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เลขท่ี 2560-018 
 
วนัท่ี 3 สิงหาคม 2560 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง ค าอธิบายและบทวเิคราะห์ของผูบ้ริหารต่อผลการด าเนินงานไตรมาสสอง ปี 2560 
 
ผลประกอบการของบริษทัฯ 

 
ผลการด าเนิิิงาิซ่ึงสอบทานแลว้โดยบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทัฯ คร้ังล่าสุด ส าหรับ                       
ไตรมาสสอง ปี 2560 บริษทัฯ ขาดทุนสุทธิจ านวน 0.15 ลา้นเหรียญสหรัฐ รายไดต้่อวนัต่อล าเรือในช่วงไตรมาสสอง ปี 2560 
อยูท่ี่ 9,206 เหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 46  จากไตรมาสสอง ปี 2559 ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อล าเรือเฉล่ีย (รวมค่า
เส่ือม/ค่าใชจ่้ายตดับญัชีส าหรับคา่ใชจ่้ายในการซ่อมแซมและส ารวจเรือ) ในไตรมาสสอง ปี 2560 อยูท่ี่ 4,322 เหรียญสหรัฐ ซ่ึง
ต ่ากวา่ประมาณการท่ีบริษทัฯ ตั้งไวท่ี้จ านวน 4,500 เหรียญสหรัฐ และต ่ากวา่ตวัเลขของไตรมาสสอง ปี 2559 รายไดก่้อนหกั
ดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) อยูท่ี่ 12.84 ลา้นเหรียญสหรัฐส าหรับไตรมาสสอง ปี 2560 ขาดทุนต่อหุน้ (EPS) หน่วยเป็น
เงินสกลุไทยบาทอยูท่ี่ ขาดทุน 0.003 บาท ต่อหุน้  
 

ตวัเนลขทีส่ าคญั ไตรมาส 2 ปี 2560 ไตรมาส 2 ปี 2559 

รายไดสู้งสุดต่อวนัต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 15,000 15,000 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  9,206 6,293 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(ส าหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์) 

9,678 6,752 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(ส าหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์) 

7,982 5,571 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(ส าหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์) 

9,454 5,025 

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อล า (OPEX) (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 4,322 4,529 
รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญ
สหรัฐ)  

12.84 3.94 
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ก าไร/(ขาดทุน)สุทธิ (ไม่รวมขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และรายการพิเศษ
ต่างๆ) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ)   

(0.98) (9.75) 

ก าไร/(ขาดทุน)สุทธิ  (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) (0.15) (13.48) 
ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท) (ไม่รวมขาดทุนจากอตัรา
แลกเปล่ียนและรายการพิเศษต่างๆ) 

(0.02)  (0.22) 

ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          (0.003) (0.30) 
 
รางวลัและเนกยีรตยิศ บริษทัฯไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพือ่เขา้ชิง 3 รางวลั กล่าวคือ รางวลับริษทัเจา้ของเรือ/
บริษทัเดินเรือแห่งปี รางวลับริษทัจดัการเรือแห่งปี และรางวลัดีลแห่งปี ในงานประกาศรางวลั Seatrade Maritime Awards 
Asia คร้ังท่ี 10 ประจ าปี 2017 โดย Seatrade ฮ่องกง ซ่ึงเป็นผูจ้ดังานไดใ้หค้วามเห็นวา่ “การไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบ
สุดทา้ยเพื่อเขา้ชิงถึงสามรางวลัถือเป็นความส าเร็จของบริษทัฯ” 
 
แผิปรับลดอายุกองเนรือ ไดเ้สร็จส้ินสมบูรณ์แลว้ โดยในขณะน้ีมีเรือจ านวน 36 ล าในกองเรือของบริษทัฯ ซ่ึงมีอายเุฉล่ียต ่ากวา่ 
6 ปี ประกอบไปดว้ยเรือซีเมนตจ์ านวน 4 ล า, เรือขนาดแฮนด้ีไซส์จ านวน 15 ล า, เรือขนาดซุปราแมกซ์จ านวน 9 ล า และเรือ
ขนาดอลัตราแมกซ์จ านวน 8 ล า ทั้งน้ี มีการยกเลิกการสัง่ต่อเรือล าสุดทา้ยท่ีไดส้ัง่ต่อไวก้บัอู่ต่อเรือ Sanfu ซ่ึงมีก าหนดรับมอบ
ในช่วงตน้ปี 2561 เน่ืองจากอู่ต่อเรือ Sanfu ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงในสญัญาสัง่ต่อเรือได ้อยา่งไรก็ตาม ไม่มีฝ่ายใดตอ้ง
ช าระเงินเพ่ิมเติมใดๆจากการยกเลิกสญัญาน้ี  
 
การแบ่งส่วิตลาด ในช่วงไตรมาสสอง ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยูท่ี่ระดบั 497 จุด โดยมี
ค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 7,253 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ ซ่ึง
ท ารายไดอ้ยูท่ี่ 9,678 เหรียญสหรัฐนั้น สูงกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 33.43 ส าหรับไตรมาสสองน้ี ค่าเฉล่ียของ
ดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูท่ี่ระดบั 781 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 8,602 เหรียญสหรัฐ 
เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ซ่ึงท ารายไดอ้ยูท่ี่ 7,982 เหรียญสหรัฐ นั้นต ่ากวา่อตัราค่า
เช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 7.21 (เน่ืองจากไม่มีดชันีส าหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์โดยเฉพาะ ดงันั้น บริษทัฯจึงได้
เปรียบเทียบกบัดชันี BSI) ทั้งน้ี เป้าหมายของบริษทัฯ คือ การท ารายไดใ้หม้ากกวา่ดชันีดงักล่าวทั้งสอง 
 
วัิ  SET Opportunity Day คร้ังต่อไป ซ่ึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการน าเสนอขอ้มูลผลประกอบการ ณ อาคารตลาดหลกัทรัพย์
ฯ            จะมีข้ึนในวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 เวลา 10.10 นาฬิกา บริษทัฯ หวงัวา่ท่านทั้งหลายจะไดเ้ขา้ร่วมงานน้ีเพ่ือพดูคุยผล
การด าเนินงานส าหรับไตรมาสสอง ส าหรับท่านท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมได ้ท่านสามารถติดตามไดจ้าก web cast live by the SET 
 
สัญญาเนช่าระยะยาว จะเห็นไดว้า่มีการท าสญัญาเช่าเรือแลว้ในปัจจุบนัจนถึงอีกส่ีปีขา้งหนา้ (ปี 2560 ถึงปี 2564) ณ ส้ินไตรมาส
สอง ปี 2560 เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 17.4 ดว้ยรายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บประมาณ 157.3 ลา้นเหรียญสหรัฐ   
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ปี 2560 2561 2562 2563 2564 
จ านวนวนัเดินเรือรวม   13,147 13,140 13,140 13,176 13,140 
จ านวนวนัท่ีไดท้ าสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้    2,555 2,240 2,190 2,196 2,190 
ร้อยละของจ านวนวนัท่ีไดท้ าสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้  19 17 17 17 17 
อตัราค่าระวางเรือเฉล่ียต่อวนั  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

13,713 13,849 13,875 13,875 13,875 

มูลค่ารวมของสญัญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  

35.0 31.0 30.4 30.5 30.4 

 
เม่ือดชันี BDI มีทิศทางท่ีดีข้ึน บริษทัฯ จะเร่ิมท าสญัญาเช่าเรือระยะยาวมากข้ึน  
 
การเนปลีย่ิแปลงของมูลค่าของเนรือ 

เรือขนาดเคปไซส์ ช่ือ ARISTOFANIS (ขนาดระวาง 178,926 เดทเวทตนั สร้างท่ีประเทศเกาหลีใต ้ในปี 2554) ถูกขายท่ีราคา 
31 ลา้นเหรียญสหรัฐกวา่ๆ ซ่ึงผูข้ายไดซ้ื้อเรือล าน้ีมาเม่ือเดือนพฤศจิกายนปีท่ีแลว้ในราคาประมาณ  21 ลา้นเหรียญสหรัฐ จะ
เห็นไดว้า่เพียงแค่ 6 เดือนเท่านั้น สามารถท าก าไรไดถึ้ง 10 ลา้นเหรียญสหรัฐ  (ขอ้มูลจาก Andreas J. Zachariassen) 
 
ตวัอยา่งท่ีน่าสนใจท่ีแสดงถึงราคาเรือท่ีเพ่ิมข้ึนในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 กล่าวคือ เรือช่ือ “CE GUARDIAN” (ขนาด
ระวาง 52,525 เดทเวทตนั สร้างเม่ือปี 2549 โดยอู่ต่อเรือ Tsuneishi ในประเทศฟิลิปปินส์) ถูกขายท่ีราคา 10.5 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ อนัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลก าไรท่ีดีส าหรับผูข้ายซ่ึงไดซ้ื้อเรือล าดงักล่าวมาในเดือนมีนาคม 2559 ดว้ยราคา 4.5 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ (ขอ้มูลจาก Compass Maritime) 
 
บริษทั PrimeBulk Shipmanagement ประเทศกรีกไดข้ายเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองขนาดปานาแมกซ์ช่ือ “AESARA” เดิมช่ือ 
NordRhine (ขนาดระวาง 75,202 เดทเวทตนั สร้างเม่ือปี 2544 โดยอู่ต่อเรือ Samho ในประเทศเกาหลีใต)้ ในราคา 7.5 ลา้น
เหรียญสหรัฐ ซ่ึงไดซ้ื้อมาในเดือนเมษายน 2559 ท่ีราคา 3.8 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ขอ้มูลจาก Compass Maritime) 
 

แรงกดดัิจากกฎเนกณฑ์ 
จากการท่ีหลายภาคส่วนในอุตสาหกรรมไม่เห็นดว้ย องคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) จึงเห็นดว้ยกบัแรงผลกัดนัจาก
รัฐเจ้าของธงหลากหลายประเทศในการเล่ือนการบงัคบัใช้อนุสัญญาการจดัการน ้ าถ่วงเรือ  Ballast Water Management 
Convention (BWMC) ส าหรับเรือต่างๆ จากเดือนกนัยายน 2560 ไปเป็นเดือนกนัยายน 2562  โดยเรือต่างๆจะตอ้งติดตั้งระบบ
จดัการน ้ าถ่วงเรือเม่ือมีการต่ออายใุบรับรองตามอนุสัญญาระหวา่งประเทศเพื่อการป้องกนัมลพิษจากน ้ ามนั (IOPP) คร้ังแรก 
หลงัจากวนัท่ีอนุสญัญาการจดัการน ้ าถ่วงเรือมีผลบงัคบัใช ้เน่ืองจากตน้ทุนและเวลาท่ีใชใ้นการติดตั้งระบบจดัการน ้ าถ่วงเรือ 
จึงมีความเช่ือวา่การบงัคบัใชอ้นุสญัญาน้ีจะช่วยเร่งให้มีการปลดระวางเรือเก่าซ่ึงมีตน้ทุนการบ ารุงรักษาสูงกวา่เรือท่ีอายนุอ้ย
กวา่ (ขอ้มูลจาก Charles R. Weber)  
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หน่วยป้องกนัชายฝ่ังของสหรัฐอเมริกา (The US Coast Guard) ไดแ้จง้เตือนเจา้ของเรือต่างๆระหวา่งการประชุม Marine 
Environment Protection Committee (MEPC) คร้ังท่ี 71 วา่สหรัฐฯไม่ไดเ้ป็นภาคีของอนุสญัญาการจดัการน ้ าถ่วงเรือของ IMO 
และเรือท่ีแล่นในน่านน ้ าของสหรัฐฯ อาจไม่ไดรั้บการผอ่นผนัการบงัคบัใชก้ฎดงักล่าว กฎเกณฑก์ารจดัการน ้ าถ่วงเรือของ
สหรัฐฯ มีผลบงัคบัใชใ้นปี 2555 ซ่ึงการไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑด์งักล่าวอาจส่งผลกระทบใหก้ารขนส่งเกิดความล่าชา้ท าใหมี้
ค่าใชจ่้ายท่ีสูง ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และการบงัคบัใชค้วามรับผิดทางแพง่ (ขอ้มูลจาก IHS Maritime) 
 
ในเดือนพฤษภาคม 2560 หน่วยงานของประเทศเดนมาร์กไดป้รับเจา้ของเรือนิรนามต่างชาติเป็นเงิน 57,886 เหรียญสหรัฐ
ส าหรับการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีค่าก ามะถนัสูงในขณะท่ีอยูใ่นน่านน ้ าของประเทศ (ขอ้มูลจาก TradeWinds) 
 

การเนปลีย่ิแปลงของดชัิี BDI และมุมมองของบริษัทฯ ต่อตลาด 
ดชันี BDI ในไตรมาสแรก เฉล่ียอยูท่ี่ระดบั  945 จุด ในไตรมาสสองเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 1,006 จุดและแตะท่ี 901 จุดเม่ือวนัท่ี 30 
มิถุนายน ถึงแมว้า่อุปสงคไ์ดข้ยายตวัอนัเห็นไดจ้ากตวัเลขต่างๆของจีนในคร่ึงแรกของปี แต่อุปทานก็ไดเ้พ่ิมข้ึนถึง 17.83 ลา้น
เดทเวทตนั ซ่ึงมากกว่าการคาดการณ์ท่ีแย่ท่ีสุดและเป็นตวัเลขเกือบเท่ากบัตวัเลขการเพ่ิมข้ึนของอุปทานของทั้งปี 2559  ท่ี 
18.51 ลา้นเดทเวทตนั โดยมีเพียงแค่เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองขนาดระวางรวม 8.65 ลา้นเดทเวทตนัถูกปลดระวางในคร่ึงแรก
ของปีน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณ 22.74 ลา้นเดทเวทตนัในปีท่ีแลว้ อยา่งไรก็ตาม แทบไม่มีการสั่งต่อเรือใหม่เน่ืองมาจาก
ความกดดนัทางการเงินทั้งฝ่ังผูซ้ื้อและฝ่ังอู่ต่อเรือ   ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีเป็นตวัช่วยลดความกดดนัในภาคอุปทานโดยมียอดการ
สัง่ต่อเรือใหม่เพียงแคร้่อยละ 7.5 ของจ านวนเรือท่ีมีอยูใ่นตลาดเม่ือส้ินไตรมาสสอง (ขนาดระวางรวม 60.54 ลา้นเดทเวทตนัมี
ก าหนดส่งมอบภายในปี  2563) น่าเสียดายท่ีบรรยากาศเชิงลบในตลาดซ่ึงไดเ้ร่ิมจางลงส่งผลให้เจา้ของเรือต่างๆไม่ยอมปลด
ระวางเรือเก่าของตน ดังนั้น การขยายตวักองเรือในช่วงคร่ึงแรกของปีน้ีอยู่ท่ีร้อยละ 2.3 หากตวัเลขการปลดระวางเรือไม่
เพ่ิมข้ึน ดชันี BDI จะยงัคงผนัผวนข้ึนอยูก่บัดา้นอุปสงคเ์พียงอยา่งเดียว กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ เจา้ของเรือต่างๆไม่ไดใ้ห้ความ
ร่วมมือเน่ืองจากไม่ยอมปลดระวางเรือของตน อนัส่งผลใหก้ารฟ้ืนตวัของตลาดในปี 2561 ถึงปี 2563 จะตอ้งชะลอตวัลง และมี
ความผนัผวนอยา่งมาก รวมทั้งตลาดจะตอ้งข้ึนอยูก่บัปัจจยัในภาคอุปสงคท่ี์ก าลงัฟ้ืนตวัข้ึนเพียงอยา่งเดียว 
 

การเนปลีย่ิแปลงหลกัของภาคอุปทาิ 

ด้าิอุปทาิของกองเรือเทกองโลก ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงสถานการณ์ทางดา้นลบ โดยเร่ิมตน้ปี 2560 ท่ี 790.41 ลา้นเดทเวทตนั 
และเพ่ิมข้ึนเป็น 808.24 ลา้นเดทเวทตนัเม่ือส้ินคร่ึงแรกของปี ดว้ยอตัราการขยายตวัของกองเรือร้อยละ 2.3 ซ่ึงอีกร้อยละ 2.97 
(23.98 ลา้นเดทเวทตนั) มีก าหนดส่งมอบภายในปี 2560 และอีกร้อยละ 2.78 (22.43 ลา้นเดทเวทตนั) มีก าหนดส่งมอบภายในปี 
2561 หากค านวณอตัราการส่งมอบล่าชา้ท่ีร้อยละ 16.7 ของการส่งมอบเหล่าน้ี (ค  านวณตวัเลขทั้งปีโดยอา้งอิงจากอตัราการส่ง
มอบล่าชา้ในคร่ึงแรกของปี 2560 ท่ีร้อยละ 8.28)  และตั้งสมมติฐานวา่การปลดระวางเรือมีอตัราสูงข้ึน 17.44 ลา้นเดทเวทตนั
ต่อปี (ค  านวณตวัเลขทั้งปีโดยอา้งอิงจากตวัเลขการปลดระวางเรือในคร่ึงแรกของปี 2560 ท่ี 8.65 ลา้นเดทเวทตนั) กองเรือสุทธิ
จะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.67 (819.42 ลา้นเดทเวทตนั) ในปี 2560 และร้อยละ 0.56 (824 ลา้นเดทเวทตนั) ในปี 2561 
 
เม่ือเร่ิมตน้ปี 2552 มีอู่ต่อเรือจ านวน 293 แห่งท่ีรับต่อเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง ซ่ึงในขณะนั้นมีการสั่งต่อเรือขนส่งสินคา้
แห้งเทกองกบัเกือบหน่ึงในสามของจ านวนอู่ต่อเรือดงักล่าว โดยอู่ต่อเรือเหล่าน้ีเป็นอู่ต่อเรือท่ีมีค  าสั่งต่อเรืออย่างนอ้ย 1 ล า 
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(ขนาด 1,000 ตนักรอสข้ึนไป) เม่ือตน้เดือนกรกฎาคม 2560 จ านวนอู่ต่อเรือดงักล่าวไดล้ดลงร้อยละ 67 เหลือเพียง 97 แห่ง 
นอกจากนั้น ร้อยละ 30 ของจ านวนอู่ต่อเรือในปัจจุบนัมีแผนท่ีจะต่อเรือใหม่ใหเ้สร็จภายในส้ินปีน้ี จากปัจจยัดงักล่าว จึงไม่น่า
แปลกใจท่ีก าลงัการผลิตของอู่ต่อเรือยงัคงลดลงอยา่งต่อเน่ือง (ขอ้มูลจาก Clarksons)  
 
แมว้า่ขณะท่ีตลาดไดป้รับตวัดีข้ึนเม่ือเทียบกบัภาวะท่ีซบเซาในปี 2559 แตก่ารปลดระวางเรือท่ีมีปริมาณลดลง ประกอบกบัการ
ส่งมอบเรือใหม่จ านวนมากอยา่งต่อเน่ืองจะท าใหอ้ตัราค่าระวางเรือปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งจ ากดัในปีน้ี (ขอ้มูลจาก Banchero 
Costa) 
 
การปลดระวางเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองลดลงประมาณร้อยละ 50 จากปีท่ีแลว้ หากสมมติวา่อตัราการปลดระวางอยูใ่นระดบั
เดิมในช่วงคร่ึงหลงัของปี ในปี 2560 ตวัเลขการปลดระวางเรือจะอยูท่ี่ 16.2 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 2.1 ของกองเรือเม่ือตน้
ปี อยา่งไรก็ตาม ทั้งในคร่ึงแรกของปีปี 2559 และปี 2558 การปลดระวางเรือมีปริมาณมากกวา่ช่วงคร่ึงหลงัของปี กล่าวคือ ใน
ปี 2558 ร้อยละ 68 ของตวัเลขการปลดระวางทั้งหมดอยูใ่นช่วงคร่ึงแรกของปี ในขณะท่ีคร่ึงแรกของปี 2559 สดัส่วนไดเ้พ่ิมข้ึน
เป็นร้อยละ 77 หากสมมติวา่ในช่วงคร่ึงแรกปี 2560 อตัราการปลดระวางเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 73 เม่ือเทียบกบัคร่ึงปีหลงั จะกล่าว
ไดว้า่การปลดระวางของทั้งปีจะมีเพียงแคป่ริมาณ 10.7 ลา้นเดทเวทตนั คิดเป็นประมาณคร่ึงหน่ึงของประมาณการท่ีไดต้ั้งไวท่ี้ 
20 ลา้นเดทเวทตนั จากการท่ีอตัราค่าระวางเรือ (รวมถึงอตัราค่าระวางเรือแบบ Spot rates) ไดป้รับตวัลดลงหลงัจากท่ีไดเ้คย
ปรับตวัข้ึนไปสูงสุดในเดือนมีนาคม ปริมาณการปลดระวางในช่วงคร่ึงหลงัของปีน้ีน่าจะสูงกวา่ช่วงคร่ึงหลงัของปี 2558 และ
ปี 2559 ดงันั้น ทางบริษทัจึงยงัคงประมาณการตวัเลขการปลดระวางของทั้งปีท่ี 20 ลา้นเดทเวทตนั (ขอ้มูลจาก DNB Markets) 
 
ในปีน้ีความแออดัของท่าเรือท่ีลดลงอาจท าใหค้่าระวางเรือปรับตวัลดลงในไตรมาสสอง  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ระยะเวลาท่ีเรือใชใ้น
การคอยท่ีท่าเรือสินคา้ธัญพืช ในประเทศบราซิล ลดลงอย่างมาก (ลดลงร้อยละ 69 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้)  
ปัจจยัท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความแออดัท่ีลดลงดงักล่าวนั้นรวมไปถึงไซโลท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนและการขนส่งภายในประเทศท่ีดี
ข้ึน และปริมาณการขนส่งขา้วโพดและถัว่เหลืองท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีท่าเทียบเรือแห่งใหม่ๆ ในท่าเรือซ่ึงตั้งอยูแ่ถบอเมซอนและทาง
ตอนเหนือของประเทศซ่ึงโดยทัว่ไปท่าเรือเหล่าน้ีมีการโหลดสินคา้ท่ีรวดเร็วข้ึน โดยในปีท่ีผา่นมาเกือบร้อยละ 20 ของตวัเลข
การส่งออกธญัพืชของบราซิลซ่ึงมีปริมาณ 68 ลา้นตนัมีการขนส่งผ่านท่าเรือท่ีตั้งอยูท่างตอนเหนือของประเทศ เม่ือเทียบกบั
ตวัเลขเพียงร้อยละ 8 เม่ือ 5 ปีก่อนหนา้ ตวัเลขการส่งออกธญัพืชของบราซิลไดล้ดลงอยา่งมากในปีน้ีเน่ืองจากภยัแลง้ท าให้ไม่
สามารถส่งออกสินคา้ขา้วโพดได ้ทั้งน้ี  4 เดือนแรกของปีท่ีแลว้  ตวัเลขการส่งออกธญัพืชทั้งหมดของบราซิลอยูท่ี่ 38 ลา้นตนั
โดยเป็นขา้วโพดปริมาณ 12.2 ลา้นตนั ในขณะท่ีตวัเลขการส่งออกในปี 2560 ลดลงเหลือ 30.7 ลา้นตนัโดยเป็นขา้วโพดเพียง
เลก็นอ้ยแค่ 2.3 ลา้นตนั เช่นเดียวกบัประเทศอาร์เจนตินาซ่ึงความแออดัของท่าเรือไดล้ดลงเกือบร้อยละ 60 เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีท่ีแลว้ ความแออดัของท่าเรือท่ีลดลงในทวปีอเมริกาใตน้ี้เป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งผลกระทบใหอ้ตัราค่าระวางของเรือ
ปานาแมกซ์ลดลง  (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research)   
 

การเนปลีย่ิแปลงหลกัใิภาคอุปสงค์ 

การคาดการณ์ ส าหรับอีก 12 เดือนขา้งหนา้ จะสามารถเขา้ใจไดง่้ายข้ึน หากพิจารณาถึงปัจจยัในระดบัมหภาคต่างๆ โดยบริษทั
ฯ ไดร้วบรวมขอ้มูลบางส่วนจากแหล่งขอ้มูลท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
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กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) ไดป้รับเพ่ิมการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจทัว่โลกข้ึนเป็นร้อยละ 3.5 จากเดิมท่ี
ร้อยละ 3.4  โดยมีการปรับเพ่ิมการคาดการณ์ส าหรับประเทศจีน, ญ่ีปุ่น, สหภาพยโุรปและสหราชอาณาจกัรเน่ืองจากมีปัจจยัท่ี 
IMF เรียกวา่ "วฏัจกัรขาข้ึน" อยา่งไรก็ตาม IMF ไม่ไดป้รับเพ่ิมการคาดการณ์ตวัเลขจีดีพีส าหรับปีน้ีของสหรัฐฯ ซ่ึงอยูท่ี่ร้อย
ละ 2.3 เน่ืองจากทาง IMF ไดร้วมปัจจยัหลกัๆ ไวใ้นการประมาณการเม่ือเดือนมกราคม หลงัจากชยัชนะในการเลือกตั้งของ
โดนลัด ์ทรัมพแ์ลว้  (ขอ้มูลจาก Fortune CEO Daily) 
 
Andreas Sohmen-Pao ไดก้ล่าวไว ้"ขา้พเจา้ทราบวา่เม่ือไม่นานมาน้ีไดมี้การกล่าวถึงความทา้ทายมากมายท่ีอุตสาหกรรมการ
เดินเรือตอ้งเผชิญ แต่ขอใหร้ะลึกวา่อุตสาหกรรมน้ีเป็นรากฐานท่ีส าคญัของเศรษฐกิจโลกยคุใหม่ แมใ้นขณะท่ีเรากา้วเขา้สู่ยคุ
เทคโนโลยีสมยัใหม่ กล่าวคือ ยานพาหนะท่ี Uber ให้บริการ หรือเหล็กท่ีใชส้ร้างท่ีพกัส าหรับAir B & B และสินคา้ต่างๆซ่ึง
บรรจุในกล่อง Amazon นั้นส่วนใหญ่ใชก้ารขนส่งทางเรือ” (ณ การประชุม SEA Asia)     
 
ประเนทศจีิ  
ปัจจยัจากจีนยงัคงส่งผลกระทบอยา่งต่อเน่ืองตอ่ตลาดสินคา้แหง้เทกอง ตวัเลขจีดีพีของจีนไดเ้พ่ิมข้ึนไปอยูท่ี่ร้อยละ 6.9ในคร่ึง
แรกของปี  2560 ซ่ึงสูงกวา่เป้าหมายท่ีรัฐบาลตั้งไวท่ี้ประมาณร้อยละ 6.5 
 
การน าเขา้แร่เหลก็ในประเทศจีนในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 มีปริมาณ 539.5 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.2 เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีท่ีแลว้ (ขอ้มูลจาก Banchero Costa) 
 
การผลิตเหลก็ในจีนในช่วงหกเดือนแรกของปี อยูท่ี่ปริมาณ 419.75 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.6 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ท่ีแลว้ (ขอ้มูลจาก Bloomberg) 
 
จีนมีแผนท่ีจะลดก าลงัการผลิตเหลก็ลง 50 ลา้นตนัในปีน้ี เน่ืองจากประเทศจีนซ่ึงมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 2 ของโลกได้
เพ่ิมความพยายามในการลดมลพิษและลดก าลงัการผลิตเหลก็ส่วนเกิน ทั้งน้ี รัฐบาลจีนจึงไดต้ั้งเป้าท่ีจะลดก าลงัการผลิตเหลก็
ลง 100 - 150 ลา้นตนั ภายในปี 2563 (ขอ้มูลจาก Reuters) 
 
จีนก าลงัลดก าลงัการผลิตถ่านหินในปีน้ีและน่าจะท าไดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ โดยคาดวา่จะลดก าลงัการผลิตถ่านหินลงอีก
ในช่วงคร่ึงหลงัของปี ภายในส้ินเดือนเมษายน จีนไดล้ดก าลงัการผลิตถ่านหินลง 68.97 ลา้นตนัซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 46 ของ
เป้าหมายท่ีไดต้ั้งไวส้ าหรับปีน้ี (ขอ้มูลจาก รัฐบาลกลางของจีน) 
 
การส่งออกเหลก็ของจีนในคร่ึงแรกของปี 2560 ลดลงอยา่งมาก โดยลดลงร้อยละ 28.5  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน มา
อยูท่ี่ปริมาณ 41 ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก Banchero Costa) 
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จีนเพ่ิมการน าเขา้ถ่านหินในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.4  เป็น 133 ลา้นตนัเม่ือเทียบกบัในปีก่อน (ขอ้มูล
จาก Banchero Costa) 
 
ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2560 จีนขดุถ่านหินดิบรวมปริมาณ 1,712.63 ลา้นตนั ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกนัของปีท่ี
แลว้ ตามขอ้มูลของส านกังานสถิติแห่งชาติ (ขอ้มูลจาก Platts) 
 
ไฟฟ้าท่ีจีนผลิตไดใ้นคร่ึงแรกของปี 2560 มีปริมาณทั้งส้ิน 2,959.8 พนัลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.3 เม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ซ่ึงมาจากพลงังานถ่านหินปริมาณ 2,221.5 พนัลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.1 เม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ จากพลงังานน ้ าปริมาณ 461.3 พนัลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง ลดลงร้อยละ 4.2 การผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานนิวเคลียร์ปริมาณ 115.4 พนัลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.6 จากพลงังานลมปริมาณ 132.7 พนัลา้นกิโลวตัต-์
ชัว่โมง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.9 และจากพลงังานแสงอาทิตยป์ริมาณ 28.9 พนัลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 35.1 (ขอ้มูลจาก 
Platts) 
 
คณะรัฐมนตรีของจีนไดใ้หค้  ามัน่ท่ีจะสนบัสนุนโดยการออกนโยบายดา้นการเงินและการคลงัต่างๆเพื่อรองรับความเส่ียงจาก
ภาวะว่างงานในบางภูมิภาคและในบางภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลมีแผนจะลดก าลงัการผลิตเหล็ก การท าเหมืองถ่านหินและ
โรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีมีมากเกินไปและไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงในความพยายามเพื่อท่ีจะยกระดบัเศรษฐกิจของ
ประเทศและลดมลพิษ แต่แผนการลดก าลงัการผลิตดงักล่าวอาจส่งผลใหมี้คนวา่งงานมากข้ึนนบัลา้น (ขอ้มูลจาก Reuters) 
 
โครงการเส้นทางสายไหมของจีนคาดว่าจะช่วยเพ่ิมการใช้จ่ายในโครงสร้างพ้ืนฐานในจีนและประเทศอ่ืนๆ ท่ีเขา้ร่วม 
โดยเฉพาะในทางรถไฟ ท่อส่งก๊าซและน ้ ามนั ท่าเรือและโครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน ๆ น่ีเป็นเพียงการคาดการณ์
เบ้ืองตน้และบริษทัจะทบทวนบทวิเคราะห์เม่ือมีขอ้มูลท่ีเป็นรูปธรรมเก่ียวกบัโครงการเส้นทางสายไหมในอนาคตขา้งหน้า 
หากสมมติวา่โครงการเส้นทางสายไหมช่วยเพ่ิมการใชจ่้ายในโครงสร้างพ้ืนฐานประมาณ 2 แสนลา้นเหรียญสหรัฐต่อปี โดย
ร้อยละ 10 เป็นค่าใชจ่้ายในเหลก็ คิดเป็นความตอ้งการในการใชเ้หลก็เพ่ิมข้ึนประมาณ 44 ลา้นตนัต่อปี โดยจะตอ้งใชแ้ร่เหล็ก
ประมาณ 62 ลา้นตนัและถ่านหินโคก้อีก 36 ลา้นตนัในการผลิต (ขอ้มูลจาก Crucial Perspective) 
 
ก าลงัการผลิตไฟฟ้าพลงังานทดแทนและพลงังานนิวเคลียร์ในจีนได้เพ่ิมสัดส่วนมากข้ึนเม่ือเทียบกับก าลงัการผลิตไฟฟ้า
ทั้งหมดในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาจากร้อยละ 28 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 36 ในปี 2559 ภายใตแ้ผนการห้าปีฉบบัท่ี 13 ของจีน 
(ส าหรับปี 2559 ถึงปี 2563) มีการตั้งเป้าหมายก าลงัการผลิตไฟฟ้าท่ีไม่ไดม้าพลงังานจากฟอสซิลท่ีร้อยละ 39 ของก าลงัการ
ผลิตไฟฟ้าทั้งหมด ภายในปี 2563 (ขอ้มูลจาก Banchero Costa)  
 
ก าลงัการผลิตของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าในจีนลดลงถึงสองในสามเน่ืองจากปริมาณฝนตกท่ีมากเกินไปท าใหแ้ม่น ้ าท่วมสูงส่งผลให้
มีความตอ้งการการใชพ้ลงังานถ่านหินมาทดแทน ราคาถ่านหินในจีนปรับตวัเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกบัราคาถ่านหินในออสเตรเลีย
ในวนัท่ี 5 กรกฎาคมอยูท่ี่ราคา 86.50 เหรียญสหรัฐต่อตนั (ขอ้มลูจาก Reuters) 
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การผลิตไฟฟ้าของจีนไดเ้พ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ตั้งแต่กลางปี 2559 เน่ืองจากความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าจากภาคอุตสาหกรรมได้เพ่ิมข้ึน
อยา่งรวดเร็ว การขาดแคลนฝนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคกลางของจีนในช่วงฤดูหนาวถึงฤดูใบไมผ้ลิท าให้การผลิต
ไฟฟ้าพลงัน ้ าลดลงอยา่งรวดเร็วโดยทดแทนดว้ยการผลิตไฟฟ้าพลงังานถ่านหินท่ีมีปริมาณเพ่ิมข้ึน การผลิตถ่านหินในประเทศ
ยงัคงด าเนินตอ่ไปอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ (หลงัจากในช่วงตน้ปี 2559 ท่ีมีการเปล่ียนกลบัไปใชก้ฎจ ากดัชัว่โมงการท างานของ
เหมืองถ่านหินเดิม) โดยเห็นไดจ้ากปริมาณขนส่งถ่านหินแนวชายฝ่ังทะเลในขณะท่ียงัคงมากกวา่ปีท่ีแลว้ประมาณร้อยละ 25 
ทั้งน้ี ผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมและการผลิตไฟฟ้าของจีนจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการน าเขา้ถ่านหินและท าให้เกิด
ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาดการขนส่งสินคา้ในแถบแปซิฟิคในอนาคต (ขอ้มูลจาก Howe Robinson 
Research) 
 
Xia Nong หวัหนา้ฝ่ายอุตสาหกรรมของคณะกรรมการพฒันาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) ไดก้ล่าววา่ปี 2560 เป็น "ปีแห่งการ
ลดก าลงัการผลิตเหลก็ของจีน" และไดก้ล่าววา่ทางการจะพยายามลดก าลงัการผลิตเหลก็ลงอีกโดยมีเป้าหมายท่ีจะลดก าลงัการ
ผลิตลง 50 ลา้นตนัในปีน้ีและไดป้ระกาศวา่ภายในส้ินเดือนมิถุนายนทางการจะปิดโรงหลอมเหล็กคุณภาพต ่าซ่ึงมีก าลงัการ
ผลิตเหลก็ท่ีผิดกฎหมายและไม่ไดคุ้ณภาพทั้งหมด 100 ลา้นตนัต่อปี (ขอ้มูลจาก Reuters) 
 
โรงงานผลิตเหลก็ของจีนไดก้ าไรสูงเน่ืองจากไดรั้บประโยชน์จากการปิดโรงหลอมเหล็กท่ีมีคุณภาพต ่าของรัฐบาล เหล็กแท่ง
ได้รับประโยชน์จากการท่ีตลาดท่ีอยู่อาศัยแข็งแกร่ง โดยมีเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในปีน้ี คือการปิดโรงหลอมเหล็กใน
ประเทศซ่ึงมีก าลงัการผลิต100 ลา้นตนัต่อปี การปิดโรงหลอมดงักล่าวท าให้มีการผลิตเหล็กเส้นคุณภาพดีเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้
ผูผ้ลิตเหลก็เสน้ไดรั้บก าไรดีสุดในรอบเกือบหน่ึงทศวรรษและไดเ้พ่ิมก าลงัผลิตเหล็กสูงสุดเท่าท่ีจะท าได ้ซ่ึงส่งผลใหป้ริมาณ
การผลิตเหลก็ในเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.4 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวของปีท่ีแลว้ ตลาดเหล็กเส้นไดรั้บ
ประโยชน์จากการท่ีตลาดท่ีอยูอ่าศยัแขง็แกร่ง แมจ้ะมีนโยบายท่ีเขม้งวดมากข้ึนและยงัคงมีสินคา้คงคลงัอยูใ่นระดบัต ่า ปัจจยั
เหล่าน้ีเองจะท าใหผู้ผ้ลิตเหลก็ของจีนส่วนใหญ่ยงัคงมุ่งเนน้ไปท่ีลูกคา้ในประเทศมากกวา่การส่งออกซ่ึงก็จะช่วยใหร้าคาเหลก็
ทัว่โลกปรับตวัเพ่ิมข้ึน ในแง่มุมมองของเศรษฐกิจมหภาค รัฐบาลจีนตอ้งการให้เศรษฐกิจของตนไปไดด้ว้ยดีก่อนการประชุม
รัฐสภาคร้ังท่ี 19 ท่ีกรุงปักก่ิงในเดือนตุลาคมน้ี นอกจากน้ี ยงัมีขอ้บ่งช้ีอีกวา่จีนอาจผอ่นปรนกฎระเบียบต่างๆในช่วงคร่ึงปีหลงั 
โดยรวมแลว้ มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจต่างๆน่าจะเพียงพอท่ีช่วยพยงุสภาวะตลาดเหลก็ในปัจจุบนั (ขอ้มูลจาก Platts) 
 
ราคาเหลก็ของจีนมีการปรับตวัดีข้ึนในช่วง 2 เดือนท่ีผา่นมา โดยท าก าไรมากข้ึนอนัเป็นผลมาจากความพยายามของรัฐบาลใน
การลดการผลิตเหลก็คุณภาพต ่า ท าใหโ้รงงานเหลก็ยงัคงก าลงัการผลิตเหล็กอยา่งต่อเน่ืองในอตัราท่ีสูง การผลิตเหล็กของจีน
ในเดือนพฤษภาคมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.5 หรือปริมาณ 72.3 ลา้นตนั เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีใกล้
ปริมาณสูงท่ีสุดเม่ือไม่นานมาน้ี (ขอ้มูลจาก Maersk Brokers) 
 
การบริโภคเหลก็ของจีนยงัคงมีปริมาณมากกวา่การผลิตเน่ืองจากปัจจยัทั้งทางดา้นการส่งออกและสินคา้คงคลงัท่ีก าลงัลดลง 
ในเดือนพฤษภาคมการผลิตเหล็กเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 2 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้แต่ปริมาณการบริโภคเหล็ก
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ การลดลงของปริมาณการส่งออกเหล็กของจีนลงร้อยละ 26 เป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีสุดท่ีท าใหเ้กิดความแตกต่างระหวา่งการขยายตวัของปริมาณการบริโภคเม่ือเทียบกบัปริมาณการผลิตของจีน อยา่งไรก็
ตาม ในช่วง 2-3 เดือนท่ีผา่น สินคา้เหลก็คงคลงัไดป้รับตวัลดลงอยา่งรวดเร็ว กล่าวคือ เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ ปริมาณสินคา้เหลก็
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คงคลงัเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยท่ี 4.8 ลา้นตนั (หรือร้อยละ 43 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้) แต่ในเดือนพฤษภาคมไดล้ดลง
เหลือ 1.1 ลา้นตนั (หรือร้อยละ 12 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้) โดยรวม บริษทัยงัคงเช่ือมัน่วา่การปรับตวัดีข้ึนของ
ตลาดเหล็กในจีนจะเป็นปัจจยัเชิงบวกต่อตลาดเดินเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองเน่ืองจากน่าจะส่งให้มีการน าเขา้แร่เหล็กและ
ถ่านหินโคก้เพ่ิมข้ึน บริษทัขอย  ้าวา่ตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองจะปรับตวัดีข้ึนในปีขา้งหนา้ (ขอ้มูลจาก DNB Markets) 
 
จีนซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเหล็กและผูบ้ริโภคถ่านหินรายใหญ่ของโลกไดล้ดก าลงัการผลิตถ่านหินลง 97 ลา้นตนัและลดก าลงัการผลิต
เหลก็ 42 ลา้นตนัเม่ือส้ินเดือนพฤษภาคม ตามแถลงการณ์ล่าสุดของภาครัฐ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 65 ของเป้าหมายในการลดก าลงั
การผลิตถ่านหินลง 150 ลา้นตนัและร้อยละ 85 ของเป้าหมายในการลดก าลงัการผลิตเหลก็ลง 50 ลา้นตนัส าหรับทั้งปีน้ี (ขอ้มูล
จาก Maersk Brokers) 
 
การบริโภคถ่านหินในจีนไดข้ยายตวัอยา่งมากอยูห่ลายปีจากปริมาณ 1.41 พนัลา้นตนั ในปี 2543 เป็น 4.24 พนัลา้นตนัในปี 
2556 แตไ่ดล้ดลงร้อยละ 2.9 ในปี 2557 ลดลงร้อยละ 3.7 ในปี 2558 และลดลงร้อยละ 4.7 ในปี 2559  โดยหลงัจากท่ีการผลิต
ถ่านหินของจีนมีปริมาณสูงสุดในปี 2556 ก็ไดล้ดลงทุกปีตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา ในปี 2559 ปริมาณการผลิตถ่านหินดิบทั้งหมด
ลดลงร้อยละ 9.4 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้เหลือ 3.4 พนัลา้นตนั อย่างไรก็ตาม ขณะน้ี จากการท่ีผูป้ระกอบการ
เหมืองถ่านหินส่วนใหญ่ไดรั้บการยกเวน้จากการจ ากดัการผลิตในปีน้ี และตราบเท่าท่ีราคาอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมโดยมากกวา่ 
500 หยวนต่อตนั ปริมาณการผลิตถ่านหินดิบของจีนไดเ้ร่ิมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.3 เป็น 1.4 พนัลา้นตนั ในเดือนมกราคม – เดือน
พฤษภาคม 2560  ซ่ึงส่งผลเชิงลบต่อการน าเขา้ถ่านหิน ทั้งน้ี จากการท่ีจีนห้ามการน าเขา้ถ่านหินจากเกาหลีเหนือ การขนส่ง
ถ่านหินและถ่านหินลิกไนตจ์ากอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย มองโกเลียและรัสเซียไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วในช่วง 5 เดือนแรกของปี 
2560 (ขอ้มูลจาก Banchero Costa) 
 
ผลกระทบจากกฎเกณฑใ์หม่ท่ีเก่ียวกบัการน าเขา้ถ่านหินของจีนต่อปริมาณการผลิตทั้งปี โดยอา้งอิงตวัเลขถ่านหินน าเขา้ ณ 
ท่าเรือชั้นรอง อยู่ท่ีประมาณ 15-20 ลา้นตนั กฎการน าเขา้ถ่านหินใหม่ไดส่้งผลใหเ้กิดจากการปฏิรูปในการผลิตถ่านหินของ
ประเทศอยา่งต่อเน่ืองตลอดจนความพยายามอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือแกไ้ขปัญหาหมอกควนั เน่ืองจากการผลิตและการบริโภคถ่าน
หินในประเทศจีนปริมาณมาก แมปั้จจยัภายในประเทศมีการเปล่ียนแปลงเพียงเลก็นอ้ยก็มีผลกระทบต่อสดัส่วนการน าเขา้ถ่าน
หิน หากปริมาณการผลิตถ่านหินภายในประเทศของจีนเร่ิมขยายตวั การน าเขา้ถ่านหิน ณ ท่าเรือขนาดเล็กบางแห่งอาจ
หยดุชะงกั ซ่ึงถือเป็นการช่วยผูป้ระกอบการเหมืองแร่ภายในประเทศและป้องกนัไม่ให้เกิดภาวะท่ีมีปริมาณถ่านหินมากเกิน
ความตอ้งการเหมือนท่ีเคยเป็นซ่ึงท าใหร้าคาถ่านหินตกต ่าลง (ขอ้มูลจาก Banchero Costa) 
 
คาดวา่การน าเขา้แร่เหล็กของจีนในปีน้ีจะมีปริมาณมากกว่า 1 พนัลา้นตนั ดว้ยก าไรท่ีดี ซ่ึงถือเป็นตวัเลขท่ีท าลายสถิติในปี 
2559 หลงัจากตวัเลขคร่ึงปีแรกแสดงใหเ้ห็นวา่มีการน าเขา้แร่เหลก็เพ่ิมข้ึนและแสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของผูผ้ลิตเหลก็ชั้นน าท่ี
จะรองรับปริมาณแร่เหลก็ท่ีเพ่ิมข้ึน ในช่วงหกเดือนแรกการน าเขา้แร่เหลก็เพ่ิมข้ึนเป็น 539 ลา้นตนัหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.3 เม่ือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2559 เม่ือปีท่ีแลว้ จีนไดท้ าสถิติตวัเลขการน าเขา้แร่เหล็กเกิน 1 พนัลา้นตนั โดยมีปริมาณ 1.024 
พนัลา้นตนั (ขอ้มูลจาก Bloomberg) 
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าแร่เหลก็คงคลงัท่ีท่าเรือจีนมีปริมาณ 141.5 ลา้นตนั ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2560 อยา่งไรก็ตาม ระดบัแร่เหลก็คงคลงัในปัจจุบนั
อาจท าใหเ้กิดเขา้ใจคลาดเคล่ือน เน่ืองจากปริมาณแร่เหลก็คงคลงัจ านวนมาก ดงักล่าว ณ ท่าเรือเป็นเหลก็ท่ีมีคุณภาพต ่ามากจน
ไม่เป็นท่ีตอ้งการของโรงงานเหลก็ (ขอ้มูลจาก Maersk Brokers) 
 
จีนมีแผนท่ีจะควบคุมการผลิตอะลูมิเนียมผิดกฎหมาย โดยสมาคมพลงังานแห่งชาติจะเร่ิมตรวจสอบโรงไฟฟ้าท่ีมีผูผ้ลิต
อะลูมิเนียมเป็นเจา้ของในหกภูมิภาคท่ีผลิตอะลูมิเนียมทัว่ประเทศ ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่รัฐบาลจีนจริงจงักบัการบงัคบัให้ผูผ้ลิต
อะลูมิเนียมใน 28 เมืองลดการผลิตในช่วงฤดูหนาว ซ่ึงอาจหมายถึงการลดการผลิตลง 1-1.5 ลา้นตนั ซ่ึงเทียบเท่า 5-10 ลา้นตนั
ของแร่บ็อกไซต ์(ขอ้มูลจาก Maersk Broker) 
 
จีนเป็นประเทศผูน้ าเขา้แร่บ็อกไซตท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลกคิดเป็นร้อยละ 62 ของการน าเขา้ทัว่โลกในปี 2559 ในขณะท่ีการน าเขา้
แร่ บ็อกไซตข์องจีนในปี 2559 มีปริมาณลดลงร้อยละ 7 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวของก่อนหนา้ โดยมีปริมาณ 52 ลา้นตนั ปริมาณ
การน าเขา้แร่ดงักล่าวไดเ้พ่ิมข้ึนในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2560 ร้อยละ 9 มาอยูท่ี่ 19.5 ลา้นตนั แนวโนม้การน าเขา้แร่บ็อกไซต์
ของจีนยงัคงดีในระยะยาวเน่ืองจากการผลิตภายในประเทศลดลง มีการเพ่ิมก าลงัการผลิตของโรงถลุงแร่บ็อกไซต ์และอุปสงค์
ในการขนส่งเพ่ิมข้ึน คาดวา่การผลิตแร่บ็อกไซตท์ัว่โลกจะลดลงร้อยละ 11 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ อยูท่ี่ปริมาณ 
262 ลา้นตนั ในปี 2559 ซ่ึงโดยหลกัเป็นผลมาจากการลดการก าลงัการผลิตในประเทศมาเลเซีย จากการท่ีมีกฎหมายการหา้มท า
เหมืองแร่บ็อกไซต์ซ่ึงอยู่ในระหวา่งรอการบงัคบัใช ้อย่างไรก็ตาม แนวโนม้การผลิตในประเทศกินียงัคงเป็นบวกเน่ืองจาก
ภาครัฐไดต้ั้งเป้าขยายก าลงัการผลิตข้ึน 3 เท่าจากปี 2558 เป็น 60 ลา้นตนัภายในปี 2563 การผลิตอะลูมินาทัว่โลกเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย
ประมาณร้อยละ 5 ต่อปีในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาโดยมีปริมาณ 118 ลา้นตนัในปี 2559 ในขณะท่ีการผลิตอะลูมิเนียมทัว่โลก
เพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียร้อยละ 5 ต่อปีในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา โดยมีปริมาณ 58.9 ลา้นตนัในปี 2559 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากจีน 
อยา่งไรก็ตาม มาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศของประเทศจีนท่ีออกมาอาจส่งผลแง่ลบต่อการเพ่ิมการผลิตอะลูมินาและ
อะลูมิเนียมของจีนในปีน้ี (ขอ้มูลจาก Banchero Costa)  
 
จีนเป็นผูน้ าเขา้ถัว่เหลืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยคาดวา่มีปริมาณร้อยละ 63 ของการน าเขา้ทัว่โลกในปี 2560/2561 คาดวา่การ
น าเขา้ถัว่เหลืองทัว่โลกจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.9 ในปี 2560/2561 เป็น 147.8 ลา้นตนั อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการน าเขา้ถัว่เหลือง
ของจีนมีปริมาณเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.5 เป็น 93 ลา้นตนั อีกทั้งมีการน าเขา้ในประเทศอ่ืนๆในภูมิภาคเอเชียและตะวนัออกกลาง
เพ่ิมข้ึนดว้ย ในขณะท่ีปริมาณการน าเขา้ถัว่เหลืองของจีนในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2560 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18 เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีท่ีแลว้ รวมเป็น 27.5 ลา้นตนั คาดวา่การส่งออกถัว่เหลืองโดยหลกัๆ จากบราซิลจะลดลงในอีกไม่ก่ีเดือนขา้งหนา้ 
(ขอ้มูลจาก Banchero Costa) 
 
การน าเขา้ถัว่เหลืองของจีนลดลงในเดือนมิถุนายนเน่ืองจากมีถัว่เหลืองคงคลงัปริมาณมากและการปรับอตัราภาษี ปริมาณการ
น าเขา้ถัว่เหลืองในเดือนมิถุนายนอยูท่ี่ 7.7 ลา้นตนัตามขอ้มูลของศุลกากร โดยลดลงร้อยละ 20 จากเดือนก่อนหนา้ แต่ยงัถือวา่
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 จากปีก่อน ปริมาณการน าเขา้ท่ีลดลงน้ีน่าจะมาจากระดบัถัว่เหลืองคงคลงัมีปริมาณมาก นอกจากน้ี มีเรือ
จ านวนมากท่ีรอการขนถ่ายสินคา้หลงัจากวนัท่ี 1 กรกฎาคมเม่ือจีนไดล้ดภาษีมูลค่าเพ่ิมของถัว่เหลืองลงเหลือร้อยละ 11 จาก
เดิมท่ีร้อยละ 13 ทั้งน้ี การน าเขา้ถัว่เหลืองในช่วง 6 เดือนแรกของปีมีปริมาณ 44.8 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16 เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีท่ีแลว้ (ขอ้มูลจาก Maersk Brokers) 
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ดูเหมือนวา่ความตอ้งการสินคา้แหง้เทกองของจีนจะลดลงเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัไตรมาสแรกท่ีแขง็แกร่ง แตบ่ริษทัยงัคงมองใน
แง่ดีและคาดวา่เศรษฐกิจจีนจะยงัคงแข็งแกร่งพอท่ีจะท าให้การซ้ือขายสินคา้แห้งเทกองเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2-4 ในอีกสองสามปี
ขา้งหน้า ซ่ึงการเติบโตดงักล่าวน่าจะเพียงพอท่ีจะท าให้รายไดข้องตลาดเดินเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองเพ่ิมข้ึนดว้ยเช่นกนั 
(ขอ้มูลจาก  Markets) 
 
ทวปีเนอเนชีย 
ในรายงานท่ีเผยแพร่โดยธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB) เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 มีการเนน้ถึงศกัยภาพในการสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานในอนาคตของทวปีเอเชีย โดย ADB คาดวา่ประเทศในเอเชียจะตอ้งใชเ้งินลงทุนระหวา่ง 22,600 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ 
ถึง 26,200 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในช่วงสิบหา้ปีนบัตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2573 ซ่ึงหมายถึงการใชจ่้ายเฉล่ียประมาณ 1,500 - 1,700 
พนัลา้นเหรียญสหรัฐต่อปีในโครงสร้างพ้ืนฐาน ปัจจุบนั ภูมิภาคน้ีมีการลงทุนประมาณ 881 พนัลา้นเหรียญสหรัฐต่อปี ดงันั้น 
ADBจึงแนะน าใหเ้พ่ิมเงินลงทุน การใชจ่้ายส่วนใหญ่ท่ีคาดการณ์ไวน้ี้ส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานใน 4 ประเภท กล่าวคือ (ก) 
การคมนาคม ไดแ้ก่ ถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ และสนามบิน (ข) การผลิตไฟฟ้า – การผลิตไฟฟ้า การส่ง และการกระจายไฟฟ้า 
(ค) โทรคมนาคม  (ง) ระบบน ้ าประปาและสุขาภิบาล ทั้งน้ี ภาคการผลิตไฟฟ้าและการคมนาคมเป็นสองส่วนหลกัท่ีมีการใช้
จ่ายมากท่ีสุดถึงร้อยละ 52 และร้อยละ 35 ตามล าดบั (Richard Scott, associate, China Center (Maritime) มหาวทิยาลยั Solent) 
 
การส่งออกแร่เหล็กของอินเดียคาดวา่จะเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่าเป็น 37 ลา้นตนัในปี 2560 ซ่ึงหากสมมติวา่ปริมาณการส่งออกท่ี
เเพ่ิมข้ึนมาจากอุปสงคจ์ากจีนและไม่ไดท้ดแทนการส่งออกแร่เหล็กของประเทศอ่ืนๆ การคา้แร่เหล็กทางทะเลทัว่โลกในปีน้ี
อาจขยายตวัอีกร้อยละ 1 อยา่งไรก็ตาม มีปัจจยัเส่ียงหลายประการในการขยายตวัของการส่งออกแร่เหลก็ของอินเดียในอนาคต 
กล่าวคือ ประการแรก ระดบัราคาแร่เหล็กทัว่โลกลดลงในช่วงหลายสัปดาห์ท่ีผ่านมา ซ่ึงท าให้ผูป้ระกอบการเหมืองแร่ใน
อินเดียไดก้ าไรนอ้ยลง นอกจากน้ี การผลิตเหลก็ของอินเดียไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งมากในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมาโดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 เป็น
ปริมาณ 95 ลา้นตนัในปี 2559 การผลิตเหลก็ของอินเดียท่ีมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองอาจส่งผลให้ในอนาคตขา้งหนา้มีการ
บริโภคแร่เหล็กภายในประเทศเพ่ิมข้ึนแทนท่ีการส่งออก เน่ืองจากเป็นการส่งออกแร่เหล็กจากอินเดียให้จีน ทั้งน้ี เน่ืองจาก
อินเดียมีจีนเป็นตลาดหลกั การส่งออกแร่เหล็กท่ีขยายตวัของอินเดียอาจส่งผลกระทบทางลบต่อปริมาณการคา้แร่เหล็กในแง่
ตนั-ไมลท์ัว่โลก หากการส่งออกดงักล่าวเป็นการทดแทนการส่งออกแร่เหลก็จากประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงใชร้ะยะทางขนส่งท่ีมากกวา่ 
(ขอ้มูลจาก Clarksons) 
 
การน าเขา้ถ่านหินของอินเดียชะลอตวัลงหรือไม่? ตามขอ้มูลของศูนยก์ารคา้ระหว่างประเทศ (ITC) การน าเขา้ถ่านหินของ
อินเดียคาดวา่จะลดลงร้อยละ 5.6 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ มาอยูท่ี่ 193.1 ลา้นตนัในปี 2559 ซ่ึงส่งผลจีนกลบัไป
เป็นผูน้ าเขา้ถ่านหินรายใหญ่ท่ีสุดของโลกแทนอินเดีย แมว้า่ขอ้มูลจากการไฟฟ้าแห่งประเทศอินเดีย (CEA) ไดแ้สดงวา่มีการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานถ่านหินอยูท่ี่ 936 เทราวตัต ์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.4 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน บริษทั Coal India 
ซ่ึงเป็นเหมืองแร่ถ่านหินของรัฐ (มีก าลงัการผลิตถ่านหินคิดเป็นประมาณร้อยละ 84 ของก าลงัการผลิตของประเทศ) ได้
ประสบความยากล าบากในการผลิตถ่านหินตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้แมใ้นช่วงปีงบประมาณล่าสุด (เดือนเมษายน 2559 ถึงเดือน
มีนาคม 2560) Coal India ผลิตถ่านหินไดเ้พียงร้อยละ 93 ของเป้าหมายการผลิต โดยมีปริมาณถ่านหินท่ีผลิตไดเ้พ่ิมข้ึนเพียง
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ร้อยละ 2.9 โดยมีปริมาณ 554.1 ลา้นตนั เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ อยา่งไรก็ตาม แมว้า่การผลิตถ่านหินในประเทศ
ท่ีลดลงน่าจะส่งผลแง่ดีต่อการน าเขา้ แต่ในปีท่ีแลว้อุปสงค์การน าเขา้ถ่านหินไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตสภาพคล่องทาง
การเงินของประเทศในช่วงนโยบายยกเลิกธนบตัร รวมทั้งราคาถ่านหินระหวา่งประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงส่งผลให้มีการใชถ่้านหิน
ในประเทศและถ่านหินคงคลงั หลงัจากท่ีถ่านหินคงคลงัมีปริมาณสูงสุดท่ี 39.1 ลา้นตนัในช่วงตน้เดือนเมษายน 2559 ปริมาณ
ดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมากเหลือ 21.2 ลา้นตนัภายในส้ินเดือนธนัวาคม 2559 จากราคาถ่านหินระหวา่งประเทศท่ียงัคงเพ่ิมข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง แผนการของอินเดียในการเพ่ิมก าลงัการผลิตถ่านหินภายในประเทศ ความทา้ทายอย่างต่อเน่ืองของผูจ้  าหน่าย
ไฟฟ้าซ่ึงไม่มีเงินสดอาจส่งผลใหก้ารน าเขา้ถ่านหินของอินเดียยงัคงชะลอตวัต่อไป ทั้งน้ี รัฐบาลอินเดียไดต้ั้งเป้าลดการน าเขา้
ถ่านหินใหค้วามร้อนลงทั้งหมดในอีกสองสามปีขา้งหนา้ แมว้า่ยงัคงเป็นท่ีกงัขาเน่ืองจากปริมาณถ่านหินท่ีผลิตภายในประเทศ
ยงัคงลดลงและปริมาณถ่านหินโคก้ในประเทศยงัคงไม่เพียงพอ (ขอ้มูลจาก Banchero Costa) 
 
การผลิตเหลก็ของอินเดียในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมาเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 6.8 ต่อปี ซ่ึงเป็นการขยายตวัท่ีรวดเร็วกวา่การผลิตเหลก็จาก
ทัว่โลกซ่ึงเพ่ิมข้ึนเฉล่ียเพียงร้อยละ 2.3 ต่อปีในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา ในปี 2559 ขณะท่ีการผลิตเหลก็ทัว่โลกลดลงร้อยละ 0.7 เม่ือ
เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน การผลิตเหล็กของอินเดียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.7 เป็นปริมาณ 95.6 ลา้นตนั ซ่ึงปริมาณการผลิต
ดงักล่าวยงัคงคงท่ีในช่วงตน้ปีน้ีโดยในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2560 มีการผลิตเหล็กเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.1 เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีท่ีแลว้ เป็นปริมาณ 33.2 ลา้นตนั ส่งผลใหอิ้นเดียเป็นผูผ้ลิตเหลก็รายใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก คิดเป็นร้อยละ 6 
ของปริมาณการผลิตทัว่โลกในปี 2559 เทียบกบัร้อยละ 4 ในปี 2549 ซ่ึงตามหลงัญ่ีปุ่นซ่ึงครองส่วนแบ่งการผลิตเหลก็ร้อยละ 7 
ดว้ยแนวโนม้การผลิตเหลก็ท่ีแขง็แกร่ง อุปสงคข์องถ่านหินโคก้ของอินเดียคาดวา่จะเพ่ิมข้ึนเน่ืองมาจากถ่านหินในประเทศไม่
มีคุณภาพและมีปริมาณไม่เพียงพอ ออสเตรเลียเป็นผูส่้งออกถ่านหินโคก้รายใหญ่ให้อินเดียโดยคิดเป็นร้อยละ 89 ของการ
น าเขา้ถ่านหินโคก้ของอินเดียในปี 2559 เน่ืองจากขาดแคลนผูส่้งออกภายในภูมิภาคและผูส่้งออกรายใหญ่ท่ีสุดอนัดบัต่อไป 
คือ แคนาดาและสหรัฐอเมริกาซ่ึงอยูไ่กลออกไป ถ่านหินโคก้จากเส้นทางออสเตรเลีย - อินเดีย ดูน่าจะมีการขนส่งในปริมาณ
เพ่ิมข้ึนในอนาคตขา้งหนา้ (ขอ้มูลจาก Banchero Costa) 
 
การตดัสินใจของอินโดนีเซียในการกลบัไปส่งออกแร่นิกเกิลเกรดต ่าท าให้การน าเขา้แร่นิกเกิลของจีนในปีน้ีเพ่ิมข้ึนเป็น 6.7 
ลา้นตนัในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2560 จากปริมาณการผลิตแร่นิกเกิลทั้งหมด 17 ลา้นตนัต่อปีของอินโดนีเซีย ปริมาณ 10 ลา้น
ตนัถือวา่เป็นแร่เกรดต ่า (ขอ้มูลจาก  Banchero Costa) 
 
ทวปีอเนมริกา 
บริษทั Vale SA ของบราซิลท าลายสถิติในการผลิตแร่เหลก็ในไตรมาสสอง แมว้า่ผูผ้ลิตแร่เหล็กรายใหญ่ท่ีสุดในโลกไดก้ล่าว
วา่เหลก็ท่ีผลิตไดใ้นปีน้ีจะใกลเ้คียงกบัท่ีคาดการณ์ไวท่ี้ปริมาณ 360-380 ลา้นตนั โดย Vale กล่าววา่แร่เหล็กท่ีผลิตไดมี้ปริมาณ 
91.849 ลา้นตนั ในไตรมาสก่อน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.8 จากปริมาณ 86.823 ลา้นตนั ในไตรมาสสองของปี 2559 ทั้งน้ี มีพาเลท
เหลก็ท่ีผลิตไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 21.5 เป็น 12.2 ลา้นตนัในไตรมาสก่อนเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (ขอ้มูลจาก Reuters) 
 
การส่งออกแร่เหลก็ของบราซิลเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.1 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้มาอยูท่ี่ 374.0 ลา้นตนัในปี 2559 ซ่ึงถือ
วา่ชะลอตวัลงเม่ือเทียบกบัการขยายตวัท่ีร้อยละ 6.3 ในปี 2558 ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2560 บราซิลส่งออกแร่เหล็กปริมาณ 
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150.2 ลา้นตนัโดยเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 1.3 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ การส่งออกแร่เหล็กของประเทศก าลงัขยายตวั
ชา้กวา่ท่ีตลาดคาดไวเ้น่ืองจากเหมืองแร่เหล็ก S11D เร่ิมการผลิตในเดือนธนัวาคม 2559 และเร่ิมส่งออกเป็นคร้ังแรกในเดือน
มกราคม 2560  S11D ของบริษทั Vale เป็นโครงการเหมืองแร่เหล็กท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ีพฒันาข้ึนและคาดวา่จะมีก าลงัการ
ผลิตได้ถึง 90 ลา้นตนัต่อปีภายในปี 2563 การส่งออกแร่เหล็กจากโครงการ S11D ในช่วง 5 เดือนแรกของปีน้ีมีปริมาณ
ประมาณ 4.6 ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก Banchero Costa) 
 
ในเดือนเมษายน การส่งออกถัว่เหลืองรายเดือนจากบราซิลมีปริมาณ 10.4 ลา้นตนั ซ่ึงสร้างสถิติใหม่ซ่ึงในช่วง 4 เดือนแรกมี
ปริมาณการส่งออกถัว่เหลืองรวม 23.8 ลา้นตนัซ่ึงมากกวา่ปีก่อนหนา้ โดยส่งใหจี้น 19.2 ลา้นตนัหรือคิดเป็นร้อยละ 81 แมว้า่
กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ไดค้าดวา่ในช่วงฤดูเก็บเก่ียวระหวา่งเดือนตุลาคม 2559 – เดือนกนัยายน 2560 บราซิลผลิตถัว่
เหลืองปริมาณ 61 ลา้นตนั แต่ยงัมีปัจจยัท่ีแสดงวา่มีการชะลอตวัในการขายถัว่เหลืองจากบราซิลใหจี้นเน่ืองจากราคาถัว่เหลือง
ในจีนตกต ่าลง และเกษตรกรชาวบราซิลไม่อยากขายถัว่เหลืองของตนในราคาปัจจุบนั และปัจจยัท่ีส าคญั คือ การตดัสินใจของ
จีนในการลดภาษีน าเขา้สินคา้เกษตรจากร้อยละ 13 เหลือร้อยละ 11 โดยจะใชบ้งัคบัตั้งแต่เดือนกรกฎาคม การลดอากรขาเขา้
จะส่งผลดีต่อการน าเขา้ธญัพืชของจีนในอนาคต (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research) 
 
แนวโนม้การผลิตขา้วโพดของบราซิลดีข้ึนมากเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่น โดย USDA ไดป้รับเพ่ิมการคาดการณ์ผลผลิตขา้วโพดใน
ปี 2560/2561 เป็น 33.5 ลา้นตนัหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 50 ในปีน้ี (22 ลา้นตนั) (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research) 
 
American Society of Civil Engineers ซ่ึงให้เกรด D + แก่สหรัฐฯ ในแง่โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยคาดวา่การไม่ลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐานจะท าใหส้หรัฐฯขาดทุนเพ่ิมจ านวน 3.9 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐในจีดีพีของประเทศ ขาดทุนในยอดขายทาง
ธุรกิจจ านวน 7 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ และประสบปัญหาการวา่งงาน 2.5 ลา้นงานภายในปี 2568 (ขอ้มูลจาก Cathy Engelbert, 
CEO, Deloitte, USA) 
 
การส่งออกถัว่เหลืองของสหรัฐฯในปี 2559/2560 คาดวา่จะเพ่ิมข้ึน 1.4 ลา้นตนั ไปอยู่ท่ี 57.2 ลา้นตนัเม่ือดูจากตวัเลขการ
ส่งออกท่ีแขง็แกร่งจนถึงปัจจุบนัและยอดขายถัว่เหลืองท่ีรอการขนส่ง ณ วนัท่ี 29 มิถุนายน ปริมาณการส่งออกถัว่เหลืองอยูท่ี่ 
52.9 ลา้นตนั ซ่ึงสูงกวา่ช่วงเวลาน้ีของปีท่ีผา่นมาถึงร้อยละ 18 และสูงกวา่ปริมาณถัว่เหลืองส่งออกทั้งหมด (รวมยอดขายท่ีรอ
การขนส่ง) ในปี 2558/2559 ถัว่เหลืองสหรัฐฯท่ีขายไดใ้นปีการตลาดปัจจุบนัมีปริมาณ 6.8 ลา้นตนั ซ่ึงปริมาณในปี 2558/2559 
เล็กน้อย ในปีท่ีแลว้ มียอดสั่งซ้ือถัว่เหลืองจากสหรัฐฯ ปริมาณมากเป็นผลมาจากผลผลิตท่ีชะลอตวัในอเมริกาใต ้การขาด
แคลนสินคา้พร้อมกบัการแข่งขนัทางราคากระตุน้ใหผู้ซ้ื้อไดส้ัง่ซ้ือถัว่เหลืองจากสหรัฐฯมากข้ึน ในปีน้ีขณะท่ีความตอ้งการถัว่
เหลืองของสหรัฐฯยงัคงมีมาก แต่ปัจจัยทางตลาดนั้นแตกต่างจากปีท่ีแลว้เน่ืองจากปีน้ีผูซ้ื้อสนใจถั่วเหลืองของสหรัฐฯ
เน่ืองจากมีราคาต ่ากวา่หลงัจากท่ีผลผลิตถัว่เหลืองของบราซิลไดก้ระตุน้อุปสงคท์ัว่โลกเพ่ิมข้ึน แมว้า่มีการขายถัว่เหลืองหลงั
ฤดูเก็บเก่ียวในปริมาณสูงเป็นประวติัการณ์ แต่เกษตรกรชาวบราซิลตอ้งเผชิญกบัราคาถัว่เหลืองท่ีตกต ่าจึงท าให้เกษตรกร
เหล่านั้นตดัสินใจเก็บถัว่เหลืองท่ีผลิตไดไ้วด้ว้ยหวงัวา่จะน าออกมาขายเม่ือราคามีการปรับเพ่ิมข้ึน ปัจจยัเหล่าน้ีกระตุน้ให้ผูซ้ื้อ
ตอ้งการถัว่เหลืองจากจากสหรัฐฯมากข้ึนซ่ึงถัว่เหลืองจากสหรัฐฯ มีปริมาณมากเพียงพอและราคาไม่แพง (ขอ้มูลจาก Howe 
Robinson Research) 
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ตะวัิ ออกกลาง 
กาตาร์ซ่ึงลอ้มรอบทางตอนเหนือ ตอนใตแ้ละตะวนัตกดว้ยประเทศพนัธมิตรท่ีน าโดยซาอุดีอาระเบีย นอกจากน้ี กาตาร์มี
ชายแดนติดกบัซาอุดิอาระเบียประเทศเดียว การปิดเส้นทางสัญจรทางบก ทางทะเลและทางอากาศ รวมทั้งท่าเรือจะท าให้
กาตาร์เพ่ิมการน าเขา้และส่งออกจากเพ่ือนบา้นท่ีเป็นมิตรไดแ้ก่ อิหร่าน คูเวต โอมานและตุรกี รวมทั้งจากประเทศอ่ืนๆ ท่ีอยู่
ไกลออกไป เพื่อทดแทนการน าเขา้และส่งออกสินคา้จากประเทศพนัธมิตรฯ เรือชกัธงกาตาร์จะตอ้งเปล่ียนเส้นทางเดินเรือ
ใหม่เพ่ือหลีกเล่ียงในการแล่นผา่นท่าเรือทางทะเลของประเทศพนัธมิตรฯ รวมทั้งจะตอ้งมีการเปล่ียนเส้นทางขนส่งสินคา้ของ
กาตาร์ท่ีเดิมมีการขนถ่าย ณ ท่าเรือของประเทศพนัธมิตรฯ  ปัจจัยเหล่าน้ีจะส่งผลดีต่ออุปสงค์ในการขนส่งในแง่ตนั-ไมล ์
นอกจากน้ี การปรับเปล่ียนเส้นทางการขนส่งทางเรือ เบ้ียประกนัภยัท่ีเพ่ิมข้ึน และการกกัตุนสินคา้จากความกงัวล จะช่วยให้
อตัราค่าระวางเรือในแถบเสน้ทางตะวนัออกกลางเพ่ิมข้ึนในอนาคตอนัใกล ้ เวน้เสียแต่ความพยายามในการไกล่เกล่ียระหวา่ง
สองฝ่ายจะประสบความส าเร็จ และการทูตรวมทั้งการขนส่งกลบัคืนสู่สภาพเดิม (ขอ้มูลจาก Crucial Perspective) 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
_______________________________ 
นายคาลิด ฮาชิม 
กรรมการบริหาร 


