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เลขท่ี  2561-014 

 

วนัท่ี  26 กรกฎาคม 2561 

 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

เร่ือง คาํอธิบายและบทวเิคราะห์ของผูบ้ริหารต่อผลการดาํเนินงานไตรมาสสอง ปี 2561 

 

ผลประกอบการของบริษัทฯ 

 

ผลการดาํเนินงานซ่ึงสอบทานแลว้โดยบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทัฯ คร้ังล่าสุด สาํหรับ                       

ไตรมาสสอง ปี 2561 บริษทัฯ กาํไรสุทธิจาํนวน 2.85 ลา้นเหรียญสหรัฐ ค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัในไตรมาสน้ีอยูท่ี่ 

10,767 เหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17  จากไตรมาสสอง ปี 2560 ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํเรือเฉล่ีย (รวมค่าเส่ือม / 

ค่าใชจ่้ายตดับญัชีสาํหรับค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือ) ในไตรมาสสอง ปี 2561 อยูท่ี่ 4,519 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงสูงกวา่

ประมาณการท่ีบริษทัฯ ตั้งไวท่ี้จาํนวน 4,500 เหรียญสหรัฐเพียงเลก็นอ้ย และสูงกวา่ตวัเลขของไตรมาสสอง ปี 2560 รายไดก่้อน

หกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) อยูท่ี่ 16.37 ลา้นเหรียญสหรัฐสาํหรับไตรมาสสอง ปี 2561 กาํไรต่อหุน้ (EPS) หน่วยเป็น

เงินสกลุไทยบาทอยูท่ี่ 0.06 บาท ต่อหุน้สาํหรับไตรมาสสอง ปี 2561  

 

ตวัเลขทีสํ่าคญั ไตรมาส 2 ปี 2560 ไตรมาส 2 ปี 2561 

รายไดสู้งสุดต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 15,000 16,517 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  9,206 10,767 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  

(สาํหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์) 

9,678 10,232 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  

(สาํหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์) 

7,982 10,672 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  

(สาํหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์) 

9,454 12,142 

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (OPEX) (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 4,322 4,519 
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รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญ

สหรัฐ)  

12.84 16.37 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ (ไม่รวมขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และรายการพิเศษ

ต่างๆ) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ)   

(0.98) 2.93 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ  (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) (0.15) 2.85 

กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (EPS) (ไม่รวมขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและ

รายการพิเศษต่างๆ) (หน่วยเป็นบาท) 

(0.02)  0.06 

กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          (0.003) 0.06 

 

การแบ่งส่วนตลาด ในช่วงไตรมาสสอง ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยูท่ี่ระดบั 601 จุด โดยมีค่าเฉล่ีย

ของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 8,777 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ ซ่ึงทาํรายได้

อยูท่ี่ 10,232 เหรียญสหรัฐนั้น สูงกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 16.58 สาํหรับไตรมาสสองน้ี ค่าเฉล่ียของดชันีค่า

ระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูท่ี่ระดบั 1,056 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 11,031 เหรียญสหรัฐ เม่ือ

เปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ซ่ึงทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 10,672 เหรียญสหรัฐ นั้นตํ่ากวา่อตัราค่าเช่าเรือ

ของดชันี BSI ร้อยละ 3.25 เรือขนาดอลัตราแมกซ์ของบริษทัฯ ทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 12,142 เหรียญสหรัฐ ทั้งน้ี เป้าหมายของบริษทัฯ 

คือ การทาํรายไดใ้หม้ากกวา่ดชันีดงักล่าวทั้งสอง 

 

วนั SET Opportunity Day คร้ังต่อไป ซ่ึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการนาํเสนอขอ้มูลผลประกอบการ ณ อาคารตลาดหลกัทรัพยฯ์            

จะมีข้ึนในวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา บริษทัฯ หวงัวา่ท่านทั้งหลายจะไดเ้ขา้ร่วมงานน้ีเพ่ือพดูคุยผลการ

ดาํเนินงานสาํหรับไตรมาสสอง สาํหรับท่านท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมได ้ท่านสามารถติดตามไดจ้าก Webcast live by the SET 

 

สัญญาเช่าระยะยาว จะเห็นไดว้า่มีการทาํสญัญาเช่าเรือแลว้ในปัจจุบนัจนถึงอีกส่ีปีขา้งหนา้ (ปี 2561 ถึงปี 2565) เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 

16.6 ดว้ยรายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บประมาณ 150.4 ลา้นเหรียญสหรัฐ   

ปี 2561 2562 2563 2564 2565 

จาํนวนวนัเดินเรือรวม   13,140 13,140 13,176 13,140 13,140 

จาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้    2,220 2,190 2,196 2,190 1,992 

ร้อยละของจาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้  17 17 17 17 15 

อตัราค่าระวางเรือเฉล่ียต่อวนั  

(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

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

มูลค่ารวมของสญัญาเช่าเรือ  

(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  

30.8 30.4 30.5 30.4 28.3 
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เม่ือดชันี BDI มีทิศทางท่ีดีข้ึน บริษทัฯ จะเร่ิมทาํสญัญาเช่าเรือระยะยาวมากข้ึน  

 

การเปลีย่นแปลงของดัชนี BDI และมุมมองของบริษัทฯ ต่อตลาด 

ดชันี BDI ในไตรมาสแรก เฉล่ียอยูท่ี่ระดบั  1,175 จุด ในไตรมาสสองเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 1,260 จุดและแตะท่ี 1,385 จุดเม่ือส้ินเดือน

มิถุนายน ถึงแมว้่าอุปสงคไ์ดข้ยายตวัดงัเห็นไดจ้ากตวัเลขต่างๆ ในช่วงคร่ึงแรกของปีของประเทศจีน แต่อุปทานก็ไดเ้พ่ิมข้ึน 

12.79 ลา้นเดทเวทตนั คิดเป็นสองในสามของตวัเลขการขยายตวัของอุปทานของทั้งปี 2560 ซ่ึงอยูท่ี่ 17.83 ลา้นเดทเวทตนั โดยมี

เพียงเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองขนาดระวางรวม 2.77 ลา้นเดทเวทตนัถูกปลดระวางในคร่ึงแรกของปีน้ีเม่ือเปรียบเทียบกับ

ปริมาณ 8.65 ลา้นเดทเวทตนัในปีท่ีแลว้ อยา่งไรก็ตาม ปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่มีไม่มากเน่ืองจากราคาสั่งต่อเรือใหม่ท่ีสูงข้ึน 

ราคาเหลก็ท่ีสูงข้ึน จาํนวนคนงานท่ีมีความชาํนาญของอู่ต่อเรือท่ีมีนอ้ยลง  ความกงัวลจากกฎเกณฑใ์หม่ท่ีมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง (ซ่ึง

ใกลจ้ะมีผลบงัคบัใชซ่ึ้งตอ้งใชต้น้ทุนท่ีสูงในการติดตั้ง) ธนาคารผูค้ ํ้าประกนัสาํหรับอู่ต่อเรือท่ีกาํหนดใหส้ญัญาต่อเรือนั้นจะตอ้ง

ทาํกาํไร และแรงกดดนัทางการเงินทั้งต่อฝ่ายผูซ้ื้อและอู่ต่อเรือ ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีเป็นตวัช่วยลดความกดดนัในภาคอุปทาน

ส่งผลใหมี้ยอดการสัง่ต่อเรือใหม่เพียงแค่ร้อยละ 9.6 ของจาํนวนเรือท่ีมีอยูใ่นตลาดเม่ือส้ินไตรมาสสอง (ขนาดระวางรวม 79.01 

ลา้นเดทเวทตนัมีกาํหนดส่งมอบภายในปี  2564) บรรยากาศเชิงลบในตลาดซ่ึงไดเ้ร่ิมจางลงส่งผลให้เจา้ของเรือต่าง ๆ ไม่ยอม

ปลดระวางเรือเก่าของตน ส่งผลใหก้ารขยายตวัของกองเรือในช่วงคร่ึงแรกของปีน้ีอยูท่ี่ร้อยละ 1.6 หากตวัเลขการปลดระวางเรือ

ไม่เพ่ิมข้ึน ดชันี BDI จะยงัคงผนัผวนโดยข้ึนอยูก่บัดา้นอุปสงคเ์พียงอยา่งเดียว กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ เจา้ของเรือต่าง ๆ ไม่ให้ความ

ร่วมมือเน่ืองจากไม่ยอมปลดระวางเรือของตน อนัส่งผลให้การฟ้ืนตวัของตลาดในปี 2561 ถึงปี 2563 เปล่ียนแปลงตาม

สถานการณ์ และมีความผนัผวนอยา่งมาก รวมทั้งข้ึนอยูก่บัปัจจยัในภาคอุปสงคท่ี์กาํลงัฟ้ืนตวัข้ึนเพียงอยา่งเดียว 

 

การเปลีย่นแปลงของดัชนี BDI และมุมมองอืน่ๆ ต่อตลาด 

ฝนท่ีตกหนกัในบราซิลระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ถึงมีนาคม ประกอบกบัการระงบัการใชท่้อส่งแร่เหล็กของโครงการ Minas Rio 

ท่ีมีความยาว 500 กิโลเมตรเน่ืองจากการร่ัวไหลท่ีร้ายแรง ส่งผลกระทบต่อทั้งการนาํเขา้แร่เหล็กของจีน และค่าระวางของเรือ

ขนาดเคปไซส์ เรือรอเทียบท่าท่ีบราซิลมีจาํนวนมากข้ึนและเน่ืองจากเจา้ของเรือขนาดเคปไซส์ไม่ตอ้งการท่ีจะแล่นเรือเปล่า

สาํหรับเสน้ทางจากบราซิลไปจีน เจา้ของเรือเหล่าน้ีจึงยงัคงแล่นเรืออยูใ่นแปซิฟิกมากกวา่ทาํให้อุปทานเพ่ิมข้ึนซ่ึงส่งผลเชิงลบ

ต่อเส้นทางการขนส่งจากออสเตรเลียไปจีน การนาํเขา้แร่เหล็กของจีนสาํหรับเดือนมีนาคมลดลงอยา่งมากอยูท่ี่ 85 ลา้นตนั ซ่ึง

ลดลงกวา่ 10 ลา้นตนัเทียบกบัเดือนมีนาคม 2560 (95.5 ลา้นตนั) และตวัเลขล่าสุด ณ เดือนมกราคมปีน้ีซ่ึงอยูท่ี่ 100 ลา้นตนั การ

นาํเขา้แร่เหลก็จากบราซิลไปยงัจีนอยูท่ี่ 15.7 ลา้นตนัซ่ึงเป็นตวัเลขรายเดือนท่ีนอ้ยท่ีสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 (15.2 ลา้นตนั) 

โดยในเดือนเมษายนเห็นไดช้ดัวา่ปริมาณการขนส่งแร่เหล็กดีข้ึนอนัส่งผลบวกต่ออตัราค่าระวางเรือ แต่ตลาดยงัคงอยูใ่นจุดท่ี

สมดุล และทางบริษทัคาดวา่ในช่วงท่ีเหลือของปี 2561 ตลาดจะยงัคงผนัผวนต่อไป (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research ณ 

วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561) 

 



หนา้ 4 จาก 19 
 

เป็นเร่ืองปกติของการคา้ขายสินคา้โภคภณัฑข์องโลกโดยเฉพาะในระยะหลงัน้ีท่ีสภาพภูมิอากาศและเหตุการณ์ทางการเมืองมี

แนวโนม้ท่ีจะทาํใหก้ารผลิตวตัถุดิบและความคล่องตวัในการคา้ขายหยดุชะงกัซ่ึงข่าวพาดหัวต่างๆท่ีออกมาไดส่้งผลกระทบต่อ

ราคาสินคา้โภคภณัฑแ์ละบรรยากาศในตลาดการขนส่งทางเรือ ดงัจะเห็นไดจ้ากหลากหลายตวัอยา่งในช่วงสองสัปดาห์ท่ีผ่านมา

ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการรายงานข่าวโดยไม่คิดถึงผลท่ีตามมา มีการพาดหวัข่าวจาํนวนมากเก่ียวกบัตลาดแร่เหล็ก (และท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัตลาดสินคา้เทกอง) ในช่วงสองสัปดาห์ท่ีผ่านมาโดยมุ่งไปท่ีการหยดุดาํเนินการของเหมืองของโครงการ Anglo American 

Minas Rio ในบราซิลในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2561 หลงัจากเกิดอุบติัเหตุ แมว้า่ปริมาณสินคา้ท่ีหายไปจะสามารถส่งผลลบต่ออุป

สงคก์ารขนส่งทางเรือ แต่เหมืองดงักล่าวส่งออกแร่เหล็กเพียง 17 ลา้นตนัในปี 2560 ซ่ึงหมายความว่าเม่ือเทียบกบัในช่วงเวลา

เดียวกนักบัปีท่ีแลว้ ปีน้ีแร่เหลก็จะหายไปประมาณ 14 ลา้นตนั (หลงัการผลิตแร่เหลก็ในไตรมาสแรก ปี 2561) อยา่งไรก็ตาม ส่ิง

สาํคญัท่ีตอ้งตระหนกัคือ บริษทั Vale ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตแร่เหล็กรายใหญ่ท่ีสุดในบราซิลไม่สามารถผลิตแร่เหล็กไดต้ามเป้าในไตร

มาสแรกเน่ืองจากปัญหาดา้นสภาพอากาศ แต่ยงัคงตั้งเป้าท่ีจะผลิตใหไ้ดต้ามเป้าหมายสาํหรับปีท่ีปริมาณ 390 ลา้นตนั ซ่ึงเพ่ิมข้ึน  

23 ลา้นตนัเม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ รวมถึงปริมาณการส่งออกท่ีไม่เป็นไปตามเป้าในไตรมาสแรก แมจ้ะมีข่าวต่างๆ ตามท่ีกล่าว

ขา้งตน้ บริษทัเช่ือว่าการส่งออกแร่เหลก็ของบราซิลจะยงัคงดีในปี 2561 แมว้า่การคาดการณ์จะมีโอกาสผิดพลาดสูง บางคร้ัง

ขอ้มูลท่ีไดรั้บก็ยงัคงชดัเจนในระดบัหน่ึง ดงัจะเห็นไดจ้ากยอดขายเหลก็เสน้ท่ีลดลงอยา่งรวดเร็ว (ลดลงร้อยละ 27 จากยอดขาย

สูงสุดในเดือนมีนาคม) และยอดแร่เหลก็คงคลงัในจีนท่ีลดลงทาํใหร้าคาสินคา้ทั้งสองประเภทน้ีปรับเพ่ิมข้ึนและมีแนวโนม้ท่ีจะ

ทาํใหอุ้ปสงคต์ามฤดูกาลเพ่ิมข้ึน (ขอ้มูลจาก Evercore ISI ณ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561) 

 

หลงัจาก 4 ปีท่ีการเติบโตเป็นไปอยา่งทรงตวั การขนส่งแร่แมงกานีสทางทะเลก็ขยายตวัอยา่งรวดเร็วในปี 2560 (เพ่ิมข้ึน 4.4 ลา้น

ตนั จนเกือบ 29 ลา้นตนั) เน่ืองจากมีความตอ้งการมากจากจีน ซ่ึงแร่น้ีโดยหลกัใชใ้นอุตสาหกรรมเหล็กกลา้และอลูมิเนียมเพ่ือ

เสริมความแข็งแรงให้แก่โลหะผสม  การบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึนของจีนประกอบกับการหยุดการผลิตแมงกานีสภายในประเทศ

ประมาณหน่ึงในส่ี (เน่ืองจากความกงัวลเร่ืองผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม) ส่งผลให้ตวัเลขการส่งออกเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 24 เป็น

ปริมาณ 21.3 ลา้นตนัเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ แอฟริกาใตเ้ป็นผูส่้งออกแร่แมงกานีสรายใหญ่ท่ีสุด โดยไดส่้งออกไป

จีนเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 30 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีท่ีแลว้เป็นจาํนวน 9.3 ลา้นตนัโดยหลกัผ่านทางท่าเรือ Elizabeth และ 

Saldana Bay แต่เน่ืองจากปัญหาการขนส่งโดยทางรถไฟและราคาแร่แมงกานีสท่ีสูงข้ึน แร่แมงกานีสบางส่วนไดมี้การขนส่งโดย

รถบรรทุกไปยงั Durban เพ่ือขนส่งต่อไป ออสเตรเลียไดส่้งออกแร่แมงกานีสให้แก่จีนท่ีปริมาณ 4 ลา้นตนัซ่ึงเป็นปริมาณคงท่ี 

แต่ไดส่้งออกให้แก่ประเทศต่างๆเหล่าน้ีเพ่ิมข้ึนอยา่งมาก ไดแ้ก่ กาบอง (ปริมาณ 2 ลา้นตนั) กานา (ปริมาณ 1.9 ลา้นตนั) และ

บราซิล (ปริมาณ 1.7 ลา้นตนั) ซ่ึงส่งผลใหอุ้ปสงคใ์นแง่ตนั-ไมลเ์พ่ิมข้ึนสาํหรับเรือขนาดเลก็กวา่ขนาดเคปไซส์ ทางบริษทัไม่ได้

คาดหวงัการขยายตวัดงักล่าวในปี 2561 (จีนนาํเขา้แมงกานีสเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 เม่ือเทียบกบัไตรมาสแรกของปีท่ีแลว้) เน่ืองจากจีน

ไดก้ลบัมาผลิตแร่แมงกานีสอยา่งเตม็กาํลงัการผลิตอีกคร้ัง ในขณะท่ีไดน้าํเขา้แร่ดงักล่าวจากมาเลเซียเพ่ิมเป็นสองเท่าในไตรมาส

แรก ซ่ึงอาจช้ีใหเ้ห็นถึงการเพ่ิมความสนใจไปท่ีการขนส่งจากเส้นทางท่ีค่าระวางถูกกวา่ (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research 

ณ วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561) 

 

คาดวา่การคา้ทางทะเลของโลกจะขยายตวัถึงกวา่ 12 พนัลา้นตนัในปี 2561 กล่าวคือ 1.57 ตนัต่อหัว ซ่ึงยอดเฉล่ียต่อหัวดงักล่าว

เพ่ิมข้ึนเกือบร้อยละ 70 ในช่วงสองทศวรรษท่ีผา่นมา ซ่ึงเป็นช่วงท่ีประชากรของโลกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27 หากพิจารณารายประเทศ 
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จะเห็นไดว้า่ปริมาณการนาํเขา้สินคา้ทางทะเลต่อหวัมีความหลากหลายต่างกนัไป อยา่งเช่นในกลุ่มประเทศยโุรปนาํเขา้สินคา้ 3.1 

ตนัต่อหวัในปี 2560 ในทางตรงกนัขา้ม ในประเทศท่ีมีประชากรมากแต่เศรษฐกิจกาํลงัพฒันา การนาํเขา้สินคา้ทางทะเลคิดเป็น

เพียงเศษของหน่ึงตนัต่อหัว เช่น ปากีสถานคิดเป็น 0.15 ตนัต่อหัวในปี 2560 เป็นท่ีแน่ชัดว่ามีความเป็นไปไดท่ี้ประเทศท่ี

เศรษฐกิจกาํลงัพฒันาต่างๆจะมีปริมาณการนาํเขา้ต่อหวั (รวมถึงจาํนวนประชากร) เพ่ิมข้ึน อนัจะช่วยให้การคา้ทางทะเลเพ่ิมข้ึน 

(ขอ้มูลจาก Clarksons ณ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561) 

 

น่ีคือเหตุผลท่ีทาํไมบริษทัเช่ือว่าคร่ึงปีหลงัจะดีกว่าคร่ึงปีแรก กล่าวคือ รายไดเ้ฉล่ียสําหรับเรือขนาดเคปไซส์ในปี 2561 ณ 

ปัจจุบนัอยูท่ี่ 13,500 เหรียญสหรัฐต่อวนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ แต่ยงัคงนอ้ยกวา่ประมาณการ

ของบริษทัท่ี 17,000 เหรียญสหรัฐต่อวนั ทางบริษทัเช่ือว่าตลาดค่าระวางกาํลงัฟ้ืนตวั สาํหรับแร่เหล็ก ทางบริษทัมองว่าตวัขบั

เคล่ือนท่ีสาํคญัในเดือนขา้งหนา้ไดแ้ก่ 1. ส่วนต่างราคาแร่เหลก็ท่ีสูงข้ึนระหวา่งแร่เหล็กท่ีมีคุณภาพสูงกบัแร่เหล็กท่ีมีคุณภาพตํ่า 

2. บราซิลส่งออกแร่เหลก็ลดลงร้อยละ 4 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ โดยท่ีบริษทั Vale ยงัคงระบุวา่การผลิตจะขยายตวั

ไดถึ้งร้อยละ 6 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 3. ปริมาณแร่เหลก็คงคลงัของจีนลดลงในสปัดาห์ท่ีผา่นๆมาและการผลิตแร่

เหลก็ภายในประเทศลดลงอยา่งมากเม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้และตวัเลขเฉล่ีย 5 ปียอ้นหลงั และ 4. การผลิตเหลก็กลา้ของจีนท่ีเร่ิมตน้

ปีดว้ยปริมาณมากซ่ึงช่วยใหอุ้ปสงคแ์ร่เหลก็เพ่ิมข้ึน การหยดุชะงกัของอุปทานในระยะสั้นทั้งถ่านหิน (รัฐบาลจีนสนบัสนุนการ

สะสมถ่านหินเพ่ือควบคุมราคาถ่านหิน) และถัว่เหลือง (การประทว้งของคนขบัรถบรรทุกในบราซิลทาํให้ปริมาณการส่งถัว่

เหลืองไปยงัท่าเรือมีจาํนวนจาํกดั) แต่ปัจจยัพ้ืนฐานยงัดูแข็งแกร่งโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือพิจารณาปริมาณถ่านหินคงคลงัของจีน

และแนวโนม้การผลิตภายในประเทศตั้งแต่ตน้ปีจนถึงปัจจุบนั (ขอ้มูลจาก DNB Markets ณ วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561) 

 

เรือขนาดแฮนด้ีไซส์และขนาดซุปราแมกซ์ไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากความคล่องตวัและ

โอกาสท่ีมากกว่าในการปล่อยเช่าเรือ เรือทั้งสองขนาดดงักล่าวน้ีเป็นเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือซ่ึงทาํให้การขนส่ง

สินคา้มีประสิทธิภาพแมใ้นท่าเรือท่ีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ท่ีชายฝ่ังอาจไม่มีหรือมีไม่เพียงพอ นอกจากนั้น ขนาดของตวัเรือ

ประกอบกบัอตัรากินนํ้ าลึกทาํให้เรือขนาดดงักล่าวสามารถเขา้เทียบท่าเรือไดห้ลากหลายแห่ง ส่งผลให้มีรูปแบบการเช่าเรือท่ี

หลากหลาย ในปี 2560 มีการส่งมอบเรือจาํนวน 241 ลาํ ซ่ึงคิดเป็นขนาดระวางรวม 12.8 ลา้นเดทเวทตนั ขนาดระวางเรืออยู่ท่ี 

20,000 - 64,999 เดทเวทตนั หากมองในแง่ของเดทเวทตนัถือว่าลดลงร้อยละ 25 เม่ือเทียบกบัปี 2559 ในแง่ของเดทเวทตนั 

ประมาณร้อยละ 66 ของเรือท่ีมีการส่งมอบในปี 2560 เป็นเรือขนาดระวาง 60,000 - 64,999 เดทเวทตนั หากรวมอตัราการส่ง

มอบล่าชา้ของเรือใหม่ คาดวา่ในปี 2561 จะมีการรับมอบเรือใหม่อยูใ่นระดบัตํ่าท่ีปริมาณ 7 - 8 ลา้นเดทเวทตนั ในปี 2560 มีเรือ

จาํนวน 116 ลาํ ขนาดระวางเรือ 20,000 - 64,999 เดทเวทตนัถูกขายเพ่ือปลดระวางซ่ึงคิดเป็นขนาดระวางรวม 4.5 ลา้นเดทเวทตนั 

หากมองในแง่ของเดทเวทตนัถือวา่ลดลงร้อยละ 31.7 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2559 คาดวา่ปริมาณการปลดระวางเรือในปี 

2561 จะลดลงอีก เน่ืองมาจากตลาดท่ีปรับตวัดีข้ึน ถึงแมว้า่มีการคาดการณ์วา่กฎเกณฑใ์นเร่ืองการจดัการนํ้ าถ่วงเรือและเร่ืองค่า

กาํมะถนัในนํ้ ามนัเช้ือเพลิงอาจทาํใหมี้การปลดระวางเรือมากข้ึนในปีต่อๆไป คาดวา่กองเรือขนาดแฮนด้ีไซส์และซุปราแมกซ์จะ

ขยายตวัสุทธิร้อยละ 2 ในปี 2561 และร้อยละ 1 ในปี 2562 ตามลาํดบั หลงัจากรวมอตัราการส่งมอบเรือล่าชา้และอตัราการปลด

ระวางท่ีลดลงในปี 2561 มีปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่เพียงเล็กน้อยตั้งแต่ส้ินปี 2560 โดยมีการสั่งต่อเรือใหม่เพียง 20 ลาํ ซ่ึงคิด

เป็นขนาดระวางรวม 1 ลา้นเดทเวทตนัในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2561 เม่ือเทียบกบัการสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 14 ลาํ (ขนาดระวาง
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รวม 0.7 ลา้นเดทเวทตนั) ในช่วงเดียวกนัของปี 2560 ในจาํนวนเรือท่ีสัง่ต่อใหม่ในปีน้ี มีเรือจาํนวน 10 ลาํมีขนาดระวางเรืออยูท่ี่ 

30,000 - 39,999 เดทเวทตนั จาํนวนเรือ 7 ลาํมีขนาดระวางเรืออยูท่ี่ 60,000 - 64,999 เดทเวทตนั และมีเรือจาํนวน 3 ลาํท่ีมีขนาด

ระวางเรืออยู่ท่ี 50,000 - 59,999 เดทเวทตนั ในขณะท่ีการปลดระวางมีการชะลอตวัลงอย่างมาก ความสมดุลของอุปสงคแ์ละ

อุปทานยงัคงปรับตวัดีข้ึนจากการท่ีปริมาณการส่งมอบเรือใหม่ยงัคงท่ีในระดบัตํ่าและการขยายตวัทางการคา้โดยรวมยงัคงอยูใ่น

ระดบัท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวเหล่าน้ีคาดวา่จะช่วยสนบัสนุนตลาดเรือขนาดแฮนด้ีไซส์และซุปราแมกซ์ (ขอ้มูลจาก 

Banchero Costa ณ วนัท่ี  1 มิถุนายน 2561) 

 

ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2559 เศรษฐกิจโลกแทบไม่เคยมีความไม่แน่นอนเหมือนในปัจจุบัน ขอ้มูลตั้ งแต่ตน้ปีเป็นท่ีน่าผิดหวงั          

(น่าผิดหวงัท่ีสุดมาจากทางสหภาพยุโรป)  ในขณะท่ีความตึงเครียดท่ีเพ่ิมข้ึนระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ถือเป็นเร่ืองท่ีท้าทาย

ความสามารถในการคาดการณ์ของนกัเศรษฐศาสตร์ทุกราย ปัจจยัสุดทา้ย ค่าเงินดอลลาร์ท่ีแข็งข้ึนเน่ืองจากการปรับเพ่ิมอตัรา

ดอกเบ้ียระยะสั้นไดก่้อใหเ้กิดความตึงเครียดในประเทศระบบเศรษฐกิจเกิดใหม่ต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศท่ีมีงบประมาณ

ขาดดุลสูงและมีหน้ีในสกุลเงินต่างประเทศจาํนวนมาก เม่ือพิจารณาจากปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีจึงเป็นเร่ืองง่ายท่ีจะสรุปภาพรวม

เศรษฐกิจในแง่ลบ แต่ในความเป็นจริงนั้น การขยายตวัทางเศรษฐกิจยงัคงแขง็แกร่งในหลายภูมิภาค ในสหรัฐฯ ความสามารถใน

การทาํกาํไรของบริษทัต่างๆ และตลาดแรงงานท่ีแขง็แกร่งน่าจะทาํใหต้วัเลขจีดีพีของประเทศอยูท่ี่ร้อยละ 3 ในปีน้ี การขยายตวั

ทางเศรษฐกิจของประเทศในยโุรปซ่ึงเป็นท่ีน่าผิดหวงัในคร่ึงปีแรก น่าจะฟ้ืนตวัมาอยูท่ี่ร้อยละ 2.3 สาํหรับทั้งปี 2561 ในทวีป

เอเชีย ธนาคารกลางของจีน กาํลงัปรับเปล่ียนนโยบายทางการเงินท่ีเขม้งวดบางส่วน หลงัจากท่ีเศรษฐกิจของจีนขยายตวัร้อยละ

6.9 ในปี 2560 ในปีน้ีเศรษฐกิจจีนน่าจะขยายตวัร้อยละ 6.6 ดงันั้น วฏัจกัรของเศรษฐกิจโลกยงัคงอยูไ่ดแ้ละเป็นไปดว้ยดี         แต่

บริษทัมองวา่แรงขบัเคล่ือนวฏัจกัรดงักล่าวจะเร่ิมอ่อนลง หรือจะกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่ เราไดเ้ลยจุดสูงสุดของวฏัจกัรมาแลว้ 

(ขอ้มูลจาก TradeWinds ณ วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2561) 

 

มุมมองบริษัทฯ ต่อมาตรการควํา่บาตรและมาตราการจัดเกบ็ภาษีทางการค้า 

มาตรการคว ํ่าบาตรและมาตราการจดัเก็บภาษีทางการคา้ยงัคงเป็นประเด็นวิพากษว์ิจารณ์อยู ่ส่วนใหญ่เห็นพอ้งว่า การส่งออก

ของจีนจะประสบปัญหามากท่ีสุด ซ่ึงอาจจะเป็นจริงหากเกิดก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก แต่ประเด็นดงักล่าวไม่น่าจะเป็นจริงอีก

ต่อไป  

 

มาตรการคว ํ่าบาตรและมาตราการจดัเก็บภาษีทางการคา้ไม่สามารถทาํให้ความตอ้งการของตลาดหมดไปไดต้ราบใดท่ีสินคา้   

โภคภณัฑภ์ายใตม้าตราการดงักล่าวยงัมีการผลิตในประเทศอ่ืนๆ หรือสามารถซ้ือจากผูข้ายรายอ่ืนในราคาท่ีใกลเ้คียงกนัโดยมี

คุณลกัษณะท่ีเหมือนหรือใกลเ้คียงกัน มาตรการคว ํ่าบาตรและมาตราการจัดเก็บภาษีทางการคา้จะส่งผลให้การขนส่งสินคา้    

โภคภณัฑเ์ป็นไปอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ หากมีการเปล่ียนประเทศผูผ้ลิตสินคา้ก็จะส่งผลใหเ้กิดความแออดั การขนถ่ายสินคา้ลง

เรือชา้ลง (เม่ือเทียบกบัประเทศผูผ้ลิตสินคา้เดิม) และปริมาณการขนส่งสินคา้ในแง่ตนั-ไมลเ์พ่ิมข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อตลาด

ขนส่งสินคา้แหง้เทกอง  
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มุมมองอืน่ๆ ต่อมาตรการควํ่าบาตรและมาตราการจัดเกบ็ภาษีทางการค้า 

ธนาคารกลางยโุรป (ECB) กล่าวเม่ือวนัจนัทร์วา่ ภาษีสินคา้นาํเขา้ท่ีสหรัฐฯ เรียกเก็บในช่วงไม่ก่ีเดือนมาน้ีส่งผลกระทบเพียง

เลก็นอ้ยต่อเศรษฐกิจโลก แต่ความตึงเครียดท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งมากอาจทาํใหก้ารฟ้ืนตวัของการคา้โลกหยดุชะงกั ECB ไดก้ล่าวไวใ้น

บทความเศรษฐกิจวา่ การโตต้อบและสงครามการคา้ท่ีตึงเครียดข้ึนอาจทาํใหร้าคาสินคา้นาํเขา้สูงข้ึน ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน และ

กาํลงัการซ้ือของภาคครัวเรือนลดลง ซ่ึงส่งผลกระทบในทางลบต่อการบริโภค การลงทุน และการจา้งงาน (ขอ้มูลจาก Reuters ณ 

วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561) 

 

เน่ืองจากจีนและสหรัฐฯ พยายามเจรจาต่อรองหาทางออกในสปัดาห์น้ีเพ่ือหลีกเล่ียงสงครามทางการคา้ อุตสาหกรรมการขนส่ง

ทางเรือจะตอ้งปลอบใจตวัเองวา่ยงัคงมีการคา้หน่ึงระหวา่งสองประเทศท่ีมีเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสุดของโลกซ่ึงยงัคงแขง็แกร่ง 

กล่าวคือ การคา้นํ้ ามนัดิบ ปริมาณนํ้ ามนัดิบของสหรัฐฯ ท่ีถูกส่งออกไปจีนยงัคงทาํลายสถิติอยา่งต่อเน่ืองในปีน้ีแมว้า่ทั้งสอง

ประเทศจะมีขอ้โตแ้ยง้ทางการคา้ท่ีดุเดือด จากการท่ีสหรัฐฯ สามารถใชก้ารคา้นํ้ ามนัดิบเป็นเคร่ืองมือในการลดการขาดดุลอยา่ง

ง่ายดาย และจีนเองก็ดูเหมือนจะเตม็ใจซ้ือนํ้ ามนัดิบจากสหรัฐฯ ทางออกใดๆ ของการเจรจาต่อรองระหวา่งสองประเทศน้ีอาจ

กระตุน้ใหอุ้ปสงคใ์นนํ้ ามนัดิบเพ่ิมข้ึนอีก เป็นท่ีน่าเสียดายวา่ มุมมองบวกต่อตลาดการขนส่งทางเรือจะตอ้งส้ินสุดลงเม่ือความตึง

เครียดระหวา่งสองประเทศมหาอาํนาจทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน การควบคุมการนาํเขา้สินคา้จากสหรัฐของจีนอาจเปล่ียนแปลง

การคา้ธญัพืชโลก ในขณะท่ีบริษทัมองวา่ในระยะสั้นอตัราค่าระวางเรืออาจเพ่ิมข้ึน แต่ในระยะยาว ขอ้จาํกดัทางการคา้อาจสร้าง

ความกงัวลใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้สินคา้ธญัพืช (ขอ้มูลจาก Lloyd’s List ณ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561) 

 

ตลาดฝ่ังแอตแลนติกไม่มีความเคล่ือนไหวเน่ืองจากการขาดแคลนการขนส่งธญัพืชจากอ่าวสหรัฐฯ (USG) และอเมริกาใต ้

ในขณะท่ีการส่งออกธญัพืชของอเมริกาใตท่ี้ชะลอตวัอาจมีสาเหตุมาจากปริมาณการเก็บเก่ียวท่ีนอ้ยลงของอาร์เจนตินาและ

ปัญหาภายในของบราซิล ไม่มีการส่งออกธญัพืชจาก USG เน่ืองจากสงครามทางการคา้จากมาตรการการจดัเก็บภาษีท่ีมีข้ึนและ

หยดุลงเป็นพกัๆ ของรัฐบาลสหรัฐฯ สาํหรับสินคา้ของจีนและประเทศในสหภาพยโุรป รวมถึงมาตรการตอบโตท้างภาษีจาก

ประเทศอีกฝ่าย โดยเฉพาะอยา่งยิง่มาตรการจดัเก็บภาษีของจีนสาํหรับขา้วฟ่างของสหรัฐฯ (ซ่ึงคาดวา่จะอยูท่ี่อตัราร้อยละ 178 

ในเดือนเมษายนและลดลงในภายหลงัในเดือนพฤษภาคม) ผูซ้ื้อตา่งมีความหวาดระแวงในการซ้ือสินคา้ล่วงหนา้ภายใตก้ารขู่ใช้

มาตราการจดัเก็บภาษีนาํเขา้ ในขณะท่ีผูข้ายลงัเลท่ีจะขายสินคา้ล่วงหนา้ในราคาท่ีตํ่าในปัจจุบนั  น่ีเป็นเพียงปัจจยัหน่ึงของ

สถานการณ์การส่งออกของสหรัฐฯ ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อการขนส่งสินคา้ทางเรือและตลาดสินคา้แหง้เป็นอยา่งมาก 

(ขอ้มูลจาก Compass Maritime ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2561) 

 

อนัดบัแรก เศรษฐกิจของจีนไดก้ลบัเขา้สู่จุดสมดุลจากการเปล่ียนเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนโดยการส่งออกเป็นรูปแบบเศรษฐกิจเนน้

การขบัเคล่ือนภายในประเทศ อนัดบัท่ีสอง ตรงขา้มกบัความเขา้ใจทัว่ไป การบริโภคภายในประเทศไดก้ลายเป็นปัจจยัขบัเคล่ือน

หลกัในจีน โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 5.3 ในตวัเลขจีดีพีของประเทศท่ีร้อยละ 6.8 ในไตรมาสแรกของปี 2561 อนัดบัท่ีสาม 

อุตสาหกรรมการบริการ ซ่ึงมีความสาํคญัมากข้ึนในเศรษฐกิจจีน (กวา่คร่ึงหน่ึงของจีดีพี) มีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัอยา่งมากใน
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ไม่ก่ีปีขา้งหนา้ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงในรูปแบบการบริโภคของผูบ้ริโภคชนชั้นกลาง การปรับปรุงระบบการขนส่งและ

เทคโนโลยดิีจิทลั และทา้ยท่ีสุด แมว้า่สงครามการคา้จะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในอุตสาหกรรมภาคการผลิตเพ่ือการส่งออก 

อุปสงคจ์าํนวนมากสาํหรับการผลิตส่วนใหญ่มาจากตลาดภายในประเทศ (ขอ้มูลจาก HSBC ‘China Inside Out’ ณ วนัท่ี 29 

มิถุนายน 2561) 

 

สงครามทางการคา้ระหวา่งสหรัฐฯ และจีนกาํลงัทาํใหต้ลาดถัว่เหลืองของโลกเปล่ียนไปโดยบราซิลซ่ึงเป็นประเทศส่งออกถัว่

เหลืองรายใหญ่กลายเป็นผูน้าํเขา้ จากการท่ีราคาถัว่เหลืองของบราซิลไดผ้ลประโยชน์จากความขดัแยง้ดงักล่าว บราซิลอาจหา

ประโยชนจ์ากโอกาสน้ีโดยเพ่ิมการขายถัว่เหลืองใหแ้ก่จีนซ่ึงเป็นผูน้าํเขา้รายใหญ่ แต่การทาํเช่นนั้นได ้ บราซิลจะตอ้งเปล่ียนไป

ซ้ืออาหารท่ีทาํมาจากถัว่เหลืองซ่ึงเป็นส่วนผสมท่ีสาํคญัสาํหรับอุตสาหกรรมปศุสตัวจ์ากประเทศเพ่ือนบา้นอยา่งอาร์เจนตินา 

(ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561) 

 

จะมีใครบอกผูส่้งออกสินคา้โภคภณัฑห์รือไม่วา่ขณะน้ีกาํลงัมีสงครามการคา้เกิดข้ึนอยู?่ ประเดน็ท่ีเกิดข้ึนในตอนน้ีคือ  อตัราค่า

ระวางเรือขนส่งสินคา้เทกองกาํลงัฟ้ืนตวัถึงแมว้า่สงครามการคา้กาํลงัขยายตวัซ่ึงอาจทาํลายเศรษฐกิจของจีน เน่ืองจากเศรษฐกิจ

จีนไดพิ้สูจน์แลว้วา่มีความแขง็แกร่ง กล่าวคือ การคา้โดยตรงระหวา่งสหรัฐฯ กบัจีนนั้นค่อนขา้งเลก็ และจีนจะลงทุนในระบบ

โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนบัสนุนเศรษฐกิจของประเทศหากสงครามการคา้กบัสหรัฐฯ รุนแรงข้ึน (ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 

5 กรกฎาคม 2561) 

 
การคา้โลกอาจเผชิญกบัการถดถอยหากแนวโนม้มีการออกมาตรการคุม้กนัทางการคา้เพ่ิมข้ึน ซ่ึงเร่ิมมีใหเ้ห็นโดยองคก์ารการคา้

โลกระบุในรายงานเก่ียวกบัขอ้จาํกดัทางการคา้ระหวา่งกลุ่มประเทศจี 20 โดยรายงานวา่มีมาตรการทางการคา้ใหม่ทั้งหมด 39 

มาตรการท่ีใชโ้ดยกลุ่มประเทศจี 20 ในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2560 ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2561 รวมถึงการเพ่ิมภาระทางภาษี 

ระบบศุลกากรท่ีเขม้งวดข้ึน และการจดัเก็บภาษีและอากรสาํหรับการส่งออก ซ่ึงเฉล่ียเกือบเท่ากบั 6 มาตรการจาํกดัทางการคา้ต่อ

เดือน คิดเป็นเกือบสองเท่าของจาํนวนมาตราการในช่วงก่อนหนา้ ในทางตรงกนัขา้ม มีจาํนวนมาตรการท่ีเอ้ือต่อทางการคา้ใหม่

เฉล่ียอยูท่ี่ 7 มาตรการต่อเดือน เทียบกบัจาํนวน 6 มาตรการในช่วงก่อนหนา้ท่ี (ขอ้มูลจาก Lloyd’s List ณ วนัท่ี 6 กรกฎาคม 

2561) 

 

ถึงแมว้า่ภาระทางภาษีโดยตรงมาตรการแรกจะถูกบงัคบัใชเ้ม่ือวนัศุกร์ ผูบ้ริโภคชาวจีนยงัคงเป็นผูบ้ริโภคท่ีดี ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี

ผิดปกติเม่ือพิจารณาถึงความขดัแยง้กบัประเทศคูค่า้อ่ืนๆ เม่ือความสมัพนัธ์กบัเกาหลีใตพ้งัทลายลงเม่ือปีท่ีแลว้เน่ืองจากการ

ตดัสินใจของเกาหลีใตใ้นการเคล่ือนกาํลงัพลเพ่ือป้องกนัมิสไซล ์ จีนไดว้พิากษว์จิารณ์เป็นอยา่งมาก เช่นเดียวกบัสถานการณ์ใน

ปี 2555 ท่ีมีประเด็นขอ้พิพาทเหนือหมู่เกาะทางตะวนัออกของทะเลของจีนซ่ึงทั้งจีนและญ่ีปุ่นตา่งอา้งการครอบครอง ชาวจีน

ชาตินิยมต่างปลน้บริษทัตวัแทนจดัจาํหน่ายโตโยตา้ และเผาโรงงานของบริษทัพานาโซนิก จนถึงปัจจุบนั มีสญัญาณเพียง

เลก็นอ้ยของความขดัแยง้ดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม  บริษทัยอ่ยของบริษทัสหรัฐฯ ในจีนมีกาํไรประมาณ 223 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ

ในปี 2558 ตามรายงานของ Deutsche Bank AG ถึงแมว้า่ยอดการขายลดลงเพียงร้อยละ 20 ซ่ึงถือเป็นเป้าหมายท่ีอยูใ่นระดบัปาน

กลางเม่ือคาํนึงถึงเหตุการณ์ท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคต่อตา้นบริษทัเกาหลีเม่ือปีท่ีแลว้ จะมีค่าความเสียหายถึง 45 พนัลา้นเหรียญ ซ่ึง
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มากกวา่จาํนวนร้อยละ 10 ของภาระภาษีท่ีสหรัฐฯ ขู่วา่จะเก็บเพ่ิมเติมอีก 4 แสนลา้นเหรียญฯ หากหากจีนไม่ยอมอ่อนขอ้ให ้

(ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2561) 

 

Stephen Roach นกัเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงเป็นนกัวชิาการอาวโุสของบริษทั Yale และอดีตประธาน Morgan Stanley Asia เช่ือวา่

สหรัฐฯ จะพา่ยแพต้่อจีนในสงครามทางการคา้  ถึงแมว้า่สหรัฐฯ จะนาํเขา้สินคา้จากจีนในปริมาณมากกวา่ท่ีจีนนาํเขา้จาก

สหรัฐฯ ซ่ึงดูเหมือนวา่สหรัฐฯ จะทรงอิทธิพลมากกวา่จีนก็ตาม Roach ไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมวา่ “สหรัฐฯ พ่ึงพาจีนอยา่งมากโดยจีน

เป็นแหล่งสินคา้ราคาถูกเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคชาวอเมริกนั และพ่ึงพาจีนอยา่งมากสาํหรับการซ้ือพนัธบตัร

รัฐบาลของสหรัฐฯ เพ่ือรองรับการขาดดุลงบประมาณ ซ่ึงกาํลงัโตข้ึนเร่ือยๆ” (ขอ้มูลจาก CNBC ณ วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2561) 

 

สหรัฐฯ และจีนต่างส่งสญัญาณวา่ต่างฝ่ายพร้อมท่ีจะกลบัมาเจรจาต่อรองทางการคา้หลงัจากมีการขู่โตต้อบกนัไปมา ถึงแมว้า่

รัฐมนตรีกระทรวงการคลงั Steven Mnuchin กล่าววา่ จีนจะตอ้งใหค้าํมัน่วา่จะปฏิรูปเศรษฐกิจอยา่งจริงจงั Munchin กล่าวกบั 

House Financial Services Committee เม่ือวนัพฤหสับดีท่ีผา่นมาวา่ เขาและเจา้หนา้ท่ีทางการพร้อมสาํหรับการเจรจาต่อรอง โดย

อา้งวา่ภาระทางภาษีของสหรัฐฯ ต่อจีนนั้นเป็นเพียงขั้นตอนระดบัปานกลางท่ีมีเพ่ือปรับความสามารถในการแข่งขนัใหเ้ท่ากนั 

แถลงการณ์ของกระทรวงพาณิชยท่ี์ปักก่ิงเม่ือช่วงสายของวนัพฤหสับดีระบุวา่ จีนพยายามอยา่งมากในการหลีกเล่ียงการเพ่ิม

ความขดัแยง้ทางเศรษฐกิจกบัสหรัฐฯ และถือเป็นความรับผิดชอบของสหรัฐฯ ท่ีทาํใหส้ถานการณ์มาถึงจุดน้ี และกล่าวเพ่ิมเติม

วา่ จีนไดแ้สดงความจริงใจในการผลกัดนัใหย้ติุขอ้พิพาทผา่นทางการพดูคุยและปรึกษาหารือ รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยข์องจีน 

Wang Shouwen ไดใ้หส้มัภาษณ์เม่ือวนัองัคารท่ีกรุงเจนีวาวา่ จีนและสหรัฐฯ ควรจะนัง่หาทางออกของปัญหาทางการคา้ร่วมกนั 

(ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561) 

 

กองทุนทางการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) ไดเ้ตือนวา่ ความตึงเครียดทางการคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนอาจทาํใหเ้ศรษฐกิจโลกท่ีกาํลงัฟ้ืนตวั

ตอ้งชะงกัลง ท่ามกลางเศรษฐกิจยโุรปและญ่ีปุ่นท่ีขยายตวัตํ่ากวา่คาดการณ์ เน่ืองจากตลาดทางการเงินต่างๆ ดูเหมือนจะชะลอตวั

ลงจากความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึน ในงาน Global Economic Outlook ล่าสุดเม่ือวนัจนัทร์ท่ีผา่นมา IMF ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงการคาดการณ์

เศรษฐกิจโลก  โดยระบุวา่เศรษฐกิจโลกจะขยายตวัร้อยละ 3.9 ในปีน้ีและปีถดัไป ในปีน้ีจะมีอตัราขยายตวัท่ีสูงสุดนบัตั้งแตปี่ 

2554 (ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561) 

 
กระทรวงการต่างประเทศของจีนอา้งวา่ สงครามทางการคา้ท่ีเร่ิมโดยสหรัฐฯ ไดท้าํลายความเช่ือมัน่ต่อเศรษฐกิจโลก  Hua 

Chunying โฆษกของกระทรวงไดก้ล่าวในงานแถลงข่าววา่ สหรัฐฯ ไดอ้า้งเหตผุลต่างๆ นานาเพ่ือท่ีจะบรรลุมาตราการทาง

การคา้ และไดเ้ตือนวา่ ถา้สหรัฐฯ ยงัจงใจทาํต่อไป ประเทศต่างๆ ทัว่โลกก็จะแกปั้ญหาดว้ยการโตต้อบกลบั (ขอ้มูลจาก Reuters 

ณ วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2561) 

 
มุมมองของบริษัทฯ ต่อแรงกดดันจากกฎเกณฑ์ 
ไม่มีการพดูถึงระบบการจดัการนํ้าถ่วงเรือ (Ballast Water Management Systems (BWMS)) ระหวา่งเจา้ของเรือต่างๆ หรือในข่าว

การขนส่งสินคา้อีกต่อไป เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติัตามโดยเจา้ของเรือต่างๆ ก็กาํลงัปฏิบติัตามกฎเกณฑด์งักล่าว 



หนา้ 10 จาก 19 
 

 

อยา่งไรก็ตาม กฎเกณฑก์ารใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงกาํมะถนัตํ่า (LSFO) ซ่ึงจะบงัคบัใชใ้นปี 2563 ขององคก์ารทางทะเลระหวา่ง

ประเทศ (IMO) กาํลงัเป็นประเดน็สาํหรับทุกฝ่าย จนถึงส้ินเดือนมิถุนายน 2561 มีเรือจาํนวน 1,383 ลาํท่ีติดตั้งหรือวางแผนวา่จะ

ติดตั้งเคร่ืองยนต ์LNG หรือเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั หรือคิดเป็นร้อยละ 1.41 ของจาํนวนเรือทั้งหมด 98,183 ลาํท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม

กฎเกณฑน้ี์ภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2563 แลว้เจา้ของเรือท่ีเหลือวางแผนวา่จะปฏิบติัอยา่งไร? เจา้ของเรือต่างๆ จะตอ้งปฏิบติัตาม

กฎเกณฑน้ี์ไดโ้ดยการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงกาํมะถนัตํ่า ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีมีประเด็นอยูบ่า้ง ประเด็นแรก คือ ความพอเพียงของ

นํ้ ามนัเช้ือเพลิงกาํมะถนัตํ่า บริษทั Exxon Mobil ไดย้นืยนัแลว้วา่จะมีนํ้ ามนัเช้ือเพลิงกาํมะถนัตํ่าท่ีท่าเรือเติมนํ้ ามนัขนาดใหญ่ทัว่

โลก เม่ือผูผ้ลิตนํ้ ามนัรายใหญ่ไดอ้อกมาประกาศดงักล่าว ผูผ้ลิตนํ้ามนัรายอ่ืนๆ ก็จะทาํตาม หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่นํ้ ามนัเช้ือเพลิง

กาํมะถนัตํ่าจะมีเพ่ิมข้ึนในทอ้งตลาดตั้งแต่ไตรมาสส่ีของปี 2562 เป็นตน้ไปซ่ึงจะทาํใหค้วามแตกต่างระหวา่งนํ้ ามนัเช้ือเพลิง

กาํมะถนัสูงกบันํ้ ามนัเช้ือเพลิงกาํมะถนัตํ่าไม่แตกต่างกนัมากอีกต่อไป น่ีเป็นหน่ึงในเหตุผลหลกัวา่ทาํไมเคร่ืองยนต ์ LNG หรือ

เคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัถึงไม่ใช่ตวัเลือกแรกของเจา้ของเรือ ปัจจยัอ่ืนๆ คือ ปัญหาเร่ืองการเขา้กนัของส่วนผสมท่ีแตกต่างกนัไป

ของนํ้ ามนัเช้ือเพลิงกาํมะถนัตํ่า กล่าวคือ ตะกอนส่วนเกินจากการเผาไหมน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงกาํมะถนัตํ่าท่ีมีส่วนผสมท่ีต่างกนั 

ประเด็นเร่ืองสมรรถภาพของเรือเก่าท่ีจะสามารถเก็บนํ้ ามนัเช้ือเพลิงกาํมะถนัตํ่า และประเด็นเร่ืองความสามารถของเคร่ืองยนต์

เก่าท่ีจะเผาผลาญนํ้ ามนัเช้ือเพลิงกาํมะถนัตํ่าโดยไม่ส่งผลเสียหายหรือทาํลายเคร่ืองยนตห์รือเคร่ืองกรองได ้ ประเด็นสุดทา้ย คือ 

เรือเก่าท่ีไม่สามารถรองรับการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงกาํมะถนัตํ่าจะถูกปลดระวาง และเรือลาํอ่ืนๆ ทั้งหมดจะแล่นชา้ลงเพ่ือท่ีจะเผา

ผลาญนํ้ ามนัเช้ือเพลิงกาํมะถนัตํ่าใหน้อ้ยท่ีสุดเพ่ือใหทุ้กการเดินเรือคุม้ค่ามากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ ส่ิงเหล่าน้ีจะทาํใหอุ้ปทาน

ของเรือลดลงและส่งผลใหต้ลาดปรับตวัดีข้ึนสาํหรับเจา้ของเรือ 

 

มุมมองอืน่ๆ ต่อแรงกดดันจากกฎเกณฑ์ 
 
เขตฟยอร์ด (fjords) ของนอร์เวยจ์ะกลายเป็นเขตปลอดการปล่อยก๊าซท่ีแรกของโลกสาํหรับการขนส่งทางเรือภายในปี 2569 กลุ่ม

พาณิชยน์าวี NCE Maritime CleanTech ไดก้ล่าววา่ รัฐบาลนอร์เวยไ์ดล้งมติเห็นชอบในการหา้มการปล่อยก๊าซจากเรือสาํราญ

และเรือเฟอร์ร่ีในเขตมรดกโลกน้ีโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ เรือท่ียงัใชง้านอยูจ่ะตอ้งติดตั้งระบบขบัเคล่ือนไฟฟ้าท่ีมีแผง

แบตเตอร่ี และใชไ้ฮโดรเจนในอนาคต ซ่ึงเรือใหม่จาํนวนมากไดติ้ดตั้งหรือมีแผนท่ีจะติดตั้งระบบดงักล่าวแลว้ นอกจากน้ี ท่า

เทียบเรือจะตอ้งมีท่ีชาร์จกระแสไฟใหก้บัเรือต่างๆ เม่ือเทียบท่า (ขอ้มูลจาก TradeWinds ณ วนัท่ี 4  พฤษภาคม 2561) 

 
กฎเกณฑท่ี์จาํกดัปริมาณกาํมะถนัในนํ้ ามนัเช้ือเพลิงไม่เกินร้อยละ 0.5  ท่ีจะบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (นอกเหนือ

บริเวณเขตควบคุมการปล่อยก๊าซท่ีปัจจุบนัไดจ้าํกดัอยูท่ี่ร้อยละ 0.1) ไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดใ้นมุมมองทางกฎหมาย ดงันั้น 

จึงเป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีจะมีการขยายระยะเวลาบงัคบัใชอ้อกไป ณ ปัจจุบนั มีทั้งหมด 91 ประเทศไดใ้หส้ตัยาบนักฎเกณฑน้ี์ 

(MARPOL Annex VI) ซ่ึงคิดเป็นทั้งหมดร้อยละ 96.89 ของขนาดระวางเรือโลก ดงันั้น เรือส่วนใหญ่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ

รัฐเจา้ของธงท่ีเป็นภาคีในอนุสญัญาน้ี ในวนัท่ี 1 มกราคม 2562 จะไดเ้ห็นการบงัคบัใช ้ MARPOL Annex VI ฉบบัแกไ้ข ท่ีได้

ระบุใหท้ะเลเหนือและทะเลบอลติกเป็นเขตควบคุมการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์ ภายใตก้ฎขอ้ 13 ของ MARPOL Annex 

VI ซ่ึงเขตทะเลทั้งสองน้ีจะถือเป็นเขตควบคุมการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซดต์ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป อนัจะ
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ส่งผลใหก้ารปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซดจ์ากการขนส่งระหวา่งประเทศในบริเวณดงักล่าวลดลงอยา่งมาก กาํลงัมีการพิจารณา

หาวธีิจดัการกบัการปล่อยผงฝุ่ นคอร์บอนดาํ (Black Carbon) โดย IMO ไดก้าํลงัหาวธีิในการตรวจวดัและบนัทึกการปล่อยผงฝุ่ น

คาร์บอนดาํ ซ่ึงเป็นหน่ึงในงานของ IMO ในการหาผลกระทบต่อโซนอาร์กติกอนัเกิดจากการปล่อยผงฝุ่ นคาร์บอนดาํจากการ

ขนส่งสินคา้ทางทะเล ตามบทคดัลอกบทสมัภาษณ์ของ Kitack Lim เลขาธิการทัว่ไปของ IMO  (ขอ้มูลจาก Platts ณ วนัท่ี 18 

พฤษภาคม 2561)  

 

บริษทั ExxonMobil ไดป้ระกาศวา่จะจดัใหมี้เช้ือเพลิงท่ีเป็นไปตามกฎเกณฑก์ารจาํกดัค่ากาํมะถนัสูงสุดท่ีร้อยละ 0.5 ของ IMO  

ณ ท่าเรือต่างๆ ในทางตะวนัตกเฉียงเหนือของยโุรป เมดิเตอร์เรเนียน และสิงคโปร์ จะมีการประกาศรายช่ือท่าเรืออ่ืนๆ ท่ีจะมี

นํ้ ามนัเช้ือเพลิงดงักล่าวก่อนกาํหนดวนับงัคบัใช ้กล่าวคือ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ขอ้มูลจาก Exxon Mobil ณ วนัท่ี 24 พฤษภาคม 

2561) 

 

เจา้หนา้ท่ีของ China Maritime Safety Administration (CMSA) ไดก้ล่าววา่ จีนกาํลงัขยายพ้ืนท่ีควบคุมการปล่อยก๊าซบริเวณ

ชายฝ่ังสาํหรับเรือต่างๆ ท่ีเขา้เทียบท่าในประเทศ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป น่านนํ้าในอาณาเขตประเทศจีน (12 

ไมลท์ะเลจากชายฝ่ัง) จะบงัคบัใชก้ฎเกณฑก์ารจาํกดัค่ากาํมะถนัสาํหรับเรือสูงสุดท่ีร้อยละ 0.5 Dong Leyi  หวัหนา้แผนกการ

ควบคุมมลภาวะและวตัถุอนัตรายของ CMSA ไดก้ล่าววา่ การบงัคบัใชด้งักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของแผนของรัฐบาล ซ่ึงถือวา่จีนได้

บงัคบัใชก้ฎเกณฑด์งักล่าวก่อน IMO หน่ึงปี ซ่ึง IMO จะจาํกดัค่ากาํมะถนัในระดบัเดียวกนักบัจีนโดยจะบงัคบัใชใ้นวนัแรกของ

ปี 2563 (ขอ้มูลจาก Lloyd’s List ณ วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561) 

 

อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเช่ือวา่ไม่มีทางเลือกท่ีง่ายสาํหรับการปฏิบติัตามกฎเกณฑก์ารจาํกดัค่ากาํมะถนัท่ีจะบงัคบัใชใ้นปี 

2563 ของ IMO เจา้ของเรือไดต้ดัพอ้วา่เคร่ืองดกัจบัเขม่าควนันั้นเป็นเทคโนโลยใีหม่ มีราคาสูง และไม่สะอาด ในทางตรงขา้ม 

การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงกาํมะถนัตํ่าหรือนํ้ ามนัสะอาด (MGO) ซ่ึงบงัคบัใชใ้นเขตควบคุมการปล่อยก๊าซอยูแ่ลว้ดูเหมือนจะเป็น

ทางออกท่ีง่ายกวา่ อยา่งไรก็ตาม เหลือเวลาไม่ถึง 18 เดือนก่อนท่ีกฎเกณฑด์งักล่าวจะมีผลบงัคบัใช ้ จึงมีความกงัวลเพ่ิมข้ึนวา่

อุตสาหกรรมกลัน่เช้ือเพลิงจะไม่สามารถผลิตนํ้ ามนัเช้ือเพลิงกาํมะถนัตํ่าไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในราคา

ท่ีไม่สูงเกินไป บริษทั Exxon Mobil ไดก้ล่าววา่จะจดัใหมี้เช้ือเพลิงดงักล่าว ณ ท่าเรือต่างๆ ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของยโุรป เมดิ

เตอร์เรเนียน และสิงคโปร์ บริษทั BP ไดป้ระกาศนํ้ ามนัเช้ือเพลิงผสมท่ีน่าจะเป็นไปไดส้องชนิดถึงแมว้า่รายละเอียดดงักล่าวจะ

ยงัคลุมเครือก็ตาม บริษทั Cepsa จะจาํหน่ายนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัร้อยละ 0.5 ท่ีท่าเรือสเปนเพียงแห่งเดียว และเช่ือวา่จะ

มีราคาแพงกวา่นํ้ ามนัเช้ือเพลิงธรรมดา (HFO) ประมาณ 120 - 190 เหรียญสหรัฐต่อตนั บริษทั Shell วางแผนท่ีจะประกาศ       

กลยทุธ์ในเดือนตุลาคม ในขณะท่ีบริษทั Total ไดก้ล่าววา่ “เป็นการเร็วเกินไปท่ีจะใหค้วามเห็นในเร่ืองน้ี บริษทักาํลงัดาํเนินการ

เก่ียวกบัเร่ืองน้ีอยู”่ (ขอ้มูลจาก IHS Maritime ณ วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561) 

 
กฎเกณฑข์อง IMO ท่ีจะบงัคบัใชใ้นปี 2020 ไม่ไดเ้ป็นกฎเกณฑท่ี์กาํหนดข้ึนเพ่ือบงัคบัใชโ้ดยลาํพงั แต่หากเป็นหน่ึงในความ

ริเร่ิมของกฎเกณฑจ์าํนวนมากและมีเป้าหมายจนถึงปี 2568 และปีต่อๆไป อนัรวมไปถึง การกาํหนดเขตควบคุมการปล่อยก๊าซ

ไนโตรเจนออกไซดใ์นแถบทะเลบอลติกและทะเลเหนือ (NECA) และ การจดัใหมี้ดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน 
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(EEDI) ท่ีอยูใ่นระยะท่ี 1 และ 2 ขอ้เสนอสาํหรับเขตควบคุมการปล่อยก๊าซของจีน และการลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนได

ออกไซด ์ อนุภาค และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดล์งคร่ึงหน่ึงภายในปี 

2593 ความพยายามอยา่งมากในการลดมลพิษของอุตสาหกรรมการเดินเรือขนส่งสินคา้ดงักล่าว ทาํใหก้ารตดัสินใจกาํหนด

กฎเกณฑเ์ก่ียวกบัการจาํกดัค่ากาํมะถนันั้นมีความยากลาํบากและซบัซอ้นข้ึน เน่ืองจากไม่สามารถมองเพียงแคใ่นระยะสั้นหรือ

ตดัสินใจแยกจากกฎเกณฑอ่ื์นๆได ้(ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research ณ วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561) 

 

การเปลีย่นแปลงมูลค่าของเรือ 

มูลค่าเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองโดยรวมเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 0 - 10 เรือขนาดเคปไซส์ขายต่อ อาย ุ5 ปีและ 10 ปี มีมูลค่า 49 

ลา้นเหรียญสหรัฐ 37 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ 25 ลา้นเหรียญสหรัฐ เรือขนาดปานาแมกซ์ขายต่อ อาย ุ5 ปีและ 10 ปี มีมูลค่า 30 

ลา้นเหรียญสหรัฐ 24 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ 16 ลา้นเหรียญสหรัฐ เรือขนาดซุปราแมกซ์าและขนาดอลัตราแมกซ์ขายต่อ อาย ุ5 ปี

และ 10 ปี มีมูลค่า 28 ลา้นเหรียญสหรัฐ 22 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ 15 ลา้นเหรียญสหรัฐ เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ขายต่อ อาย ุ5 ปี

และ 10 ปี มีมูลค่า 24.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ 15 ลา้นเหรียญสหรัฐและ 10.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ขอ้มูลจาก Arctic Shipping ณ วนัท่ี 

25 พฤษภาคม 2561) 

 

รายการขายท่ีน่าสนใจท่ีมีการรายงานมาในสปัดาห์น้ีคือ เรือขนาดปานาแมกซ์ช่ือ “โตโร” มีขนาดระวางประมาณ 76,000 เดท

เวทตนั สร้างโดยอู่ต่อเรือ Imabari ในปี 2551 ไดถู้กขายไปในราคา 15.2 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยผูข้ายไดซ้ื้อเรือลาํน้ีมาเม่ือ

ประมาณ 2 ปีท่ีแลว้ในราคาประมาณ 9 ลา้นเหรียญสหรัฐ ดงันั้น การขายคร้ังน้ีจึงทาํกาํไรมาก (ขอ้มูลจาก Compass Maritime ณ 

วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561) 

 

มุมมองของบริษัทฯ ต่อการเปลีย่นแปลงหลกัของภาคอุปทาน 

บริษทัฯอุปทานกองเรือไดเ้ร่ิมตน้ปี 2561 ท่ี 813.53 ลา้นเดทเวทตนัและเพ่ิมข้ึนเป็น 826.32 ลา้นเดทเวทตนัเม่ือส้ินคร่ึงแรกของปี 

ดว้ยอตัราการขยายตวัของกองเรือร้อยละ 1.6 ซ่ึงอีกร้อยละ 2.11 (17.45 ลา้นเดทเวทตนั) มีกาํหนดส่งมอบภายในปี 2561 และอีก

ร้อยละ 3.95 (32.66 ลา้นเดทเวทตนั) มีกาํหนดส่งมอบในปี 2562  หากคาํนวณอตัราการส่งมอบล่าชา้ท่ีร้อยละ 20 ของการส่ง

มอบเหล่าน้ี (ตวัเลขท่ีแทจ้ริงคือร้อยละ 9.61 ของคร่ึงปีแรกในปี 2561) และตั้งสมมติฐานวา่การปลดระวางเรือมีอตัราสูงถึง 8 

ลา้นเดทเวทตนั (ตวัเลขท่ีแทจ้ริงคือ 2.77 ลา้นเดทเวทตนัสาํหรับการปลดระวางเรือในคร่ึงปีแรกของปี 2561) กองเรือสุทธิจะ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.64 (835.05 ลา้นเดทเวทตนั) ในปี 2561 และร้อยละ 2.51 (855.97 ลา้นเดทเวทตนั) ในปี 2562  

 

มุมมองอืน่ๆ ต่อการเปลีย่นแปลงหลกัของภาคอุปทาน 

 

มีเรือเพียงจาํนวน 4 ลาํ (ประเภทละ 1 ลาํ) ท่ีถูกปลดระวางเม่ือเดือนท่ีแลว้ ส่งผลใหจ้าํนวนเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองท่ีถูกปลด

ระวางในเดือนเมษายนตํ่าท่ีสุดนบัตั้งแต่การปลดระวางเรือจาํนวน 2 ลาํเม่ือเดือนตุลาคม ปี 2551 ตั้งแต่ตน้ปีมา มีเรือเพียง 28 ลาํท่ี

ถูกปลดระวาง ประกอบดว้ยเรือขนาดเคปไซส์ 10 ลาํ เรือขนาดปานาแมกซ์ 4 ลาํ เรือขนาดซุปราแมกซ์ 8 ลาํ และเรือขนาดแฮนด้ี
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ไซส์ 6 ลาํ เม่ือเทียบกบัการปลดระวางเรือจาํนวน 99 ลาํในช่วง 4 เดือนแรกของปีท่ีแลว้ ถึงแมว้า่ราคาขายเรือเพ่ือปลดระวางจะ

สูงถึงประมาณ 440 เหรียญสหรัฐต่อตนั ในบริเวณอนุทวปี ยงัคงมีแรงจูงใจเลก็นอ้ยท่ีจะทาํใหเ้จา้ของเรือส่งเรือไปปลดระวางใน

ขณะท่ีอตัราค่าระวางสูงกวา่ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือมาก ดงันั้น คาดวา่การปลดระวางเรือของปี 2561 น้ีอยูท่ี่ประมาณ 8 ลา้นเดท

เวทตนั (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research ณ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561) 

 

เปรียบเทียบกบัการส่งมอบเรือจาํนวน 544 ลาํ ซ่ึงคิดเป็น 46.4 ลา้นเดทเวทตนัในปี 2559 ยอดการส่งมอบเรือในปี 2560 ลดลงมา

อยูท่ี่ 426 ลาํ คิดเป็น 37.1 ลา้นเดทเวทตนั เม่ือพิจารณาการส่งมอบเรือท่ีล่าชา้ดว้ยแลว้ การส่งมอบในปี 2561 อาจจะอยูใ่นระดบั

ตํ่าท่ีประมาณ 27 ลา้นเดทเวทตนั ในช่วงหา้เดือนแรกของปี 2561 มีการส่งมอบเรือจาํนวนทั้งหมด 131 ลาํ คิดเป็น 12.8 ลา้นเดท

เวทตนั ในปี 2560 การปลดระวางเรือมีการชะลอตวัลงอยา่งต่อเน่ืองสอดคลอ้งกบัการฟ้ืนตวัของตลาด จากการปลดระวางเรือ

จาํนวน 382 ลาํ คิดเป็นขนาดระวางรวม 29.4 ลา้นเดทเวทตนัในปี 2559 และการปลดระวางเรือจาํนวน 191 ลาํ คิดเป็นขนาด

ระวางรวม 13.6 ลา้นเดทเวทตนัในปี 2560 คาดวา่ตลาดท่ีฟ้ืนตวัข้ึนจะทาํใหก้ารปลดระวางเรือลดลงในปี 2561 ถึงแมว้า่กฎเกณฑ์

ระบบการจดัการนํ้ าถ่วงเรือและการจาํกดักาํมะถนัจะทาํใหเ้กิดการปลดระวางเรือมากข้ึนในอนาคต ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 

2561 มีเรือจาํนวนทั้งหมด 27 ลาํ คิดเป็นขนาดระวางรวม 2.6 ลา้นเดทเวทตนัไดถู้กปลดระวาง ดว้ยอตัราค่าระวางในตลาดท่ีดีข้ึน 

การสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวนมากข้ึน ถึงแมว้า่การสัง่ต่อเรือใหม่จะยงัค่อนขา้งตํ่าเทียบกบัปริมาณการสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวน 300 - 

1,000 กวา่ลาํต่อปีในช่วงปี 2553 - ปี 2558 ใน 5 เดือนแรกของปี 2561 มีรายงานวา่มีการสัง่ต่อเรือใหม่ทั้งหมด 65 ลาํ คิดเป็น

ขนาดระวางรวมทั้งส้ิน 8.2 ลา้นเดทเวทตนั (ขอ้มูลจาก Banchero Costa ณ วนัท่ี 27 มิถุนายน 2561) 

 

ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2561 เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองโลกท่ีอายมุากกวา่ 18 ปี มีจาํนวนทั้งส้ิน 1,241 ลาํ เรือเหล่านั้นส่วน

ใหญ่ลว้นแต่อาจถูกปลดระวางในช่วงท่ีถึงกาํหนดการสาํรวจเรือพิเศษในปี 2562 และปี 2563 Lloyd’s List ไดค้าดวา่จะมีเรือถูก

ปลดระวางเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 46 เม่ือเทียบกบัตวัเลขการปลดระวางเรือในสถานการณ์ปกติ (เรือขนาดซุปราแมกซ์จาํนวน 774 ลาํ 

และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์จาํนวน 363 ลาํ) เน่ืองจากกฎเกณฑก์ารควบคุมค่ากาํมะถนัท่ีเขม้งวดข้ึนท่ีจะบงัคบัใชต้ั้งแตปี่ 2563 เป็น

ตน้ไป อยา่งไรก็ตาม เรือดงักล่าวขา้งตน้มีอายเุฉล่ียอยูใ่นระดบัท่ีจะถูกปลดระวางและจะมีโอกาสถูกปลดระวางเม่ือเรือเหล่านั้น

ตอ้งใชต้น้ทุนสูงในการดาํเนินการ (ขอ้มูลจาก Lloyd’s List ณ วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561) 

 

มุมมองของบริษัทฯ ต่อการเปลีย่นแปลงด้านอุปสงค์ 

 

ปัจจยับวก ก็คือ มีการคาดการณ์วา่ตวัเลขจีดีพีของโลกและการเติบโตทางการคา้จะยงัคงอยูท่ี่ร้อยละ 4 จนถึงส้ินปี 2562 อุปสงค์

ในถ่านหินเทอร์มอลของอินเดียไดเ้พ่ิมข้ึนแมว้า่ไดมี้การรองรับโดยการผลิตภายในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย ในขณะท่ีไดมี้

การรองรับอุปสงคใ์นถ่านหินท่ีใชใ้นการผลิตเหลก็ของอินเดียท่ีเพ่ิมข้ึนโดยถ่านหินนาํเขา้ การคา้ธญัพืชรวมถึงถัว่เหลืองจะยงัคง

เติบโตอยา่งต่อเน่ือง การส่งออกขา้วสาลีของประเทศแถบทะเลดาํคาดวา่จะเติบโตเน่ืองจากรัสเซียไดก้ลายมาเป็นผูส่้งออกราย

ใหญ่ท่ีสุด การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานในทวปีเอเชียตะวนัออกเฉียงใตป้ระกอบกบัโครงการการริเร่ิมแถบเสน้ทางเศรษฐกิจ 

(Belt and Road Initiative) ของจีนไดส่้งผลดีต่อตลาดการเดินเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองขนาดใหญ่ โดยจะมีการใชเ้หลก็กลา้ 
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ซีเมนต ์ และผลิตภณัฑป์ระเภทไมม้ากข้ึนเพ่ือรองรับโครงการดงักล่าว นโยบายลดมลพิษอยา่งเขม้งวดของรัฐบาลจีนจะทาํให้

การนาํเขา้แร่เหลก็และถ่านหินคุณภาพดีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงส่งผลต่อปริมาณการขนส่งในแง่ตนั-ไมลใ์นอนาคต 

 

ปัจจยัลบ ก็คือ มีการผลิตกระแสไฟฟ้าทางเลือกซ่ึงไม่ใชถ่้านหินเพ่ิมข้ึนอยา่งมากในจีน นโยบายของรัฐบาลจีนทาํใหมี้การผลิต

ถ่านหินในประเทศมากกวา่การนาํเขา้อนัส่งผลเชิงลบต่อภาพรวมของการนาํเขา้ถ่านหิน 

 

มุมมองอืน่ๆ ต่อการเปลีย่นแปลงด้านอุปสงค์ 

 

ในขณะท่ีมีหลากหลายเหตุการณ์ซ่ึงส่งผลเชิงลบต่อการขนส่งสินคา้ในระยะสั้น (เช่น มาตราการการจดัเก็บภาษี การประทว้ง 

สภาพอากาศ เป็นต้น) บริษัทยงัคงเช่ือว่าอุปสงค์ในสินค้าจะยงัคงแข็งแกร่งในอีก 18 - 24 เดือนข้างหน้า และยงัเช่ือว่า

ปัจจยัพ้ืนฐานของภาคอุปทาน-ภาคอุปสงคจ์ะยงัคงช่วยหนุนใหค้่าระวางเพ่ิมข้ึนในช่วง 18 เดือนขา้งหนา้ โดยคาดวา่มูลค่าตวัเรือ

จะเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกนั เม่ือถึงปี 2563 แมว้า่ตลาดจะแบ่งเป็นสองประเภท กล่าวคือ เรือท่ีประหยดัเช้ือเพลิงและมีการติดตั้งเคร่ือง

ดกัจบัเขม่าควนัน่าจะยงัคงทาํรายไดดี้เม่ือเทียบกบัเรือท่ีเก่าท่ีไม่มีประสิทธิภาพจะตอ้งแบกรับตน้ทุนเช้ือเพลิงท่ีสูงข้ึน จากการท่ี

ถึงเวลาท่ีวฏัจกัรทางเศรษฐกิจจะกลายเป็นขาลง (จากการท่ีอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึน ความสามารถในการผลิตท่ีจาํกดั การเติบโต

ทางเศรษฐกิจของจีนท่ีชะลอตวัลง) และจาํนวนเรือท่ีเพ่ิมข้ึน บริษทัคาดวา่จะไดเ้ห็นวฏัจกัรค่าระวางปรับตวัข้ึนสูงสุดและจะ

ปรับตวัลดลงภายในปี 2564 และหลงัจากนั้นก็จะปรับตวัข้ึนอีกคร้ัง (ขอ้มูลจาก Braemar ACM ณ วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561) 

 

คาดวา่ปริมาณการนาํเขา้แร่เหลก็ของจีนจะยงัคงแขง็แกร่งจากความตอ้งการแร่เหล็กคุณภาพสูงซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีจะทาํให้ค่าระวาง

ปรับเพ่ิมตวัข้ึนหากมีการนําเขา้จากบราซิลซ่ึงมีระยะทางขนส่งไกล การนําเขา้ถ่านหินของเกาหลีใตอ้าจมีการเปล่ียนแปลง

เน่ืองจากมีกฎเกณฑ์ท่ีออกมาใหม่ ซ่ึงอาจส่งผลดีต่ออุปสงคก์ารขนส่งในแง่ตนั-ไมลเ์น่ืองจากจะตอ้งมีการนาํเขา้ถ่านหินจาก

ประเทศท่ีมีระยะทางการขนส่งไกล คาดวา่การคา้ขา้วสาลีและเมลด็ธญัพืชรอบโลกจะเติบโตในระดบัท่ีดีท่ีร้อยละ 2.5 ในปี 2561 

- ปี 2562 ในขณะท่ีการคา้ถัว่เหลืองรอบโลกคาดวา่จะเติบโตร้อยละ 4.2 อยา่งไรก็ตาม ตวัเลขการนาํเขา้ถ่านหินของจีนอาจถูก

จาํกดัจากนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมราคาถ่านหินในประเทศและเพ่ิมปริมาณการผลิตภายในประเทศในปีน้ี แมว้า่บริษทั

คาดว่าตวัเลขการนําเขา้จะเพ่ิมข้ึนในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีความตอ้งการสูงสุดตามฤดูกาล 

โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ในญ่ีปุ่นไดก้ลบัมาดาํเนินการอีกคร้ังและคาดวา่จะทาํใหก้ารนาํเขา้ถ่านหินลดลงในอนาคต สงคราม

การคา้ระหวา่งสหรัฐฯกบัจีนอาจส่งผลแง่ลบต่อการคา้ถัว่เหลืองและสินคา้โภคภณัฑอ่ื์นๆ นอกเหนือจากสงครามการคา้ระหวา่ง

สหรัฐฯกบัจีน ภาพรวมของตลาดขนส่งสินคา้แห้งเทกองยงัคงเป็นบวกในปี 2561 เม่ือดูจากปริมาณเรือในตลาดและอุปสงคใ์น

สินคา้โภคภณัฑจ์ากทวปีเอเชีย เช่น แร่เหลก็ ธญัพืช และถัว่เหลือง (ขอ้มูลจาก Banchero Costa ณ วนัท่ี 27 มิถุนายน 2561) 
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ประเทศจนี 

ปัจจยัจากประเทศจีน ยงัคงส่งผลกระทบทางลบอยา่งต่อเน่ืองต่อตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง ตวัเลขจีดีพีของจีนไดเ้พ่ิมข้ึน

ร้อยละ 6.7 ในไตรมาสสองของปี 2561 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีท่ีแลว้ หลงัจากอยูท่ี่ร้อยละ 6.8 ในสามไตรมาสท่ีผา่น

มา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการคาดการณ์ของตลาด (ขอ้มูลจากสาํนกัสถิติแห่งชาติของจีน ณ วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561) 

 

การนาํเขา้แร่เหลก็ของประเทศจีนในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 มีปริมาณ 530.3 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 1.7 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั

ของปีท่ีแลว้  (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561) 

 

การนาํเขา้ถ่านหินของประเทศจีนในช่วงหกเดือนแรกของปี 2561 มีปริมาณ 145.5 ลา้นตนั หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.2 เม่ือเทียบกบั

ช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้  (ขอ้มูลจาก Platts ณ วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561) 

 

การผลิตถ่านหินดิบในจีนในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 อยูท่ี่ปริมาณ 1,696.59 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 0.9 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั

ของปีท่ีแลว้ (ขอ้มูลจากสาํนกัสถิติแห่งชาติของจีน ณ วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2561) 

 

การผลิตเหลก็ในจีนในช่วงหกเดือนแรกของปี อยูท่ี่ปริมาณ 448.8 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.1 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ี

แลว้ (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561) 

 

การส่งออกเหลก็ของจีนในคร่ึงแรกของปี 2561 ลดลงอยา่งมาก โดยลดลงร้อยละ 13.2  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน มา

อยูท่ี่ปริมาณ 35.6 ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561) 

 

ประเทศผูก้ลัน่นํ้ ามนัเมล็ดพืชรายใหญ่ท่ีสุดของโลกไดแ้สดงความกงัวลสําหรับตลาดถัว่เหลืองว่า จีนไดเ้ลิกซ้ือถัว่เหลืองจาก

สหรัฐฯท่ามกลางสงครามทางการคา้ โดยเม่ือเดือนท่ีแลว้จีนไดป้ระกาศมาตรการจดัเก็บภาษีสาํหรับถัว่เหลืองนาํเขา้จากสหรัฐฯ 

ซ่ึงเป็นความเคล่ือนไหวท่ีสร้างความตกใจใหแ้ก่ตลาดเกษตรกรรมของสหรัฐฯ ในระหวา่งท่ีรอใหม้าตรการจดัเก็บภาษีดงักล่าวมี

ผลบงัคบัใช ้ผูค้า้และผูข้นส่งต่างยงัคงมีความหวงัวา่ความสัมพนัธ์ของทั้งสองประเทศจะดีข้ึนอนัจะส่งผลให้การคา้ขายมีสภาพ

คล่องต่อไป อยา่งไรก็ตาม ดูเหมือนสถานการณ์ในขณะน้ีจะไม่เป็นดงัเช่นท่ีหวงัไว ้ตามขอ้มูลของ Bunge โดยเห็นไดช้ดัวา่ความ

ตึงเครียดทางการคา้ไดส่้งผลให้จีนเลิกซ้ือถัว่เหลืองจากสหรัฐฯ Schroder กล่าววา่ “ไม่มีใครรู้ไดว้า่สถานการณ์เช่นน้ีจะส้ินสุด

เม่ือไหร่ แต่ตราบใดท่ียงัไม่มีความชดัเจน สถานการณ์ก็น่าจะเป็นเช่นน้ีต่อไป” (ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 2 พฤษภาคม 

2561) 

 

เม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ เราไดพ้บปะผูแ้ทนจากหลากหลายอุตสาหกรรมในงานท่ีจดัโดย CLSA ภาคอุปสงค์ของประเทศจีนไดฟ้ื้น

ตวัอย่างดีและมีความเห็นตรงกนัวา่จีนจะเป็นผูส้นับสนุนหลกัหากการคา้ชะลอตวัลง ปัจจยัตามฤดูกาลต่างๆ จะเป็นปัจจยัท่ี

ไดรั้บความสนใจในระยะอนัใกล ้ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่กิจกรรมการก่อสร้างและความตอ้งการใชเ้หล็กจะลดลงตลอดช่วงฤดูร้อน 

แต่ปริมาณการบริโภคถ่านหินจะเพ่ิมข้ึน  (ขอ้มูลจาก CLSA ณ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561) 
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จีนซ่ึงเป็นผูน้าํเขา้เมลด็ถัว่เหลืองรายใหญ่ท่ีสุดของโลกไดส้ั่งซ้ือถัว่เหลืองจากรัสเซียเพ่ิมข้ึนเกือบสามเท่าตวัท่ามกลางสงคราม

ทางการคา้กบัสหรัฐฯ ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตถัว่เหลืองรายใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยรัสเซียไดข้ายถัว่เหลืองประมาณ 850,000 ตนัให้แก่จีน

ตั้งแต่เร่ิมตน้ปีฤดูกาลในเดือนกรกฎาคมจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ตามขอ้มูลของ Rosselkhoznadzor ตวัแทนภาคเกษตรกรรม

ของรัสเซีย ซ่ึงถือเป็นตวัเลขท่ีมากกว่าปริมาณการขายในฤดูกาลก่อนหน้าซ่ึงอยู่ท่ีประมาณ 340,000 ตนั ตามขอ้มูลของกรม

ศุลกากรของจีน ทั้งน้ี จีนไดย้กเลิกการสั่งซ้ือถัว่เหลืองจากสหรัฐฯ จากการคาดการณ์ว่าจะมีการใชม้าตราการจดัเก็บภาษีใน

สินคา้ถัว่เหลืองจากสหรัฐฯ ในขณะท่ีคาดวา่จีนจะนาํเขา้ถัว่เหลืองจากบราซิลแทน รัสเซียก็ไดรั้บประโยชน์ไปดว้ย (ขอ้มูลจาก 

Bloomberg ณ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561) 

 

ตวัเลขของจีนท่ีไดมี้การเปิดเผยออกมาแสดงใหเ้ห็นวา่การผลิตเหล็กในจีนในเดือนเมษายน อยูท่ี่ประมาณ 76.7 ลา้นตนั และแร่

เหลก็ท่ีปริมาณ 63.1 ลา้นตนัซ่ึงตวัเลขทั้งสองเป็นตวัเลขการผลิตรายเดือน การผลิตเหลก็ในเดือนเมษายนซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 7 ถือวา่

เกินความคาดหมายและแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของภาคการผลิต ตวัเลขทางเศษฐกิจน้ีแสดงให้วา่ปริมาณการผลิตแร่

เหลก็ท่ีลดลง 0.5 ลา้นตนั เม่ือเทียบกบัตวัเลขในช่วงส่ีเดือนแรกของปีท่ีแลว้ และความกงัวลสาํหรับตลาดแร่เหล็กนาํเขา้ในช่วง

เดียวกนัซ่ึงอยูท่ี่ปริมาณ 354 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนเพียงแค่ 0.7 ลา้นตนัเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ โดยราวๆ คร่ึงหน่ึงของ

กาํลงัการผลิตเหลก็ของจีน (ประมาณ 480 ลา้นตนั) จะตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑก์ารควบคุมมลพิษของทางการท่ีเขม้งวดภายในปี 

2563 อนัอาจส่งผลใหก้ารผลิตแร่เหลก็ลดลงโดยถูกทดแทนดว้ยเหลก็ท่ีผลิตโดยวธีิทนัสมยัรูปแบบใหม่ แมว้า่การนาํเขา้แร่เหล็ก

น่าจะทรงตวัเน่ืองจากโรงถลุงเหล็กจะตอ้งใช้แร่เหล็กคุณภาพสูงเพ่ือปฎิบัติตามนโยบายของทางการจีนในการปรับปรุง

อุตสาหกรรมหนกัใหส้ะอาดข้ึน (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research ณ วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2561) 

 

ความตอ้งการเหลก็ของจีนน่าจะเพ่ิมข้ึนในปีน้ี โดย JP Morgan ไดป้รับเพ่ิมประมาณการตวัเลขการผลิตเหล็กของจีนสาํหรับปี 

2561 จาก 830 ลา้นตนั เป็น 866 ลา้นตนั ซ่ึงอาจส่งผลเชิงบวกต่ออุปสงคใ์นแร่เหลก็นาํเขา้ เน่ืองจากบ่อยคร้ังมีการขนส่งวตัถุดิบ

ในการผลิตเหลก็โดยเรือขนส่งแร่เหลก็ขนาดใหญ่และเรือขนาดเคปไซส์ ส่งผลใหต้ลาดในเรือประเภทน้ีอาจไดรั้บประโยชน์จาก

การท่ีอุปสงคป์รับตวัดีข้ึน อยา่งไรก็ตาม ผูบ้รรยายหลายท่านในงาน Singapore Iron Ore Forum เม่ือวนัพฤหัสบดี เช่ือวา่ ความ

ตอ้งการในเหลก็และแร่เหลก็จะชะลอตวัลงในสองสามปีขา้งหนา้ เน่ืองจากจีนไดพ้ยายามปรับเปล่ียนเศรษฐกิจของตนจากการ

พ่ึงพิงอุตสาหกรรมหนกัไปเป็นการพ่ึงพิงอุตสาหกรรมการบริการ Luis Oranes หวัหนา้ฝ่ายวเิคราะห์ค่าเงิน สินคา้โภคภณัฑ ์และ

ตลาดเกิดใหม่ ของ JP Morgan ไดก้ล่าวในงานดงักล่าววา่ ปริมาณการผลิตเหล็กของจีนในปีน้ีจะขยายตวัประมาณร้อยละ 4 แต่

น่าจะหดตวัลงเหลือประมาณร้อยละ 1 - 1.5 ในปีต่อๆไป (ขอ้มูลจาก Lloyd’s List ณ วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561) 

 

การผลิตขา้วสาลีของจีนคาดวา่จะลดลงอยา่งมากเน่ืองจากสภาพอากาศเลวร้ายซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเก็บเก่ียวในพ้ืนท่ีเพาะปลูก

หลกัของจีน สภาพอากาศเลวร้ายอนัไดแ้ก่สภาพอากาศแหง้แลง้ในมณฑล Shandong และ Hebei ท่ีเพาะปลูกขา้วสาลี และฝนตก

อยา่งหนกัซ่ึงทาํลายพืชในช่วงฤดูกาลเก็บเก่ียวในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ในมณฑล Henan และ Anhui โดยคาดวา่ปริมาณ

การเก็บเก่ียวขา้วสาลีจะลดลงร้อยละ 15 - 20 ในปีน้ี ซ่ึงทาํใหป้ริมาณการนาํเขา้ขา้วสาลีทดแทนน่าจะเพ่ิมข้ึน ผูผ้ลิตขา้วสาลีราย

หลกัไดแ้ก่ แคนาดา และรัสเซียน่าจะไดรั้บประโยชน์เน่ืองจากมาตราการจดัเก็บภาษีระหวา่งสหรัฐฯ กบัจีน จะทาํให้ผูส่้งออก
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ของสหรัฐฯ ไม่สามารถไดรั้บประโยชน์จากปริมาณการนาํเขา้ขา้วสาลีของจีนท่ีเพ่ิมข้ึน เม่ือสปัดาห์ท่ีแลว้มีรายงานข่าววา่มีการ

พบขา้วสาลีแปลงพนัธุกรรมท่ีรัฐ Alberta ของแคนาดา แต่จีนยงัไม่มีการยกเลิกการนาํเขา้ขา้วสาลีจากแคนาดาแต่อยา่งใด (ขอ้มูล

จาก Braemar ACM ณ วนัท่ี 29 มิถุนายน 2561) 

 

จีนเพ่ิมความเขม้งวดในแผนการลดการใชถ่้านหินและจาํกดัการผลิตเหล็ก ในช่วงห้าปีท่ีผ่านมา จีนไดด้าํเนินการลดปัญหา

มลพิษทางอากาศภายในประเทศ และในสปัดาห์น้ี รัฐบาลจีนไดป้ระกาศแผนดาํเนินการสาํหรับปี 2561 - 2563 ฉบบัใหม่ โดยได้

วางนโยบายท่ีเขม้งวดข้ึนซ่ึงครอบคลุมมากกวา่ 80 เมืองทัว่ประเทศ รวมไปถึงการลดจาํนวนเหมืองถ่านหินในเมืองหลกัท่ีผลิต

ถ่านหิน เช่น Shanxi และ Shaanxi อยา่งไรก็ตาม นอกเหนือจากการลดกาํลงัการผลิตถ่านหิน หน่ึงในความพยายามหลกัในแผน

น้ี คือ การจาํกดัการพ่ึงพิงถ่านหินของประเทศ โดย Beijing Tianjin Hebei Henan และ Shandong จะตอ้งลดปริมาณการบริโภค

ถ่านหินลงร้อยละ 10 ภายในปี 2563 จากปริมาณการบริโภคในปี 2559 นอกจากนั้น ใน Hebei ซ่ึงเป็นมณฑลท่ีมีการผลิตเหลก็ถึง

หน่ึงในส่ีของประเทศ จะตอ้งลดการผลิตเหล็กรายปีลงให้เหลือ 200 ลา้นตนัภายในปี 2563 เม่ือเทียบกบัปริมาณ 286 ลา้นตนัท่ี

มณฑลน้ีผลิตในปี 2556 ในทา้ยท่ีสุด จะตอ้งไม่มีกาํลงัการผลิตเหล็ก ถ่านหิน และอะลูมิเนียมใหม่เกิดข้ึนจนถึงปี 2563 (ขอ้มูล

จาก Maersk Brokers ณ วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561) 

 

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ระบุในรายงาน World Supply and Demand Estimates รายเดือนเม่ือวนัพฤหัสบดี วา่จีนจะนาํเขา้ถัว่

เหลืองปริมาณ 95 ลา้นตนัในฤดูกาลปี 2561 - 2562 โดยลดลงจากประมาณการเม่ือเดือนมิถุนายนซ่ึงอยูท่ี่ 103 ลา้นตนั คิดเป็น

การลดลงร้อยละ 2.1 จากปีฤดูกาลก่อน (ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561) 

 

ทวปีเอเชีย 

การนาํเขา้ถ่านหินเทอร์มอลของอินเดียขยายตวัมากกวา่ร้อยละ 15 ในช่วงสามเดือนแรกของปี 2561 โดยนาํเขา้จากอินโดนีเซีย

ประมาณสามในห้าของปริมาณนาํเขา้ทั้งหมด ตามขอ้มูลของ American Fuels & Natural Resources บริษทัคา้ถ่านหินในดูไบ 

ตวัเลขการนาํเขา้ถ่านหินเทอร์มอลเพ่ิมข้ึนอยูท่ี่ปริมาณ 39.6 ลา้นตนัในช่วงสามเดือนแรกส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม เพ่ิมข้ึนจาก

ปริมาณ 34.4 ล้านตันในช่วงสามเดือนแรกของปี 2560 ตามข้อมูลของทางการอินเดีย ซ่ึงสอดคลอ้งกับตวัเลขจากบริษัท 

American Fuels เป็นไปไดว้า่อินเดียจะนาํเขา้ถ่านหินเทอร์มอลเพ่ิมข้ึนในปี 2561 หลงัจากสองปีติดต่อกนัท่ีตวัเลขการนาํเขา้

ลดลงเน่ืองจากความแออดัของการขนส่งภายในประเทศ การเปล่ียนแปลงทางดา้นกฎเกณฑ ์และความตอ้งการไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน 

(ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561) 

 

มีการนาํเขา้ถ่านหินเทอร์มอลปริมาณ 9.71 ลา้นตนัใน 12 ท่าเรือหลกัต่างๆ ของอินเดียเม่ือเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นเดือนแรกของปี

บญัชี 2561 - 2562 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ตามขอ้มูลของสมาคมการท่าเรือของอินเดียซ่ึงได้

เปิดเผยเม่ือวนัจนัทร์ (ขอ้มูลจาก Platts ณ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561) 
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สหรัฐอเมริกา 

ถ่านหินส่งออกของสหรัฐฯ มีปริมาณเพ่ิมข้ึน โดยมีตลาดนาํเขา้ใหม่เกิดข้ึนและดูเหมือนวา่ตวัเลขการเติบโตของการส่งออกจะมี

เสถียรภาพ ตามขอ้มูลของ US Energy Information Administration (EIA) การส่งออกถ่านหินของสหรัฐฯ มีปริมาณ 88 ลา้นตนั

ในปี 2560 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 61 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ การส่งออกถ่านหินท่ีใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนมากถึงร้อยละ 116 โดยมี

ปริมาณ 37.8 ลา้นตนั ในขณะท่ีการส่งออกถ่านหินท่ีใชผ้ลิตเหล็กเพ่ิมข้ึนร้อยละ 35 โดยมีปริมาณ 50.2 ลา้นตนั และมีแนวโนม้

ขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองในปีน้ี ปัจจยับวกไม่ไดมี้เพียงแค่ปริมาณการส่งออกถ่านหินของสหรัฐฯ ท่ีเพ่ิมข้ึน แต่รวมไปถึงระยะทาง

ต่อเส้นทางการขนส่งนั้นไกลข้ึนดว้ย ส่งผลให้ปริมาณอุปสงค์การขนส่งตนั-ไมลเ์พ่ิมข้ึน ตามขอ้มูลของ EIA สหรัฐฯ ส่งออก

ถ่านหินสู่ทวปีเอเชียมากข้ึนสองเท่าตวัในปีท่ีแลว้ โดยมีปริมาณ 29.8 ลา้นตนั ซ่ึงปริมาณการส่งออกให้ทวีปเอเชียนั้นมีสัดส่วน

ร้อยละ 38 ของตวัเลขการส่งออกถ่านหินของสหรัฐฯ ในปีท่ีแลว้ ในขณะท่ีปริมาณการส่งออกใหท้วปียโุรป ซ่ึงยงัคงเป็นตลาดท่ี

ใหญ่ท่ีสุดมีสดัส่วนร้อยละ 41 ในทางตรงกนัขา้ม ในปี 2559 ยโุรปนาํเขา้ถ่านหินจากสหรัฐฯ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 46 และทวปี

เอเชียนาํเขา้เพียงแค่ร้อยละ 26 อินเดียเป็นผูน้าํเขา้ถ่านหินท่ีใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้าจากสหรัฐฯ รายใหญ่ท่ีสุดในปีท่ีแลว้ โดยเกาหลี

ใตแ้ละญ่ีปุ่นก็เป็นผูน้าํเขา้ซ่ึงอยูใ่นหา้ลาํดบัแรก ทั้งน้ี ภาพการเปล่ียนแปลงของอุปสงคใ์นการขนส่งทางเรือ แสดงใหเ้ห็นไดด้งัน้ี 

เส้นทางการขนส่งจาก Hampton Roads ไปยงั Mundra ของอินเดีย (ผ่านแหลม Good Hope) คิดเป็นระยะทาง 3.3 เท่าของ

เสน้ทางการขนส่งจาก Hampton Roads ไปยงั Rotterdam ของเนเธอร์แลนด์ ดงันั้น เส้นทางการขนส่งไปยงั Mundra จึงใชเ้วลา 

34 วนั ท่ีความเร็วแล่นเรือท่ี 14 น็อต ในขณะท่ีเสน้ทางการขนส่งไปยงั Rotterdam จะใชเ้วลา 10.4 วนั (ขอ้มูลจาก IHS Maritime 

ณ วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561) 

 

ประเทศอืน่ๆ 

ในปี 2560 การนาํเขา้ถ่านหินของโปแลนด์ได้เพ่ิมข้ึนสูงสุดเป็นประวติัการณ์โดยมีปริมาณถึง 12 ลา้นตนั (ในปี 2559 อยู่ท่ี

ปริมาณ 8.4 ลา้นตนั) และยงัคงมีปริมาณมากข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในปี 2561 โดยนาํเขา้ถ่านหินเทอร์มอลจากรัสเซียมากท่ีสุดแมว้า่

สัดส่วนการนําเข้าจากสหรัฐฯจะเพ่ิมข้ึนก็ตาม โดยเพ่ิมข้ึนห้าเท่าในปี 2560 อยู่ท่ีปริมาณ 1.2 ล้านตัน ปริมาณการผลิต

ภายในประเทศท่ีลดลงภายหลงัจากท่ีมีการลดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่โดยมีการนาํเขา้ถ่านหินทดแทนเป็น

สาเหตุหลกัท่ีทาํใหต้วัเลขการนาํเขา้จากต่างประเทศเพ่ิมข้ึนและตราบใดท่ีโปแลนด์ยงัคงพ่ึงพิงถ่านหินอยา่งมาก ซ่ึงคิดเป็นร้อย

ละ 80 ของการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศ ตวัเลขการนําเขา้ถ่านหินอาจขยายตวัต่อไปสําหรับในช่วงท่ีเหลือของปี 2561 

(ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2561) 

 

มีความเป็นไปไดว้า่อียิปตจ์ะตอ้งนาํเขา้ขา้วสาลีดว้ยราคาท่ีสูงข้ึนท่ามกลางการหยดุชะงกัของการผลิตจากการท่ีอียิปต์ปฏิเสธ

สินคา้นาํเขา้ อียิปต์เป็นหน่ึงในผูน้าํเขา้ขา้วสาลีรายใหญ่ท่ีสุดของโลก เม่ือไม่นานมาน้ี อียิปต์ไดป้ฏิเสธสินคา้ 4 รายการจาก

รัสเซียเน่ืองจากขอ้พิพาททางการชาํระเงิน การส่งมอบล่าชา้ และมีค่าเช้ือราเกินกวา่ท่ีกาํหนด ซ่ึงน่าจะเป็นปัจจยัท่ีทาํให้ผูซ้ื้อซ่ึง

ถือหุน้โดยภาครัฐไดซ้ื้อขา้วสาลีจากประเทศอ่ืนทดแทนในราคาท่ีสูงกวา่ (ขอ้มูลจาก Braemar ACM ณ วนัท่ี 8 มิถุนายน 2561) 
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