมุภาพนัธ์ 2562) 
 
เศรษฐกิจของอินเดียยงัคงแขง็แกร่งและจากการคาดการณ์ล่าสุดของ Moody’s การเติบโตของตวัเลขจีดีพขีองอินเดียจะเพิมขึ7น
จากร้อยละ 7 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 7.3 ในปี 2562 และอยูใ่นระดบันี7ในปี 2563 ปัจจบุนัดูเหมือนวา่อินเดียจะเผชิญความเสียงจาก
การทีภาคการผลิตของโลกไดช้ะลอตวันอ้ยกวา่ประเทศหลกัอืนๆ ในเอเชียและประเทศตลาดเกิดใหม ่ เห็นไดจ้ากอุตสาหกรรม
เหลก็ โดยอปุสงคใ์นเหลก็ทีผลิตในประเทศทีแขง็แกร่งส่งผลใหต้อ้งเพิมกาํลงัการผลิตอีก 5 ลา้นตนั เป็น 106 ลา้นตนั ในขณะที
ตวัเลขส่งออกลดลง 5.2 ลา้นตนั เป็น 11 ลา้นตนั โดยตวัเลขการนาํเขา้คงทีที 7.7 ลา้นตนั การเพิมกาํลงัการผลิตของอินเดียทาํใหมี้
การนาํเขา้ metcoal เพิมขึ7น 7.4 ลา้นตนั เป็น 55 ลา้นตนั โดยนาํเขา้จากออสเตรเลียมากทีสุด (45 ลา้นตนั โดยเพิมขึ7น 4 ลา้นตนัจาก
ปีก่อนหนา้) แตก็่นาํเขา้เพิมขึ7นมากจากสหรัฐฯ (5.1 ลา้นตนั  โดยเพิมขึ7น 1.9 ลา้นตนัจากปีก่อนหนา้) และแคนาดา (4.5 ลา้นตนั  
โดยเพิมขึ7น 1.5 ลา้นตนัจากปีก่อนหนา้) ซึงเพิมปริมาณการขนส่งในแง่ตนั-ไมล ์ ทีน่าแปลกใจมากกวา่เห็นจะเป็นปริมาณการ
นาํเขา้แร่เหลก็ทีเพิมขึ7นมากกวา่สองเท่าโดยมีปริมาณ 15 ลา้นตนัในปี 2561 ออสเตรเลียส่งออกแร่เหลก็ใหอิ้นเดียเพียง 1 ลา้นตนั
ในปี 2560 และไดเ้พิมขึ7นอยา่งมากเป็น 9 ลา้นตนั ในปีทีแลว้ โดยอินเดียนาํเขา้แร่เหลก็จากแอฟริกาใตที้ระดบัปานกลาง (3.4 ลา้น
ตนั) และบราซิล (1.6 ลา้นตนั) โรงงานเหลก็ในอินเดียตอ้งการแร่เหลก็มากขึ7นเพือตอบสนองความตอ้งการทีเพิมขึ7น ในขณะที
การคา้แร่เหลก็บริเวณชายฝังไดเ้พิมขึ7นอยา่งมากโดยมีปริมาณ 10-11 ลา้นตนั อินเดียไดก้ลายเป็นผูผ้ลิตเหลก็กลา้รายใหญ่อนัดบั
ทีสองของโลกแซงหนา้ญีปุ่นซึงผลิตเหลก็ไดใ้นปริมาณคงทีในช่วงสีทศวรรษทีผา่นมา  (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research ณ 
วนัที 29 มีนาคม ����) 
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สภาวะภยัแหง้ทียงัคงเกิดขึ7นในบริเวณพื7นทีเพาะปลูกธญัพืชของออสเตรเลียยงัคงจาํกดัตวัเลขการขายและการส่งออก ในปี 2560 
การส่งออกขา้วสาลีของออสเตรเลียอยูที่ 22 ลา้นตนั แต่ไดล้ดลงมาเหลือเพยีง 12.3 ลา้นตนัในปีทีแลว้ การส่งออกขา้วบาร์เลย์
ลดลงอยา่งมากจาก 9 ลา้นตนั เป็น 6.1 ลา้นตนั อินโดนีเซียเป็นผูน้าํเขา้หลกัสาํหรับขา้วสาลีของออสเตรเลียโดยนาํเขา้ 5.2 ลา้นตนั
ในปี 2560 แต่ไดล้ดลงมากกวา่ครึ งเหลือเพยีง 2.25 ลา้นตนัในปี 2561 ในขณะทีการส่งออกใหจี้นลดลงจากปริมาณ 1.7 ลา้นตนั 
ในปี 2560 เป็น 0.47 ลา้นตนั ในปีทีแลว้ จีนเป็นผูน้าํเขา้ขา้วบาร์เลยส์ามในสีจากออสเตรเลียโดยการส่งออกไดล้ดลง 1.4 ลา้นตนั 
เป็น 4.7 ลา้นตนัในปี 2561 ในขณะทีการส่งออกใหแ้ก่ประเทศสาํคญั กลา่วคือ ซาอุดิอาระเบีย ไดร่้วงลงจาก 0.75 ลา้นตนัในปี 
2560 เหลือเพียงการขนส่งเพยีงเทียวเดียวในปริมาณ 66,000 ตนั ในปีทีแลว้ ในช่วงสองเดือนแรกของปีนี7  ออสเตรเลียไดส่้งออก
ขา้วสาลีปริมาณ 1.7 ลา้นตนั และขา้วบาร์เลยป์ริมาณ 0.9 ลา้นตนั ปริมาณการขายทีลดลงส่งผลตอ่ขนาดการขนส่งโดยปีนี7 เกินครึ ง
ของการขนส่งนี7 มีการขนส่งโดยเรือขนาดแฮนดี7ไซส์เมือเทียบกบัร้อยละ 30 ของการขนส่งเมือสองปีทีแลว้ เห็นไดช้ดัวา่การ
ส่งออกขา้วสาลีและขา้วบาร์เลยจ์ากออสเตรเลียทีลดลงนั7นส่งผลกระทบต่อตลาดเรือขนาดเลก็กวา่เรือขนาดเคปไซส์ทีแล่นใน
มหาสมุทรแปซิฟิก อยา่งไรก็ตาม ปริมาณการส่งออกทีขาดหายไปมีการทดแทนโดยขา้วสาลี (44 ลา้นตนั) และขา้วบาร์เลย ์ (5.5 
ลา้นตนั) จากรัสเซีย ในปีนี7 ซึ งน่าจะมากกวา่ปีทีแลว้ ซึงน่าจะส่งผลดีต่อตลาดเรือขนาดเลก็กวา่เรือขนาดเคปไซส์ทีแล่นในทะเล
ดาํในช่วงไตรมาสสี (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research ณ วนัที 12 เมษายน ����) 
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