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เลขที่  2562-012 
 

วันที่  1 สิงหาคม 2562 
 
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
เร่ือง คําอธิบายและบทวิเคราะห์ของผู้บริหารต่อผลการดําเนินงานไตรมาสสอง ปี 2562 

 
ผลประกอบการของบริษัทฯ 
 
ผลการดําเนินงานซึ่งสอบทานแล้วโดยบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้แสดงสถานะการเงินของบริษัทฯ ครั้งล่าสุด 
สําหรับไตรมาสสอง ปี 2562 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิจํานวน 4.48 ล้านเหรียญสหรัฐ ค่าเฉล่ียของอัตราค่าเช่าเรือต่อ
วันต่อลําเรือในไตรมาสน้ีอยู่ที่ 9,002 เหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 16 จากไตรมาสสองปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินเรือต่อวันต่อลําเรือเฉล่ีย (รวมค่าเส่ือมราคา / ค่าตัดจําหน่ายสําหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมและสํารวจเรือ) ใน
ไตรมาสสอง ปี 2562 อยู่ที่ 4,934 เหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่บริษัทฯ ต้ังไว้ที่ 4,750 เหรียญสหรัฐ และ
สูงกว่าตัวเลขในไตรมาสสองปี 2561 รายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) ในไตรมาสน้ีอยู่ท่ีจํานวน 
8.46 ล้านเหรียญสหรัฐ สําหรับไตรมาสน้ี ขาดทุนต่อหุ้น (EPS) หน่วยเป็นเงินสกุลไทยบาทอยู่ท่ี 0.09 บาทต่อหุ้น 
เพื่อให้เห็นภาพรวมของผลประกอบการของบริษัทฯ โปรดดูค่าเฉล่ียของดัชนีต่าง ๆ ในไตรมาสสอง ปี 2562 
กล่าวคือ ดัชนี BDI เฉล่ียอยู่ท่ี 995 จุด ดัชนีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) เฉล่ียอยู่ท่ี 754 จุด โดยมีค่าเฉล่ีย
ของอัตราค่าเช่าเรือต่อวันต่อลําเรือที่  8,192 เหรียญสหรัฐ และดัชนีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) เฉล่ียอยู่
ที่ 407 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอัตราค่าเช่าเรือต่อวันต่อลําเรือท่ี 6,077 เหรียญสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ีย
ของดัชนีต่างๆ ในไตรมาสสอง ปี 2561 กล่าวคือ ดัชนี BDI เฉล่ียอยู่ที่ 1,260 จุด ดัชนีค่าระวางเรือขนาดซุปรา
แมกซ์ (BSI) เฉล่ียอยู่ท่ี 1,056 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอัตราค่าเช่าเรือต่อวันต่อลําเรือที่ 11,031 เหรียญสหรัฐ และ 
ดัชนีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) เฉล่ียอยู่ท่ี 601 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอัตราค่าเช่าเรือต่อวันต่อลําเรือที่ 
8,777 เหรียญสหรัฐ 
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ตัวเลขที่สําคัญ 
ไตรมาส 2     

ปี 2562 

ไตรมาส 2   

ปี 2561 

รายได้สูงสุดต่อวันต่อลําเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 17,668 16,517 

รายได้เฉล่ียต่อวันต่อลําเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 9,002 10,767 

รายได้เฉล่ียต่อวันต่อลําเรือ  (สําหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์)  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 

8,717 10,232 

รายได้เฉล่ียต่อวันต่อลําเรือ (สําหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์)  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 

9,071 10,672 

รายได้เฉล่ียต่อวันต่อลําเรือ) (สําหรับเรือขนาดอัลตราแมกซ์) 
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 

9,600 12,142 

ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวันต่อลํา (OPEX) 
 (หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ) 

4,934 4,519 

รายได้ก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA)  
(หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ) 

8.46 16.37 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ไม่รวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตรา
แลกเปล่ียนและรายการพิเศษต่างๆ) (หน่วยเป็นล้านเหรียญ
สหรัฐ) 

(4.39) 2.93 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ) (4.48) 2.85 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ไม่รวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตรา
แลกเปล่ียนและรายการพิเศษต่างๆ) (หน่วยเป็นบาท) 

(0.09) 0.06 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (หน่วยเป็นบาท) (0.09) 0.06 

 

 

การแบ่งส่วนตลาด ในช่วงไตรมาสสอง ค่าเฉล่ียของดัชนีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยู่ที่ระดับ 407 จุด 
โดยมีค่าเฉล่ียของอัตราค่าเช่าเรือต่อวันต่อลําเรือท่ี 6,077 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแล้วจะเห็นได้ว่า เรือ
ขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษัทฯ ซึ่งทํารายได้อยู่ที่ 8,717 เหรียญสหรัฐน้ันสูงกว่าอัตราค่าเช่าเรือของดัชนี BHSI ร้อย
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ละ 43.44 สําหรับไตรมาสสองน้ี ค่าเฉล่ียของดัชนีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยู่ที่ระดับ 754 จุด โดยมี
ค่าเฉล่ียของอัตราค่าเช่าเรือต่อวันต่อลําเรือที่ 8,192 เหรียญสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบแล้วจะเห็นได้ว่า เรือขนาดซุป
ราแมกซ์ของบริษัทฯ ซ่ึงทํารายได้อยู่ท่ี 9,071 เหรียญสหรัฐน้ันสูงกว่ากว่าอัตราค่าเช่าเรือของดัชนี BSI ร้อยละ 
10.73 เรือขนาดอัลตราแมกซ์ของบริษัทฯ ทํารายได้อยู่ท่ี 9,600 เหรียญสหรัฐซ่ึงสูงกว่าอัตราค่าเช่าเรือของดัชนี 
BSI ถึงร้อยละ 17.19 ( น่ืองจากไม่มีดัชนีสําหรับเรือขนาดอัลตราแมกซ์เ  โดยเฉพาะ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงได้
เปรียบเทียบกับดัชนี BSI) ทั้งน้ี เป้าหมายของบริษัทฯ คือ การทํารายได้ให้มากกว่าดัชนีดังกล่าวท้ังสอง 

วัน SET Opportunity Day ครั้งต่อไป ซ่ึงบริษัทฯ จะเข้าร่วมในการนําเสนอข้อมูลผลประกอบการ ณ อาคาร
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีข้ึนในวันท่ี 14  สิงหาคม 2562 เวลา 15.20 นาฬิกา บริษัทฯ หวังว่าท่านทั้งหลายจะได้เข้า
ร่วมงานน้ีเพื่อพูดคุยผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสสอง สําหรับท่านท่ีไม่สามารถเข้าร่วมได้ ท่านสามารถติดตาม
ได้จาก Webcast live by the SET 
 

สัญญาเช่าระยะยาว ปรากฎตามตารางด้านล่างน้ี จะเห็นได้ว่ามีการทําสัญญาเช่าเรือแล้วในปัจจุบันจนถึงอีกส่ีปี
ข้างหน้า (ปี 2562 ถึงปี 2566) เฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 16.1 ด้วยรายได้ท่ีคาดว่าจะได้รับประมาณ 148.5 ล้านเหรียญ
สหรัฐ   
 

ปี 2562 2563 2564 2565 2566 

จํานวนวันเดินเรือรวม   13,140 13,176 13,140 13,140 13,140 

จํานวนวันที่ได้ทําสัญญาให้เช่าเรือไป
แล้ว*    

2,409 2,196 2,190 1,992 1,825 

ร้อยละของจํานวนวันที่ได้ทําสัญญาให้
เช่าเรือไปแล้ว  

18% 17% 17% 15% 14% 

อัตราค่าระวางเรือเฉล่ียต่อวันต่อลํา

เรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 
13,585 13,875 13,875 14,211 14,550 

มูลค่ารวมของสัญญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ) 

32.7 30.5 30.4 28.3 26.6 

       * สําหรับเรือท่ีได้ทําสัญญาให้เช่าเรือระยะเวลามากกว่า 1 ปีข้ึนไปเท่านั้น   
 

เมื่อดัชนี BDI มีทิศทางที่ดีข้ึน บริษัทฯ จะเร่ิมเข้าทําสัญญาให้เช่าเรือระยะยาวมากข้ึน 
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การเปลี่ยนแปลงของดัชนี BDI และมุมมองของบริษัทฯ ต่อตลาด 

 
ดัชนี BDI ในไตรมาสแรกเฉล่ียอยู่ท่ีระดับ  798 จุด ในไตรมาสสองเฉล่ียอยู่ท่ีระดับ 995 จุด และแตะท่ี 1,354 จุด 
เมื่อส้ินเดือนมิถุนายน ต่อมาอยู่ท่ี 2,170 จุด ในวันท่ี 19 กรกฎาคม 2562 ซึ่งนับว่าเป็นระดับที่สูงสุดในรอบ 66 
เดือน ซึ่งเป็นการทําลายสถิติแม้ว่าตัวเลขอุปทานสําหรับครึ่งปีแรกน้ีเพิ่มข้ึน 10.14 ล้านเดทเวทตัน คิดเป็นสองใน
สามของตัวเลขการขยายตัวของอุปทานของปี 2561 ทั้งปีซึ่งอยู่ท่ี 14.58 ล้านเดทเวทตัน ในครึ่งแรกของปีน้ีมีเรือ
ขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาดระวางรวม 4.74 ล้านเดทเวทตันถูกรีไซเคิลเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ 2.77 ล้านเดท
เวทตันในช่วงครึ่งปีแรกของปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ปริมาณการส่ังต่อเรือใหม่มีไม่มากนักเน่ืองมาจากการท่ีตลาดค่า
ระวางร่วงลงอย่างมากในช่วงครึ่งแรกของปีน้ี บวกกับราคาส่ังต่อเรือใหม่ท่ีสูงข้ึน ราคาเหล็กที่สูงข้ึน คนงานที่มีฝีมือ
ของอู่ต่อเรือท่ีมีจํานวนน้อยลง ความกังวลจากกฎเกณฑ์ใหม่ท่ีมีอยู่อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงกฎเกณฑ์น้ีใกล้จะมีผลบังคับใช้
และต้องใช้ต้นทุนท่ีสูงในการติดต้ังบนเรือ การท่ีธนาคารผู้ค้ําประกันสําหรับอู่ต่อเรือยืนกรานว่าสัญญาต่อเรือน้ัน
จะต้องมีกําไร และแรงกดดันทางการเงินทั้งต่อฝ่ายผู้ซ้ือและอู่ต่อเรือ ปัจจัยต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นตัวช่วยลดความกดดัน
จากภาคอุปทานส่งผลให้มีปริมาณการส่ังต่อเรือใหม่เพียงแค่ร้อยละ 11.1 ของจํานวนเรือที่มีอยู่ในตลาดเมื่อส้ินไตร
มาสสอง (ขนาดระวางรวม 94.72 ล้านเดทเวทตันมีกําหนดส่งมอบภายในปี  2565) อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการ
ปรับตัวเพิ่มข้ึนอย่างมากของดัชนี BDI จนถึงส้ินเดือนมิถุนายนและยังคงเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง บรรยากาศเชิงลบใน
ตลาดได้เริ่มจางลงส่งผลให้เจ้าของเรือต่าง ๆ ไม่ยอมรีไซเคิลเรือเก่าของตน ส่งผลให้การขยายตัวของกองเรือในช่วง
คร่ึงแรกของปีน้ีอยู่ท่ีร้อยละ 1.7 หากตัวเลขการรีไซเคิลเรือไม่เพิ่มข้ึน ดัชนี BDI จะยังคงผันผวนโดยข้ึนอยู่กับด้าน
อุปสงค์เพียงอย่างเดียว กล่าวอีกนัยหน่ึงคือการที่เจ้าของเรือต่าง ๆ ไม่ให้ความร่วมมือโดยไม่ยอมรีไซเคิลเรือของตน 
อาจส่งผลให้การฟื้นตัวของตลาดในปี 2562 ถึงปี 2565 เปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ต่าง ๆ มีความผันผวนอย่าง
มาก และข้ึนอยู่กับความแข็งแกร่งของภาคอุปสงค์ 
 
เมื่อเร็ว ๆ น้ีตลาดเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองได้ปรับตัวเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วโดยเริ่มต้นข้ึนเมื่อกลางเดือนมิถุนายน
จากกลุ่มเรือขนาดเคปไซส์ จากการที่อัตราค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์ได้ลดลงจนถึง 3,000 เหรียญสหรัฐต่อวันใน
ไตรมาสแรก เจ้าของเรือขนาดเคปไซส์ได้ดําเนินการสองประการเพื่อทําให้อุปสงค์และอุปทานกลับมาอยู่ในจุด
สมดุล กล่าวคือ ประการแรก ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 เจ้าของเรือได้รีไซเคิลเรือขนาดเคปไซส์ในปริมาณ
มากกว่าการรีไซเคิลเรือของทั้งปี 2561 ประการที่สอง เรือขนาดเคปไซส์ได้ลดความเร็วในการแล่นเรือลง การ
ดําเนินการทั้งสองประการน้ีเองช่วยลดอุปทานของเรือขนาดเคปไซส์ลงได้อย่างมาก ส่งผลให้ ณ ปัจจุบัน (วันท่ี 22 
กรกฎาคม 2562) ค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์อยู่ท่ี 32,700 เหรียญสหรัฐต่อวัน!! การท่ีบริษัท Vale สามารถกลับมา
ดําเนินการเหมือง Brucutu อีกครั้งช่วยให้มีปริมาณการผลิตแร่เหล็กรายปีอยู่ท่ีประมาณ 30 ล้านตัน การปรับตัว
เพิ่มข้ึนอย่างมากของดัชนี BDI น้ีแสดงให้เห็นว่าจุดสมดุลระหว่างภาคอุปทานและภาคอุปสงค์กําลังจะใกล้เข้ามา
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เต็มที ส่ิงที่เกิดข้ึนคือปัจจัยเชิงลบระยะส้ันซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคอุปสงค์ (เช่น ภัยพิบัติเหมืองถล่มของบริษัท 
Vale และสภาพอากาศท่ียํ่าแย่ในประเทศออสเตรเลีย) ในไตรมาสแรกและบางส่วนในช่วงไตรมาสสองที่ทําให้ดัชนี 
BDI ร่วงลง เมื่อปัจจัยจากภาคอุปสงค์เหล่าน้ีได้พลิกฟื้นกลับพร้อมกับการที่ภาคอุปทานลดลงจากการรีไซเคิลเรือ
และการแล่นเรือช้าลง ตลาดก็ได้พุ่งทะยานข้ึน การฟื้นตัวของกลุ่มเรือขนาดเคปไซส์ส่งผลให้กลุ่มเรือขนาดอ่ืน ๆ
พลอยฟื้นตัวตามไปด้วย ภาวะภัยแล้งทําให้ออสเตรเลียต้องมีการนําเข้าข้าวสาลีแทนการส่งออกซึ่งถือเป็นครั้งแรก
ในรอบหลายปี ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชียซ่ึงเป็นผู้นําเข้าข้าวสาลีรายใหญ่จากออสเตรเลียต้องนําเข้า
ข้าวสาลีจากประเทศอ่ืนท่ีไกลออกไป เช่น ยูเครน รัสเซีย ส่งผลให้มีปริมาณการขนส่งในแง่ตันไมล์เพิ่มข้ึนอย่างมี
นัยสําคัญ คําถามก็คือ สถานการณ์เชิงบวกเช่นน้ีจะมีต่อไปอีกนานแค่ไหน? คําตอบก็คือ ตราบเท่าที่เจ้าของเรือจะ
ยังคงช่วยกันลดปริมาณภาคอุปทานลงโดยการรีไซเคิลเรือและลดความเร็วในการแล่นเรือ ตราบเท่าที่เจ้าของเรือ
นําเรือเข้าอู่แห้งเพื่อติดต้ังระบบการจัดการนํ้าถ่วงเรือ หรือเครื่องดักจับเขม่าควัน ตราบเท่าท่ีบริษัท Vale ยังคง
สามารถผลิตและส่งออกแร่เหล็กจากเหมืองทั้งหมดของบริษัททางตอนใต้ของบราซิล ตราบเท่าท่ีภัยแล้งหรือปัจจัย
ช่ัวคราวอ่ืน ๆ ส่งผลให้ปริมาณการขนส่งในแง่ตันไมล์เพิ่มข้ึน ปัจจัยเสริมซ่ึงอาจส่งผลกระทบเชิงบวกอย่างมากต่อ
ดัชนี BDI ก็คือ การยุติของสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่มีขึ้นอยู่ในขณะน้ี จากปัจจัยที่กล่าวมา
ทั้งหมด การฟื้นตัวในคร้ังน้ีดูเหมือนจะแตกต่างจากการฟื้นตัวระยะส้ันในอดีตที่ผ่านมาในปี 2556 และปี 2557 
อย่างไรก็ตาม มีคําเตือนว่า “ศัตรูของเจ้าของเรือที่ร้ายที่สุดน้ันก็คือตัวเจ้าของเรือเอง” เจ้าของเรือมีความสามารถ
ทําให้ตลาดพลิกกลับมาซบเซาโดยการส่ังต่อเรือมากเกินความจําเป็นเม่ือเห็นว่าดัชนี BDI ได้ปรับตัวเพิ่มข้ึน 
 

การเปลี่ยนแปลงของดัชนี BDI และมุมมองอื่น ๆ ต่อตลาด 

 
อัตราค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ / เรือขนาดแฮนด้ีแมกซ์ ยังคงอ่อนตัว โดยอัตราค่าระวางเรือรายวันไปกลับ
แอตแลนติกอยู่ท่ีประมาณ 8,500 เหรียญสหรัฐต่อวัน (ขาไป (จากแอตแลนติกไปแปซิฟิค) อยู่ท่ี 12,000 เหรียญ
สหรัฐต่อวัน ส่วนขากลับ(จากแปซิฟิคไปแอตแลนติก) อยู่ท่ี 5,000 เหรียญสหรัฐต่อวัน) เมื่อเปรียบเทียบกับ “อัตรา
ค่าระวางท่ีอาจจะอยู่ที่” 10,000 เหรียญสหรัฐต่อวัน สําหรับระยะเวลา 12 เดือน นับเป็นผลเสียต่อเรือขนาดแฮนด้ี
ไซส์ (37-38,000 เดทเวทตัน) มีอัตราค่าระวางท่ีตํ่า โดยอัตราค่าระวางในระดับ 6,000 - 7,000 เหรียญสหรัฐต่อ
วันอาจเป็นระดับที่ทําได้ข้ึนอยู่กับตําแหน่งเรือหรือเส้นทางเดินเรือ (ข้อมูลจาก Compass Maritime ณ วันท่ี 10 
พฤษภาคม 2562)  
 
ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี แสดงให้เห็นว่าดัชนีการจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของจีน (PMI) ต่อดัชนีค่าระว่าเรือ (BDI) R² 
เป็น 0.9 โดยท้ังดัชนี PMI และดัชนี BDI อยู่ในระดับสูงสุดในเดือนมิถุนายน/เดือนกรกฎาคม 2561 และลดลง
ตํ่าสุดในเดือนมกราคม 2562 ดัชนี PMI อยู่ที่ระดับ 50.1 จุด ในเดือนเมษายน 2562 (ในเดือนมิถุนายน 2561 อยู่
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ที่ระดับ 51.5 จุด) ในขณะท่ีดัชนี BDI ลดลงร้อยละ 30 มาอยู่ท่ีระดับ 1,011 จุด และอัตราค่าระวางเรือขนาดเคป
ไซส์ได้ลดลงจาก 17,000 เหรียญสหรัฐต่อวัน มาอยู่ท่ี 12,000 เหรียญสหรัฐต่อวัน เราประเมินว่าเหตุการณ์เข่ือนใน
เหมืองถล่มของบริษัท Vale ได้ทําให้อัตราการใช้เรือลดลงร้อยละ 6 ต่อปี เม่ือเทียบกับผลเชิงบวกร้อยละ 14 จาก
การแล่นเรือช้าลงของเรือขนาดเคปไซส์ จึงอธิบายได้ว่าทําไมอัตราค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์ถึงได้กลับเข้าสู่ระดับ
เดียวกับเม่ือก่อนเกิดเหตุการณ์เข่ือนในเหมืองถล่ม (ข้อมูลจาก DNB Market ณ วันท่ี 14 พฤษภาคม 2562) 
 
ปี 2561 นับเป็นปีท่ีดีสําหรับกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง โดยอัตราค่าระวางเรือเฉล่ียสําหรับเรือขนาดเคป
ไซส์ เรือขนาดปานาแมกซ์ เรือขนาดซุปราแมกซ์ และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ อยู่ที่ 16,536 11,648 11,487 และ 
8,700 เหรียญสหรัฐต่อวัน ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม ช่วง 4 เดือนแรกของปี 2562 นับว่าน่าผิดหวัง โดยอัตราค่า
ระวางเรือเฉล่ียสําหรับเรือขนาดเคปไซส์ เรือขนาดปานาแมกซ์ เรือขนาดซุปราแมกซ์ และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ อยู่ท่ี 
8,137 7,429 7,967 และ 6,012 เหรียญสหรัฐต่อวัน ตามลําดับ โดย เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
หน้าในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนน้ัน ลดลงร้อยละ 35.7 ร้อยละ 34.3 ร้อยละ 26.9 และร้อยละ 30.6 
ตามลําดับ ปริมาณการส่งมอบเรือใหม่ในปี 2562 คาดว่าจะเพิ่มข้ึนเป็นประมาณ 40.0 ล้านเดทเวทตัน จาก
ปริมาณในระดับตํ่าเพียง 27.3 ล้านเดทเวทตัน ในปี 2561 คาดการณ์ว่าการปลดระวางเรือในปี 2562 จะเพิ่มมาก
ข้ึนเป็น 14.5 ล้านเดทเวทตัน เม่ือเทียบกับปริมาณในระดับตํ่าที่เพียง 4.0 ล้านเดทเวทตัน ในปี 2561 ผลจากการ
คาดว่าตลาดในปีน้ีจะชะลอตัวกว่าปีท่ีแล้ว ประกอบกับผลกระทบจากกฎเกณฑ์ในเรื่องการจัดการนํ้าถ่วงเรือและ
เรื่องค่ากํามะถันในนํ้ามันเช้ือเพลิง คาดการณ์ว่าอัตราการขยายตัวของกองเรือสุทธิจะทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 3 ในปี 
2562 เช่นเดียวกับปี 2561 ปริมาณการทําสัญญาส่ังต่อเรือยังคงชะลอตัว จุดสมดุลของอุปสงค์และอุปทานยัง
ปรับตัวดีข้ึนอย่างช้า ๆ อันเป็นผลมาจากปริมาณการปลดระวางเรือท่ีเพิ่มมากข้ึนในขณะท่ีการเติบโตทางการค้า
โดยทั่วไปยังคงอยู่ในระดับท่ีดี คาดการณ์ว่าอุปสงค์ของเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองจะขยายตัวข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 
3 ในปี 2562 อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อการส่งออกแร่เหล็กในประเทศบราซิลที่มีอยู่อย่างต่อเน่ืองและการห้าม
การนําเข้าถ่านหินของประเทศจีนอาจส่งผลให้ปริมาณการค้าลดตัวลงในอนาคตอันใกล้ ในขณะท่ีคาดว่าความ
ต้องการนําเข้าถ่านหินจากอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะยังคงแข็งแกร่ง สงครามทางการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกากับจีนและการระบาดของโรคไข้หวัดหมูแอฟริกาในประเทศจีนยังคงส่งผลกระทบต่อการค้าถ่ัวเหลือง 
ในขณะท่ียังคงเห็นแนวโน้มเชิงบวกในการค้าขายอ่ืน ๆ เช่น แร่นิกเกิล ซึ่งประเทศอินโดนีเซียได้เพิ่มปริมาณการ
ส่งออกอีกครั้ง อีกท้ังมีปริมาณการส่งออกนํ้าตาลที่เพิ่มมากข้ึนจากประเทศอินเดียและประเทศไทย และการ
ประมาณการการค้าขายธัญพืชในขณะน้ีก็นับว่าค่อนข้างดีเช่นกัน (ข้อมูลจาก Banchero Costa ณ วันที่ 17 
พฤษภาคม 2562) 
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ในวันน้ี บริษัท Vale ได้ออกแถลงการณ์เก่ียวกับคําพิพากษาของศาลซึ่งคําตัดสินเป็นผลดีแก่บริษัทโดยศาล
พิพากษาให้บริษัทสามารถกลับมาดําเนินกิจการเหมือง Brucutu ได้ภายใน 72 ช่ัวโมง การส่งออกแร่เหล็กจาก
ประเทศบราซิลท่ีลดลงได้ส่งผลให้อัตราการใช้เรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองลดลงร้อยละ 2 อย่างไรก็ตาม ตัวเลขได้
กลับเข้าสู่ระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์เข่ือนในเหมืองถล่มเน่ืองจากเรือขนาดเคปไซส์ได้ลดความเร็วในการ
แล่นเรือลงร้อยละ 6 ต้ังแต่ช่วงปีใหม่ส่งผลให้อัตราการใช้เรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 4 ดังน้ันการกลับมาดําเนินกิจการของ
บริษัท Vale น่าจะเป็นปัจจัยกระตุ้นระยะส้ันที่ทําให้อัตราค่าระวางเรือเพิ่มข้ึนอีก เราคํานวณว่าปริมาณการส่งออก
แร่เหล็กของบราซิลลดลง 90 ล้านตัน (สําหรับทั้งปี) เข้าใจว่าในขณะน้ีมีการส่งออกแร่เหล็กเพิ่มจํานวน 10 ล้านตัน
จากกําลังการผลิต 30 ล้านตันต่อปีของเหมือง Brucutu และคาดว่าจะเพิ่มข้ึนอีก 20 ล้านตัน (สําหรับทั้งปี) ใน
อนาคตอันใกล้ บริษัท Vale ได้แถลงในการประชุมประจําไตรมาสแรกว่าจะกลับมาผลิตแร่เหล็กอีกปริมาณ 30 
ล้านตัน (นอกเหนือจากแร่เหล็กที่ผลิดจากเหมือง Brucutu) ภายใน 6 - 12 เดือน ข้างหน้า ดังน้ัน จึงคาดว่าจะ
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่ออัตราค่าระวางเรือในอีก 3 - 6 เดือนข้างหน้า (ก่อนที่อาจจะมีการเพิ่มความเร็วในการแล่น
เรือซ่ึงจะส่งผลให้ตลาดชะลอตัวลง) (ข้อมูลจาก DNB Markets ณ วันท่ี 19 มิถุนายน 2562) 
 
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 ดัชนีค่าระวางเรือของเรือขนาดซุปราแมกซ์เฉล่ียอยู่ท่ี 8,229 เหรียญสหรัฐต่อวัน 
ลดลงร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ในขณะที่ดัชนีค่าระวางเรือของเรือขนาดแฮนด้ีไซส์
เฉล่ียอยู่ท่ี 6,061 เหรียญสหรัฐต่อวัน ลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ราคาเรือส่ัง
ต่อใหม่ขนาดซุปราแมกซ์ในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ประมาณ 27 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า และราคาเรือขนาดแฮนด้ีไซส์อยู่ท่ีประมาณ 24 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 2 
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า สําหรับราคาเรือมือสองอายุ 5 ปีขนาดซุปราแมกซ์อยู่ที่ประมาณ 
17.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ในเดือนมิถุนายน ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า และราคา
เรือมือสองอายุ 5 ปีขนาดแฮนด้ีไซส์อยู่ท่ีประมาณ 16.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อนหน้า ในเดือนมิถุนายน อัตราค่าระวางเรือสําหรับสัญญาเช่าระยะเวลา 1 ปีสําหรับเรือขนาดซุป
ราแมกซ์อยู่ที่ประมาณ 9,750 เหรียญสหรัฐต่อวัน ลดลงร้อยละ 20 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 
และอัตราค่าระวางเรือสําหรับสัญญาเช่าระยะเวลา 1 ปีสําหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์อยู่ที่ประมาณ 8,250 เหรียญ
สหรัฐต่อวัน ลดลงร้อยละ 15 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า การส่งมอบเรือใหม่ในปี 2562 คาดว่า
เรือขนาด 20,000 - 64,999 เดทเวทตันจะมีปริมาณเพิ่มข้ึนอยู่ท่ีประมาณ 200 ลํา หรือคิดเป็นขนาดระวางรวม 
10.3 ล้านเดทเวทตัน เพิ่มข้ึนจากปริมาณ 7.2 ล้านเดทเวทตันในปี 2561 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 เราได้
รายงานปริมาณการส่งมอบเรือใหม่แล้วจํานวน 83 ลําคิดเป็นขนาดระวางรวมท้ังส้ิน 4.1 ล้านเดทเวทตัน ลดลงร้อย 
3 เมื่อเทียบกับปริมาณการส่งมอบเรือใหม่ของปีก่อนหน้า ซึ่งตัวเลขน้ีได้รวมการส่งมอบเรือขนาด 60,000 - 
64,999 เดทเวทตัน จํานวน 41 ลํา (ขนาดระวางรวม 2.6 ล้านเดทเวทตัน) และเรือขนาด 30,000 - 39,999 เดท
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เวทตัน จํานวน 39 ลํา (ขนาดระวางรวม 1.5 ล้านเดทเวทตัน) การปลดระวางเรือในปี 2562 คาดว่าจะยังคงอยู่ใน
ระดับคงที่ โดยมีเรือจํานวน 18 ลํา ขนาด 20,000 - 64,999 เดทเวทตัน คิดเป็นขนาดระวางรวมท้ังส้ิน 0.7 ล้าน
เดทเวทตัน ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับปริมาณในปี 2561 ถึงแม้ว่าต้องเผชิญกับสภาวะตลาดที่น่าผิดหวังและผลกระทบ
จากกฎเกณฑ์ในเรื่องการจัดการนํ้าถ่วงเรือและเรื่องค่ากํามะถันในนํ้ามันเช้ือเพลิง ทั้งน้ี ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 
2562 มีการปลดระวางเรือท้ังส้ิน 5 ลํา ขนาดระวางรวม 0.2 ล้านเดทเวทตัน ซึ่งลดลงร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับ
ปริมาณการปลดระวางเรือจํานวน 13 ลําในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า อัตราการขยายตัวของกองเรือขนาด 
20,000 - 64,999 เดทเวทตัน คาดว่าจะเพิ่มข้ึนอยู่ที่ร้อยละ 4 ในปี 2562 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเพิ่มข้ึนจาก
ร้อยละ 3 ในปี 2561 การทําสัญญาส่ังต่อเรือใหม่ในปีน้ีมีเพียงเล็กน้อย โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปีมีการทํา
สัญญาส่ังต่อเรือขนาด 20,000 - 64,999 เดทเวทตัน จํานวน 27 ลํา คิดเป็นขนาดระวางรวม 1.5 ล้านเดทเวทตัน 
(ไม่รวมสัญญาส่ังต่อเรือลงวันที่ย้อนหลังสําหรับสัญญาส่ังต่อเรือแบบ Tier 2) (ข้อมูลจาก Banchero Costa ณ 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562) 
 
ในวันที่ 23 กรกฎาคม ดัชนีค่าระวางเรือขนาดปานาแมกซ์ (BPI) ได้แตะระดับสูงสุดที่ 17,742 เหรียญสหรัฐสูงกว่า
ระดับสูงสุดในปี 2554 (ที่ 17,112 เหรียญสหรัฐในเดือนมีนาคม 2554) และในวันเดียวกัน ดัชนี BPI สําหรับเรือปา
นาแมกซ์ขนาด 82,000 เดทเวทตัน ได้แตะท่ี 18,634 เหรียญสหรัฐ ส่ิงที่น่าสังเกตคือหน่ึงเดือนก่อนหน้าในวันท่ี 
24 มิถุนายน ดัชนี BPI อยู่ที่ระดับ 8,914 เหรียญสหรัฐเท่าน้ัน (ดัชนี BPI สําหรับเรือปานาแมกซ์ขนาด 82,000 
เดทเวทตัน อยู่ที่ 10,405 เหรียญสหรัฐ) สาเหตุสําหรับการปรับตัวเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วเช่นน้ี ก็มาจากการท่ีตลาด
เรือขนาดเคปไซส์แข็งแกร่งอย่างมากในช่วงสองเดือนที่ผ่าน (ดัชนี BCI อยู่ที่ 32,863 เหรียญสหรัฐในวันที่ 22 
กรกฎาคม) อันส่งผลกระทบต่อตลาดการขนส่งของเรือขนาดปานาแมกซ์และส่งผลให้มีการแบ่งปริมาณการขนส่ง
สินค้าจากเรือขนาดเคปไซส์ออก ด้วยปริมาณระวางเรือขนาดปานาแมกซ์ท่ีพร้อมสําหรับการขนส่งท่ีมีไม่มาก
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในมหาสมุทรแอตแลนติก ในช่วงสามสัปดาห์ท่ีผ่านมา จากการแบ่งปริมาณการขนส่งของสินค้า
จากเรือขนาดเคปไซส์ในช่วงเดือนกรกฎาคมทําให้ค่าระวางเรือในฝ่ังแอตแลนติกได้ปรับเพิ่มข้ึนหลายร้อยเหรียญ
สหรัฐต่อวัน ดังน้ัน ค่าระวางเรือสําหรับการเดินเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก (เส้นทาง 1A) ได้เพิ่มข้ึนร้อยละ 
115 ในเดือนกรกฎาคมโดยแตะจุดสูงสุดที่ 21,430 เหรียญสหรัฐ ในขณะท่ีค่าระวางเรือสําหรับเส้นทางขาออกจาก
มหาสมุทรแอตแลนติกในช่วงเดียวกันเพิ่มข้ึนมากกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐโดยแตะจุดสูงสุดที่ 29,073 เหรียญ
สหรัฐ ในช่วงหกเดือนแรก ปริมาณการค้าถ่านหินในมหาสมุทรแปซิฟิกของอินโดนีเซียเพิ่มข้ึน 26 ล้านตัน ไปอยู่ท่ี 
236 ล้านตัน โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกไปยังประเทศอินเดีย การนําเข้าถ่านหินของจีนโดยเรือขนาดปานาแมกซ์
ถือว่ายังคงแข็งแกร่ง ในช่วงครึ่งหลังของไตรมาสสองจนถึงเดือนกรกฎาคม (ซึ่งได้รับประโยชน์จากการแบ่งปริมาณ
การขนส่งสินค้าจากเรือขนาดเคปไซส์) ผู้ค้ายังได้รับประโยชน์จากราคาถ่านหินนําเข้าจากต่างประเทศที่ถูกกว่าและ
ทําการขนส่งถ่านหินในตอนน้ีก่อนที่ภาครัฐอาจจะเริ่มประกาศจํากัดปริมาณการนําเข้าในอีกไม่ก่ีเดือนข้างหน้า การ
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เพิ่มข้ึนของถ่านหินแถบชายฝ่ังของจีน (เพิ่มข้ึน 22 ล้านตันในช่วงครึ่งแรกของปี 2562) ทําให้เรือชักธงจีนกลับมา
ขนส่งสินค้าภายในประเทศมากข้ึน ซึ่งมีส่วนให้มีจํานวนเรือขนาดคามซาร์แมกซ์เพิ่มข้ึนจํานวน 66 ลํา ในช่วงครึ่ง
แรกของปี การสํารองวัตถุดิบล่วงหน้าก่อนที่จะมีการหยุดชะงักในไตรมาสส่ีเน่ืองจากกฎเกณฑ์ใหม่ด้านเช้ือเพลิง
อาจเป็นปัจจัยทําให้ตลาดดีข้ึน ถึงแม้ว่าเดือนกรกฎาคมดูเหมือนจะเป็นเดือนที่มีแต่เหตุการณ์เชิงบวกเกิดข้ึนอัน
ส่งผลให้ค่าระวางปรับตัวพุ่งสูงข้ึน ความจริงที่ว่าตลาดได้ปรับตัวดีข้ึนอย่างรวดเร็ว เป็นตัวบ่งช้ีถึงจุดสมดุลของภาค
อุปสงค์และภาคอุปทาน (ข้อมูลจาก Howe Robinson Research ณ วันท่ี 26 กรกฎาคม 2562) 

 
มุมมองของบริษัทฯ ต่อมาตรการควํ่าบาตรและการจัดเก็บภาษีทางการค้า 

 
จากมาตราการควํ่าบาตรและการเก็บภาษีทางการค้า ซึ่งเป็นประเด็นร้อนท่ีถกเถียงกัน มีการเห็นพ้องกันในส่ือหลัก
ต่างๆ ว่าเศรษฐกิจของจีนที่พึ่งพาการส่งออกจะประสบปัญหามากที่สุด ซึ่งเป็นเรื่องจริงเมื่อสิบปีท่ีแล้ว แต่มันก็ไม่
เป็นจริงอีกต่อไป (โปรดดูข้อมูลจาก CNBD ด้านล่าง) 
 
มาตราการควํ่าบาตรและการเก็บภาษีทางการค้าไม่สามารถทําลายอุปสงค์ได้ตราบใดท่ีสินค้าที่ถูกควํ่าบาตรยัง
สามารถหาได้จากผู้ผลิตรายอ่ืน/ประเทศอ่ืน หรือถูกแทนท่ีด้วยสินค้าที่มีราคาใกล้เคียงกันซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายกัน/
เหมือนกัน ส่ิงที่มาตราการควํ่าบาตรและการเก็บภาษีทางการค้าทําได้ คือทําให้การขนส่งสินค้าดังกล่าวลด
ประสิทธิภาพลง หากการเปล่ียนผู้ผลิต/ประเทศคู่ค้านําไปสู่ความแออัดของท่าเรือ การโหลดของลงเรือท่ีช้าลง 
(เม่ือเปรียบเทียบกับ ผู้ผลิต/ประเทศคู่ค้าเดิม) และการเพิ่มข้ึนของปริมาณการขนส่งในแง่ตันไมล์ ปัจจัยเหล่าน้ีล้วน
แต่ส่งผลดีต่อตลาดเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 
 

มุมมองอื่น ๆ ตอ่มาตรการคว่ําบาตรและการจัดเก็บภาษีทางการค้า 

 
สงครามทางการค้าท่ีรุนแรงระหว่างสหรัฐอเมริกากับตุรกีที่ได้ยืดเย้ือมาเป็นเวลาเก้าเดือน ในที่สุดท้ังสองฝ่ายก็ยอม
อ่อนข้อลง ซ่ึงนับเป็นข่าวดีของตลาดถ่านหิน ตุรกีประกาศลดภาษีศุลกากรสําหรับสินค้านําเข้าจากสหรัฐอเมริกา
จํานวน 22 รายการ ซึ่งรวมถึงสินค้าถ่านหิน โดยมีการลดอัตราภาษีจากร้อยละ 13.7 ซ่ึงเป็นอัตราภาษีท่ีใช้มาต้ังแต่
เดือนสิงหาคม ปี 2561 สําหรับสินค้าประเภทถ่านหินโค้ก (met coal)และถ่านหินเทอร์มอลมาอยู่ท่ีร้อยละ 5 
ในขณะน้ี ตุรกีได้เพิ่มอัตราภาษีในตอนแรกน้ันเน่ืองมาจากการที่สหรัฐข้ึนภาษีนําเข้าเหล็กและอลูมิเนียมจาก
ประเทศตุรกีเป็นสองเท่า การลดลงของอัตราภาษีน้ันเกิดข้ึนหน่ึงสัปดาห์หลังจากท่ีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
ของสหรัฐอเมริกาประกาศลดภาษีการนําเข้าเหล็กจากตุรกีจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 25 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับ
ก่อนเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว การเพิ่มมาตราการทางภาษีของสหรัฐอเมริกาส่งผลให้ปริมาณการนําเข้าเหล็กจากตุรกี
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ลดลงถึงร้อยละ 48 ขณะที่ผลกระทบในระยะส้ันด้านการส่งออกของถ่านหินเทอร์มอลของสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะ
มีเพียงเล็กน้อยเน่ืองจากราคาถ่านหินต่างประเทศอยู่ในระดับตํ่า ในขณะที่ถ่านหินโค้กจะเห็นผลกระทบได้ชัดเจน
และเร็วกว่า ข้อมูลจาก T. Parker Host ซึ่งเป็นตัวแทนการขนส่งทางเรือ ระบุว่าในปี 2561 สหรัฐอเมริกาส่งออก
ถ่านหินโค้กปริมาณ 2.29 ล้านตันให้แก่ตุรกี อย่างไรก็ตามในช่วงสามเดือนแรกของปีน้ี มีปริมาณการขนส่งเพียง 
0.23 ล้านตัน ซึ่งคํานวณทั้งปีจะอยู่ท่ี 0.90 ล้านตัน ซึ่งลดลงจากปีก่อนถึง 1.39 ล้านตัน (ข้อมูลจาก McCloskey 
ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม 2562) 
 
ตราบท่ีสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนยังไม่สามารถหาข้อยุติ จีนยังคงต้องฝากความหวังการ
นําเข้าถ่ัวเหลืองไว้กับบราซิลต่อไป ปีท่ีแล้วปริมาณการนําเข้าถ่ัวเหลืองจากประเทศบราซิลของจีนได้เพิ่มข้ึนเม่ือ
สหรัฐอเมริกาประกาศสงครามทางการค้ากับจีน และจีนได้ตอบโต้โดยใช้มาตรการจัดเก็บภาษีร้อยละ 25 สําหรับ
ถ่ัวเหลืองที่นําเข้าจากสหรัฐฯ ผลท่ีตามคือบราซิลซ่ึงเป็นคู่ค้านํ้ามันถ่ัวรายใหญ่ของจีนได้ส่งออกถ่ัวเหลืองให้แก่จีน
มากข้ึน ในปีน้ีการเก็บเก่ียวถ่ัวเหลืองของประเทศบราซิลเสร็จเร็วกว่ากําหนดโดยมีผลผลิตราว 114 ล้านตันถือว่า
สร้างสถิติสูงเป็นลําดับสอง ในช่วงส่ีเดือนแรกของปี บราซิลส่งออกถ่ัวเหลืองรวม 27.6 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 13 
จากปีท่ีผ่านมาท่ีมีการส่งออกในปริมาณมากอันเป็นผลมาจากสงครามทางการค้า อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบราซิลอยู่
ในช่วงฤดูส่งออกสูงสุดและเน่ืองจากดูเหมือนว่าสงครามทางการค้าจะยังไม่ได้ข้อยุติ การส่งออกถ่ัวเหลืองของ
บราซิลจะยังคงเพิ่มข้ึนในอีกไม่ก่ีสัปดาห์ข้างหน้า (ข้อมูลจาก Maersk Broker ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม 2562) 
 
การที่สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนได้หยุดลงช่ัวคราว ได้ช่วยบรรเทาความไม่แน่นอนและมุมมอง
เชิงลบในตลาดขนส่งทางเรือในช่วงเดือนข้างหน้า นักวิเคราะห์ด้านการขนส่งทางเรือได้เคยมีมุมมองเชิงบวกต่อการ
ยุติของสงครามทางการค้าท่ามกลางความกังวลว่าสงครามการค้าที่บานปลายจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อเศรษฐกิจ
โลก สํานักข่าว the Guardian รายงานว่าเม่ือวันเสาร์ท่ีผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่าการเจรจากับ
ประเทศจีน “ได้กลับเข้าที่ เข้าทาง” หลังจากท่ีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกาได้พบกับ
ประธานาธิบดี สี จ้ิน ผิง ของจีนท่ีงานประชุมกลุ่ม G20 ที่จัดข้ึน ณ ประเทศญ่ีปุ่น โดยทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่า “การ
เจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนจะยังคงดําเนินต่อไป” และสหรัฐฯ จะไม่เพิ่มมาตราการทางภาษีอีก หลังจากท่ี
ผู้นําจากหลายประเทศได้เตือนเมื่อครั้งประชุม G20 ว่ามาตราการทางภาษีของสหรัฐอเมริกาอาจส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโลก (ข้อมูลจาก TradeWinds ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2562) 
 
การประชุม G20 ได้จบลงไป โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดี สี จ้ิน ผิง ได้จับมือกันเพื่อยุติ
สงครามทางการค้าลงช่ัวคราว แล้วต่อไปจะเป็นอย่างไร? ในขณะที่ท้ังสองฝ่ายไม่บอกอะไรมากนักว่าจะเป็นอย่างไร
ต่อไป แต่ยังคงมีเหตุการณ์สําคัญที่น่าจับตามอง กล่าวคือ อันดับแรกคือ การเจรจา ทรัมป์กล่าวว่าผู้แทนการเจรจา
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ของสหรัฐอเมริกาและจีนได้เร่ิมต้นเจรจาผ่านโทรศัพท์อีกคร้ังหลังจากหยุดไปเป็นเวลาหกสัปดาห์ การท่ี Robert 
Lighthizer ผู้แทนการค้าของสหรัฐฯ และ Steven Mnuchin เลขาธิการกระทรวงการคลัง น่ังร่วมโต๊ะเจรจากับ
รองนายกรัฐมนตรีของจีน หลิว เหอ (Liu He) ได้เร็วเท่าไหร่จะช่วยบ่งบอกถึงความคืบหน้าของเจรจา อันดับต่อมา 
คือประเด็นเรื่องถ่ัวเหลือง ทรัมป์ได้พูดถึงคํามั่นสัญญาของจีนที่ตกลงจะซ้ือถ่ัวเหลืองใน “ปริมาณมหาศาล” จาก
สหรัฐฯ  ตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้ ณ เมืองโอซาก้า อย่างไรก็ตาม จีนได้ประกาศสู่สาธารณะแค่ว่าในระหว่างการ
ประชุมดังกล่าว ทรัมป์ได้แสดงถึงความต้องการให้จีนเพิ่มการนําเข้าถ่ัวเหลืองจากสหรัฐฯ ให้มากข้ึน การเพิ่มการ
นําเข้าถ่ัวเหลืองของจีนเป็นสัญญาณท่ีดีต่อการเจรจา อันดับถัดไป คือ ประเด็นเรื่อง Huawei ทรัมป์ตกลงที่จะ
อนุญาตให้มีการขายเทคโนโลยีของอเมริกาบางส่วนให้กับบริษัท Huawei แต่การตกลงน้ีไม่ถือเป็นการ “นิรโทษ
กรรมท่ัวไป” และในขณะท่ีผู้ผลิตของสหรัฐฯได้เรียกร้องให้รัฐบาลทรัมป์อนุญาติให้ขายสินค้าแก่ Huawei นักร่าง
กฎหมายชาวอเมริกันหลายคนยังคงคัดค้านการผ่อนปรนข้อจํากัดใด ๆ ในท้ายที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้รับการประชุม G-
20 มีเพียงการยุติสงครามทางการค้าลงช่ัวคราว และการชะลอความรุนแรงของสถานการณ์ แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้มีการ
เผชิญหน้ากันระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา หรือแม้แต่ช่วยให้ท้ังสองประเทศสามารถหาข้อยุติหรือตกลงกันได้แต่
อย่างใด ยังคงต้องจับตาดูสงครามการค้ากันต่อไป (ข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันท่ี 4 กรกฎาคม 2562) 
 
รายงานฉบับเดือนกรกฎาคมโดยนักวิเคราะห์ของ Mckinsey and Company ได้ระบุว่า เศรษฐกิจโลกได้พึ่งพิงจีน
มากข้ึน ในขณะท่ีจีนได้กลายมาพึ่งพาผู้บริโภคภายในประเทศในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของตนเอง รายงานของ 
Mckinsey น้ีมาจากการที่จีนทําสงครามทางการค้ากับสหรัฐฯ เป็นปีและได้บานปลายไปสู่ประเด็นปัญหาเรื่อง
เทคโนโลยีและความปลอดภัย โดยท่ัวไป นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าแทนที่จะเป็นสหรัฐอเมริกาท่ีประสบปัญหาทาง
เศรษฐกิจ กลับกลายเป็นเศรษฐกิจจีนท่ีจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากอัตราภาษีศุลกากรที่เพิ่มข้ึน เน่ืองจาก
เศรษฐกิจจีนพึ่งพาการส่งออกค่อนข้างมาก แต่รายงานของ Mckinsey พบว่าการบริโภคภายในประเทศของจีน
ส่งผลต่อตัวเลขจีดีพีของประเทศถึงร้อยละ 60 ในช่วง 11 ไตรมาสจาก 16 ไตรมาส กล่าวคือ นับจากเดือนมกราคม
ปี 2558 ถึงเดือนธันวาคมปี 2561 น่ันหมายความว่า เศรษฐกิจจีนได้ลดการพึ่งพาทางการค้าในการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ในความจริง การศึกษาพบว่าปริมาณการค้าสุทธิของจีน (มูลค่าของการส่งออกทั้งหมดลบ
ด้วยการนําเข้า) น้ันส่งผลเชิงลบต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมา (ข้อมูลจาก CNBC ณ วันที่ 15 
กรกฎาคม 2562) 

 
มุมมองของบริษัทฯ ต่อแรงกดดันจากกฎเกณฑ ์

 
กฎเกณฑ์การใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงกํามะถันตํ่า (LSFO) ซึ่งจะบังคับใช้ในปี 2563 ขององค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (IMO) กําลังเป็นประเด็นสําหรับทุกฝ่าย มีหลักฐานช้ีให้เห็นว่ามีการทําความสะอาดถังนํ้ามันบริเวณ
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ชายฝ่ังสิงคโปร์โดยทําความสะอาดถังนํ้ามันเช้ือเพลิงกํามะถันสูง (HSFO) และเตรียมความพร้อมสําหรับการจัดเก็บ
นํ้ามันเช้ือเพลิงกํามะถันตํ่า (LSFO) ผลที่ตามมาคือการขาดแคลนนํ้ามันและราคานํ้ามันเช้ือเพลิงกํามะถันสูงท่ี
เพิ่มข้ึนในสิงคโปร์ เช่นเดียวกัน ท่าเรือหลักสําหรับเติมนํ้ามันเช้ือเพลิงในอ่าวสหรัฐฯ น้ันก็ไม่มีนํ้ามันเช้ือเพลิง
กํามะถันสูง จนถึงส้ินเดือนมิถุนายน 2562  มีเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองจํานวน 694 ลําท่ีติดต้ังหรือวางแผนว่าจะ
ติดต้ังเครื่องยนต์ LNG หรือเครื่องดักจับเขม่าควัน คิดเป็นร้อยละ 6 ของจํานวนเรือทั้งหมด 11,617 ลําที่จะต้อง
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์น้ีต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เจ้าของเรือส่วนใหญ่เลือกท่ีจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวโดย
การใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงกํามะถันตํ่า อย่างไรก็ตาม นํ้ามันเช้ือเพลิงกํามะถันตํ่ายังคงมีปัญหาบางประการซ่ึงปัญหา
หลักคือปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงกํามะถันตํ่าจะมีเพียงพอหรือไม่ ผู้ผลิตนํ้ามันรายใหญ่หลายรายได้ออกมายืนยันแล้ว
ว่าจะมีนํ้ามันเช้ือเพลิงกํามะถันตํ่าที่ท่าเรือเติมนํ้ามันขนาดใหญ่ท่ัวโลก หวังเป็นอย่างย่ิงว่านํ้ามันเช้ือเพลิงกํามะถัน
ตํ่าจะมีปริมาณ “เพิ่มมากข้ึน” ในท้องตลาดต้ังแต่ไตรมาสส่ีของปี 2562 เป็นต้นไป ซึ่งจะทําให้ความแตกต่าง
ระหว่างนํ้ามันเช้ือเพลิงกํามะถันสูงกับนํ้ามันเช้ือเพลิงกํามะถันตํ่าไม่แตกต่างกันมากอีกต่อไป น่ีเป็นหน่ึงในเหตุผล
หลักว่าทําไมเคร่ืองยนต์ LNG หรือเครื่องดักจับเขม่าควันถึงไม่ใช่ตัวเลือกแรกของเจ้าของเรือ ปัจจัยอ่ืนๆ คือ ปัญหา
เรื่องการเข้ากันของส่วนผสมท่ีแตกต่างกันไปของนํ้ามันเช้ือเพลิงกํามะถันตํ่า กล่าวคือ ตะกอนส่วนเกินจากการเผา
ไหม้นํ้ามันเช้ือเพลิงกํามะถันตํ่าที่มีส่วนผสมท่ีต่างกัน ประเด็นเร่ืองสมรรถภาพของเรือเก่าที่จะสามารถเก็บนํ้ามัน
เช้ือเพลิงกํามะถันตํ่าที่มีส่วนผสมท่ีต่างกันแยกออกจากกัน และประเด็นเรื่องความสามารถของเครื่องยนต์เก่าที่จะ
เผาผลาญนํ้ามันเช้ือเพลิงกํามะถันตํ่าโดยไม่ส่งผลเสียหายหรือทําลายเครื่องยนต์หรือเครื่องกรองได้ ประเด็นสุดท้าย 
คือ เรือเก่าท่ีไม่สามารถรองรับการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงกํามะถันตํ่าจะถูกปลดระวาง และเรือลําอ่ืนๆ ท้ังหมดจะแล่น
ช้าลงเพื่อท่ีจะเผาผลาญนํ้ามันเช้ือเพลิงกํามะถันตํ่าให้น้อยที่สุดเพื่อให้ทุกการเดินเรือคุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไป
ได้ ส่ิงเหล่าน้ีจะทําให้อุปทานของเรือลดลงและส่งผลให้ตลาดปรับตัวดีขึ้นสําหรับเจ้าของเรือ 
 

มุมมองอื่น ๆ ตอ่แรงกดดันจากกฎเกณฑ ์

 
จํานวนแนวปะการังลดลงเกือบครึ่งหน่ึงในรอบ 150 ปีที่ผ่านมา การลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง 2 - 3 ทศวรรษท่ี
ผ่านมาน้ันเป็นผลมาจากอุณหภูมิของนํ้าท่ีเพิ่มข้ึนและความเป็นกรดของมหาสมุทรที่เพิ่มมากข้ึนและปฏิกิริยาอ่ืน ๆ 
ที่ส่งผลกระทบต่อปะการัง (ข้อมูลจาก UN Report: Nature’s Dangerous Decline ‘Unprecedented’ ณ วันท่ี 
6 พฤษภาคม 2562) 
 
มีการเรียกเคร่ืองดักจับเขม่าควันว่าเป็น “เครื่องโกงการปล่อยมลภาวะ” โดยระบบของเครื่องดักจับเขม่าควัน
สามารถเปล่ียนมลพิษทางอากาศให้เป็นมลพิษทางนํ้าและปัญหาขยะพิษ อ้างอิงจากข้อมูลใหม่ท่ีเผยแพร่โดยผู้
พิพากษาส่วนกลางของสหรัฐในเดือนเมษายน ปี 2562 ซึ่งระบุว่า “เราไม่สามารถเช่ือถือระบบน้ีว่าจะช่วยลด
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มลพิษทางอากาศได้จริงตามท่ีถูกออกแบบมา” บริษัท Carnival Corporation & plc ผู้ประกอบธุรกิจเรือสําราญ
รายใหญ่ที่สุดของโลก ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการภาคทัณฑ์ในสหรัฐอเมริกาสําหรับการละเมิดทางอาญาถึงเจ็ดครั้ง 
โดยบริษัทได้ยอมรับความผิดในเดือนธันวาคมปี 2559 ข้อกําหนดของการภาคทัณฑ์น้ันรวมถึงการเข้าร่วมโครงการ
การปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Compliance Program : ECP) โดยต้องได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้ตรวจสอบท่ีศาลแต่งต้ัง (Court Appointed Monitor : CAM ) ในเดือน
เมษายน ปี 2562 ผู้พิพากษาส่วนกลางของสหรัฐซ่ึงดูแลคดีอาญาของบริษัท Carnival ได้เลือกท่ีจะเผยแพร่
รายงานประจําปีสําหรับปีแรกของผู้ตรวจสอบท่ีศาลแต่งต้ังซึ่งก่อนหน้าน้ีได้ถูกเก็บเป็นความลับซึ่งมีใจความว่า 
“ทีมผู้ตรวจสอบที่ศาลแต่งต้ังตรวจสอบแล้วพบว่ามีรายงานความผิดปกติมากกว่าสามสิบครั้งเก่ียวกับเรือของ
บริษัท Carnival จากการที่ระบบเครื่องดักจับเขม่าควันล้มเหลวในช่วงหน่ึงปีแรกของการเข้าร่วมโครงการ ECP 
ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนน้ันหลายครั้งเกิดจากการท่ีระบบเครื่องดักจับเขม่าควันหยุดทํางานอย่างกระทันหันส่งผลให้
มลพิษท่ีปล่อยสู่อากาศมีค่าเกินกําหนด ตัวอย่างเช่น เรือ Carnival Ecstasy ได้ประสบปัญหาระบบเครื่องดักจับ
เขม่าควันหยุดทํางานลงหลายครั้งในเดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม ปี 2560 เน่ืองจากอุปกรณ์
ทํางานผิดปกติ” การละเมิดข้อกําหนดทางด้านมลพิษเกิดจากการทํางานผิดปกติของระบบโปรแกรม อุปกรณ์
ขัดข้อง ความผิดพลาดที่เกิดข้ึนจากมนุษย์ ความล้มเหลวในการดําเนินการเตือนภัยเป็นระยะเวลานาน และความ
ล้มเหลวหลายครั้งในการวางแผนการเดินทาง ยังโชคดีที่ทางออกที่ง่ายท่ีจะช่วยหลีกเล่ียงความล้มเหลวและ
ผลกระทบเชิงลบก็คือการยกเลิกการใช้ระบบเครื่องดักจับเขม่าควัน (ข้อมูลจาก จดหมาย 10 ฉบับจากกลุ่มอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมที่ส่งถึงเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ในหัวข้อเก่ียวข้องกับเคร่ืองดักจับเขม่าควัน ณ 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562) 
 
องค์การทางทะเลแห่งนอร์เวย์ได้ส่ังปรับ Global Cruise Lines Ltd. ผู้ประกอบการเรือสําราญสัญชาติกรีก รวม 
80,000 เหรียญสหรัฐสําหรับการใช้เช้ือเพลิงกํามะถันร้อยละ 0.17 ในบริเวณเขตพื้นท่ีควบคุมมลพิษ (Emission 
Control Area : ECA) ซ่ึงควบคุมค่ากํามะถันไม่เกินร้อยละ 0.10 (ข้อมูลจาก Maritime Executive ณ วันที่ 16 
พฤษภาคม 2562) 
 
การท่าเรือแห่งประเทศสิงคโปร์ได้ช้ีว่าของเสียที่เกิดจากการทําความสะอาดก๊าซไอเสียท่ีเกิดจากเรือน้ันจัดเป็นขยะ
อุตสาหกรรมที่มีพิษ ดังน้ัน ต้องมีการรวบรวมและจัดการของเสียโดยผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตในกําจัดขยะอุตสาหกรรม
ที่เป็นพิษเท่าน้ัน การที่ท่าเรือแห่งประเทศสิงคโปร์ได้ช้ีชัดในเรื่องเครื่องดักจับเขม่าควัน ทําให้ท่าเรือแห่งประเทศ
สิงคโปร์กลายเป็นหน่ึงในท่าเรือหลักของโลกในการห้ามไม่ให้มีการปล่อยนํ้าล้างจากเครื่องดักจับเขม่าควันระบบ
เปิดลงในน่านนํ้าของประเทศ (ข้อมูลจาก Splash247.com ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2562) 
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แม้จะมีการโต้เถียงในเร่ืองนํ้าเสียจากระบบเครื่องดักจับเขม่าควันระบบเปิด ระบบดังกล่าวเป็นระบบท่ีเจ้าของเรือ
ส่วนมากส่ังติดต้ังบนเรือ ข้อมูลจาก DNV GL ระบุว่ากําลังมีการติดต้ังเครื่องดักจับเขม่าควันระบบเปิดจํานวน 
2,625 เครื่องจากท้ังหมด 3,266 เครื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 80.3 มีการติดต้ังเครื่องดักจับเขม่าควันระบบไฮบริดจ์
จํานวน 540 เครื่อง มีการติดต้ังเครื่องดักจับเขม่าควันระบบปิดจํานวน 65 เครื่อง และคงเหลือการติดต้ังเครื่องดัก
จับเขม่าควันอีกจํานวน 36 เครื่อง ซึ่งไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเป็นระบบใด (ข้อมูลจาก Seatrade ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม 
2562) 
 
บริษัท Carnival ถูกศาลส่ังให้จ่ายค่าปรับจํานวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ สําหรับการละเมิดทัณฑ์บนระยะเวลาห้าปี
สําหรับการทําผิดอันส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในหลายปี สํานักข่าว Associated Press รายงานว่า บริษัท
เดินเรือสําราญรายใหญ่ท่ีสุดในโลกบรรลุข้อตกลงเบ้ืองต้นกับอัยการรัฐในวันน้ีเพื่อรับโทษจากการก่อมลพิษใน
มหาสมุทรเป็นเวลาหลายปีหลังจากท่ีได้สาบานว่าจะไม่ทํา บริษัท Carnival ติดทัณฑ์บนมาแล้วเป็นระยะเวลาสอง
ปีจากระยะเวลารวมทั้งส้ินห้าปีซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของข้อตกลงภายหลังจากที่ได้ชําระค่าปรับมูลค่า 40 ล้านเหรียญ
สหรัฐ สําหรับความผิดฐานที่ เรือสําราญ Princess Cruises ได้ปล่อยนํ้ามันลงทะเลมาเป็นระยะเวลาแปดปี และ
พูดปดในเรื่องดังกล่าวต่อทางการสหรัฐ (ข้อมูลจาก TradeWinds ณ วันท่ี 3 มิถุนายน 2562) 
 
คําเตือนซึ่งมาได้ถูกเวลาและฟังดูค่อนข้างน่าเกรงขามจากการประชุม International Transport Forum ใน
สัปดาห์น้ีที่จัดโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) น้ันระบุว่าหากหน่วยงานที่มี
หน้าท่ีควบคุมรับผิดชอบไม่ตรวจสอบการปล่อยก๊าซเสียอย่างจริงจัง ภายในปี 2593 ปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซต์จากภาคธุรกิจเดินเรือจะเพิ่มมากข้ึนถึงร้อยละ 160 (ข้อมูลจาก Lloyd’s List ณ วันท่ี 4 
มิถุนายน 2562) 
 
“ท่าเรือต่าง ๆ แสดงถึงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจัง และจากเป้าหมายที่กําหนดโดย IMO เรือต่างๆ 
จะต้องเผชิญการตัดสินใจที่ยากลําบาก อย่างไรก็ตาม เราควรจะคุยกันอย่างจริงจังเก่ียวกับผลกระทบจากการใช้
ระบบดักจับเขม่าควันระบบเปิดในท่าเรือ” กล่าวโดย Martin Lawlor ผู้อํานวยการ British Ports Association 
ระบบดังกล่าวน้ีเมื่อเวลาผ่านอาจจะก่อให้เกิดตะกอนที่ปนเป้ือน อันจะสร้างปัญหาท่ีแท้จริงสําหรับการพัฒนา
ท่าเรือ (ข้อมูลจาก Lloyd’s List ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562) 
 
นักส่ิงแวดล้อมชาวบาฮามาสหน่ึงท่านและชาวอลาสกาอีกสามท่านซึ่งเป็นชาวประมงเกษียณอายุสองท่านกําลัง
อุทธรณ์คําตัดสินของผู้พิพากษาส่วนกลางในการปรับบริษัท Carnival เป็นจํานวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐสําหรับ
การละเมิดภาคทัณฑ์อันเน่ืองมาจากการกระทําความผิดทางส่ิงแวดล้อม “ตัวเลขการเก็บเก่ียวและการศึกษา
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เก่ียวกับสุขภาพสปีชีส์เป็นข้อพิสูจน์ว่ากลุ่มประมงของข้าพเจ้าและตัวข้าพเจ้าได้รับอันตรายทางเศรษฐกิจจากการ
ปล่อยมลพิษจากเรือสําราญ” Forrer กล่าว ท้ังน้ี ศาลมีเวลา 72 ช่ัวโมงในการตอบข้ออุทธรณ์และพิจารณาการไม่
รับการอุทธรณ์ "พวกเขากําลังใช้เช้ือเพลิงท่ีสกปรกและ 'กําจัด' ขยะจากเช้ือเพลิงเพื่อประหยัดเงินไม่ก่ีเหรียญและ
ทิ้งกากตะกอนในมหาสมุทรของเรา" ในวันที่ 31 พฤษภาคม มีผู้เรียกร้องส่ีรายได้ย่ืนคําร้องขอความช่วยเหลือ
ฉุกเฉินต่อศาลกลางไมอามีเพื่อเข้าแทรกแซงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลก่อนวันที่ 3 มิถุนายน (ข้อมูลจาก 
TradeWinds ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562) 
 
บริษัท Hudson Shipping Lines ได้ออกแถลงการณ์ในวันน้ีซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ 'สีเขียว' ท่ีบริษัทกําลัง
ดําเนินการอยู่ว่า จากการบังคับใช้ IMO 2020 ท่ีจะมีผลในวันท่ี 1 มกราคม 2563 บริษัทจะไม่เช่าเรือท่ีติดต้ังเครื่อง
ดักจับเขม่าควันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน IMO ใหม่ Avi Eilon ประธานบริษัท กล่าวว่า “เราได้ตรวจสอบการใช้
งานและการทํางานของเครื่องดักจับเขม่าควันอย่างละเอียดและพบว่าเครื่องเหล่าน้ีเพียงแค่ถ่ายโอนมลพิษท่ีผลิต
จากเรือท่ีปล่อยสู่อากาศลงสู่มหาสมุทร” Eilon ได้ยํ้าว่าการใช้เครื่องดักจับเขม่าควันเพื่อให้เรือสามารถเผาผลาญ
เช้ือเพลิงท่ีสกปรกที่สุดต่อไปได้ (เช้ือเพลิงท่ีมีค่ากํามะถันสูง) ไม่ตรงกับเจตนารมณ์และความต้ังใจของกฎระเบียบ
เช้ือเพลิงใหม่ของ IMO (ข้อมูลจาก Hudson Shipping ณ วันท่ี 17 มิถุนายน 2562) 
 
ยังคงมีข้อถกเถียงอย่างต่อเน่ืองในประเด็นเรื่องผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าจากการใช้เครื่องดักจับเขม่าควันระบบเปิด 
แต่ข้อถกเถียงในเรื่องการจับตัวของตะกอนในบริเวณท่าเรือ โดยเฉพาะท่าเรือระบบปิดเพึ่งเริ่มข้ึน ข้อกังวลท่ี
เกิดข้ึนคือ สารปนเปื้อนที่ถูกจํากัดออกจากการปล่อยไอเสียของเรือในบริเวณท่าเรืออาจนําไปสู่การทําให้เกิดการ
สะสมของตะกอนซึ่งอาจสะสมนานเป็นระยะเวลาหลายปี โดยจะสร้างปัญหาในอนาคต เห็นได้ชัดว่าเป็น
ผลประโยชน์สูงสุดของอุตสาหกรรมท่าเรือเองที่ต้องให้มีลูกค้าแล่นเรือเข้าท่าเป็นประจํา แต่เราได้เห็นท่าเรือหลาย
แห่งรอบโลกใช้มาตราการห้ามการใช้เครื่องดักจับเขม่าควันระบบเปิด เราไม่ได้หันมาสนใจในเรื่องน้ีเพียงเพราะว่า
กําลังเป็นประเด็นและถูกจับตามอง หากแต่เพราะว่าเรื่องน้ีเป็นส่ิงสําคัญ เราต้องการที่จะพูดคุยอย่างจริงจังกับ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดินเรือ ผู้ผลิตเครื่องดักจับเขม่าควัน และผู้ออกกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ซึ่งไม่ใช่การทํา
ตามกระแสหรือส่ิงที่เกิดข้ึนเพียงช่ัวครู่ แต่มันคือความกังวลอย่างใหญ่หลวงท่ีเก่ียวข้องกับความเส่ียงอันอาจเกิดข้ึน
และส่งผลกระทบถึงการดําเนินงานของท่าเรือในอนาคต การขุดลอกท่าเรือไม่ได้มีราคาถูกและการกําจัดตะกอนท่ี
ปนเปื้อนน้ันเพิ่มค่าใช้จ่ายเป็นสิบเท่า นอกจากน้ี ยังทําให้กระบวนการในการขออนุญาตกําจัดของเสียใช้เวลา
เพิ่มข้ึน และยากข้ึนไปอีก หรือในบางกรณีอาจไม่ได้รับการอนุญาต สําหรับท่าเรือแล้วท่าเทียบเรือและช่องทางการ
เดินเรือ ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ ดังน้ัน ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับท่าเทียบเรือและช่องทางการเดินเรือ
นับว่าเป็นเรื่องสําคัญสูงสุด (ข้อมูลจาก Lloyd’s List ณ วันท่ี 20 มิถุนายน 2562) 
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ตามแผนการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเดินเรือ Nusrat Ghani ที่ได้วางไว้ในวันน้ีเพื่อลดมลพิษจาก
ภาคอุตสาหกรรมการเดินเรือน้ัน เรือส่ังต่อใหม่ทั้งหมดในน่านนํ้าของสหราชอาณาจักรที่ส่ังต่อต้ังแต่ปี 2568 
จะต้องถูกออกแบบให้มีเทคโนโลยีที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ความมุ่งม่ันดังกล่าวได้ถูกกําหนดไว้ใน Clean Maritime 
Plan ท่ีได้เผยแพร่ในวันน้ี  รัฐบาลกําลังมองหาวิธีท่ีจะกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงให้ระบบขนส่งทางทะเล
กลายเป็นระบบท่ีไม่มีการปล่อยมลพิษและจะมีการปรึกษาหารือกันอีกครั้งในปีหน้า (ข้อมูลจาก Splash247.com 
ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562) 
 
บริษัท Wärtsilä Corp ปรับลดแนวโน้มความต้องการสําหรับธุรกิจทางทะเลเน่ืองจากคําส่ังซื้อเครื่องดักจับเขม่า
ควันมีปริมาณลดลง และความกังวลเก่ียวกับความต้องการของเรือท่ีต่อใหม่โดยรวม “ความไม่แน่นอนเก่ียวกับการ
ปรับราคานํ้ามันทําให้ยอดคําส่ังซ้ือเคร่ืองดักจับเขม่าควันชะลอตัวลง ซ่ึงเมื่อรวมกับความกังวลท่ีเก่ียวข้องกับ
ปริมาณการทําสัญญาส่ังต่อเรือโดยรวมที่ลดลง ได้ทําให้บริษัทปรับลดแนวโน้มอุปสงค์ของบริษัทในช่วง 12 เดือน
ข้างหน้า (ข้อมูลจาก SeaTrade ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2562) 
 
หน่วยงานพานิชย์นาวีของจีนตรวจสอบพบเรือขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ชักธงปานามาได้ละเมิดกฎการปล่อย
กํามะถันในน่านนํ้าของจีนในขณะท่ีแล่นผ่านน่านนํ้านอกนครเซี่ยงไฮ้ จากการตรวจสอบโดยเรือตรวจการณ์ของ
สํานักงานความปลอดภัยทางทะเลของเซี่ยงไฮ้เม่ือวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าเรือลําดังกล่าว “ปล่อยควันดํา
ออกจากท้ายเรือ” เรือเฝ้าระวังใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับท่ีติดต้ังอยู่บนเรือและใช้โดรนท่ีมีการติดต้ังระบบตรวจจับก๊าซ
ไอเสียเพื่อตรวจสอบเรือขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวและพบว่าเรือลําดังกล่าวกําลังเผาไหม้นํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีมีค่า
กํามะถันสูง (ข้อมูลจาก Lloyd’s List ณ วันท่ี 22 กรกฎาคม 2562) 
 
เมื่อสัปดาห์ก่อน ผู้สังเกตการณ์ท้องถ่ินชาวสเปนได้สังเกตพบว่ามีเรือตู้บรรทุกสินค้าปล่อยควันออกมามากกว่าปกติ
ทําให้บริษัท Maersk ซ่ึงเป็นบริษัทขนส่งเรือตู้คอนเทนเนอร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกต้องจ่ายค่าปรับถึง 20,000 ยูโร 
(22,435 เหรียญสหรัฐ) เรือ Maersk Sembawang ซ่ึงต่อข้ึนในปี 2550 ขนาดบรรทุกโดยเฉล่ีย 6,478 TEU ถูก
จับเมื่อเข้ามาในท่าเรือ Algericas โดยเรือดังกล่าวได้อ้างว่าการปล่อยไอเสียที่มากเกินไปของเรือเกิดจากทํางาน
ผิดปกติของเครื่องยนต์หลัก ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงเห็นกลุ่มควันดําขนาดใหญ่ที่มาจากเรือและได้ติดต่อกับ
หน่วยงานด้านส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ินซึ่งภายหลังได้แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ของท่าเรือ (ข้อมูลจาก Splash247.com ณ 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562) 
 
สํานักข่าว Reuters รายงานว่าตามแถลงการของท่าเรือแห่งประเทศจีน ประเทศจีนจะขยายการใช้บังคับกฎการ
ห้ามปล่อยนํ้าเสียจากเครื่องดักจับเขม่าควันระบบเปิด การห้ามน้ีได้มีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2562 โดยห้าม
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ปล่อยนํ้าเสียจากเครื่องดักจับเขม่าควันระบบเปิดในบริเวณพื้นท่ีควบคุมมลพิษของประเทศ หน่วยงานรักษาความ
ปลอดภัยทางทะเล (MSA) กล่าวเมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคมว่า หน่วยงานมีแผนที่จะขยายการห้ามดังกล่าวไปยังพื้นท่ี
ชายฝ่ังท้ังหมดภายใน 12 ไมล์ทะเล (22.22 กม.) จากแนวเขตแดนของทะเลจีนและเขตภูมิภาคทางตอนใต้ใกล้กับ
มณฑลไห่หนาน (ข้อมูลจาก Arctic Shipping ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562) 
 
จากการที่เหลืออีกเพียง 4 เดือนก่อนการบังคับใช้ IMO 2020 เม่ือวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคมท่ีผ่านมา ส่วนต่างของ
ราคานํ้ามันเช้ือเพลิง ณ ท่าเรือสําหรับเติมนํ้ามันเช้ือเพลิงหลักๆ มีดังน้ี (1) รอตเตอร์ดัม ประมาณ 177.5 เหรียญ
สหรัฐต่อตัน (นํ้ามันค่ากํามะถันสูงราคา 370.5 เหรียญสหรัฐ และนํ้ามันค่ากํามะถันตํ่าราคา 548 เหรียญสหรัฐ) (2) 
สิงคโปร์ ประมาณ 115.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน (นํ้ามันค่ากํามะถันสูงราคา 452.5 เหรียญสหรัฐ และนํ้ามันค่า
กํามะถันตํ่าราคา 568 เหรียญสหรัฐ) (3) ฟูไจราห์ประมาณ 103 เหรียญสหรัฐต่อตัน (นํ้ามันค่ากํามะถันสูงราคา 
422 เหรียญสหรัฐ และนํ้ามันค่ากํามะถันตํ่าราคา 525 เหรียญสหรัฐ) (ข้อมูลจาก Bancosta ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม 
2562) 
 

มุมมองของบริษัทฯ ต่อการเปล่ียนแปลงหลักของภาคอปุทาน 

 
เริ่มปี 2562 อุปทานเรืออยู่ท่ี 836.46 ล้านเดทเวทตัน และเพิ่มข้ึนเป็น 851.04 ล้านเดทเวทตันในช่วงครึ่งปีแรก 
คิดเป็นการเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.74  ในครึ่งหลังของปี 2562 มีกําหนดการส่งมอบเรืออีกร้อยละ 3.24 (27.55 ล้านเดท
เวทตัน) และอีกร้อยละ 5.61 (47.71 ล้านเดทเวทตัน) กําหนดส่งมอบในปี 2563 หากคํานวณอัตราการส่งมอบเรือ
ล่าช้าท่ีร้อยละ 30 (อัตราการส่งมอบเรือล่าช้าในครึ่งปีแรกของปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 38.5) ของกําหนดการส่งมอบ
เรือข้างต้น และต้ังสมมติฐานว่าจะมีการปลดระวางเรือในปริมาณ 12 ล้านเดทเวทตัน (ปริมาณการปลดระวางเรือ
ในครึ่งปีแรกของปี 2562 อยู่ท่ี 4.74 ล้านเดทเวทตัน) อัตราการขยายตัวของกองเรือจะอยู่ท่ีร้อยละ 3.13 (862.67 
ล้านเดทเวทตัน) ในปี 2562 และร้อยละ 3.15 (889.86 ล้านเดทเวทตัน) ในปี 2563 
 
มุมมองอ่ืน ๆ ต่อการเปล่ียนแปลงหลักของภาคอุปทาน 

 
เน่ืองจากตลาดเรือขนาดเคปไซส์ที่ซบเซาในไตรมาสแรก เรือท่ีถูกปลดระวางในปีน้ีส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเรือขนส่งแร่
ขนาดใหญ่/เรือขนาดเคปไซส์ โดยมีการปลดระวางเรือขนส่งแร่ขนาดใหญ่จํานวน 4 ลํา (0 ลําในปี 2561) และเรือ
ขนาดเคปไซส์จํานวน 18 ลํา (12 ลําในปี 2561) ด้วยปริมาณการปลดระวางท่ี 4.1 ล้านเดทเวทตัน ตัวเลขน้ีเป็นตัว
เลขที่รวมปริมาณการปลดระวางเกือบทั้งหมด เหลือเพียงแค่เรือเคปไซส์หน่ึงลําเท่าน้ันท่ีจะมีการปลดระวางใน
เดือนมิถุนายน การขยายตัวสุทธิของกองเรือขนส่งแร่ขนาดใหญ่/เรือขนาดเคปไซส์ ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 3.4 ล้านเดท
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เวทตัน เรือขนาดโพสปานาแมกซ์/คามซาร์แมกซ์ อยู่ที่ 5.1 ล้านเดทเวทตัน เรือขนาดซุปราแมกซ์ อยู่ที่ 3.2 ล้าน
เดทเวทตัน และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์อยู่ท่ี 1.3 ล้านเดทเวทตัน ด้วยปริมาณการส่งมอบเรือที่เพิ่มข้ึนอันเน่ืองมาจาก
การฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 การเติบโตอย่างรวดเร็วของกองเรือมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มมากข้ึนหากสภาวะ
ตลาดการขนส่งสินค้าทางบวกในปัจจุบันยังคงดําเนินต่อไป (ข้อมูลจาก Howe Robinson Research ณ วันท่ี 14 
กรกฎาคม 2562) 
 

มุมมองของบริษัทฯ ต่อการเปล่ียนแปลงด้านอุปสงค์ 

 
ผลกระทบเชิงลบระยะส้ันท้ังหมดต่อภาคอุปสงค์ เช่น เหตุการณ์เหมืองถล่มของบริษัท Vale สภาพอากาศอันยํ่าแย่
ในออสเตรเลียส่งผลต่อกาารขนส่งแร่เหล็ก ค่าระวางของเรือขนาดเคปไซส์ได้ลดลงเหลือ 3,400 เหรียญสหรัฐต่อวัน 
ซึ่งได้ทําลายบรรยากาศในตลาดสําหรับเรือทุกขนาด ได้พลิกกลับในกลางเดือนมิถุนายน 2562 โดยในวันที่ 22 
กรกฎาคม เรือขนาดเคปไซส์ทํารายได้ได้ถึง 32,700 เหรียญสหรัฐต่อวัน เป็นผลให้บรรยากาศในตลาดเปล่ียนไป
โดยค่าระวางของเรือทุกขนาดได้เพิ่มข้ึน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ไข้หวัดหมูระบาดในประเทศจีนท่ียังเกิดข้ึนอยู่ใน
ขณะน้ี จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อปริมาณการนําเข้าถ่ัวเหลืองของประเทศจีนในปีน้ี 
 

มุมมองอื่น ๆ ตอ่การเปลี่ยนแปลงด้านอปุสงค ์

 
ถ่านหินเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลักท่ีมีการเปล่ียนแปลงและการเติบโตอย่างรวดเร็วท่ีสุดในปี 2562 โดยกลุ่มประเทศ
อนุทวีปและกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดของการเติบโตน้ี จากข้อมูลของศุลกากร 
การนําเข้าถ่านหินของเวียดนามเติบโตข้ึนร้อยละ 128 ในช่วงเดือนมกราคม/เดือนเมษายน เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2561 เวียดนามกลายเป็นผู้นําเข้าถ่านหินรายใหญ่ในปี 2558 ในปี 2560 การนําเข้าเพิ่มข้ึนร้อยละ 
9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และในปี 2561 เพิ่มข้ึนร้อยละ 58 คิดเป็น 22.9 ล้านตัน ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 
ปริมาณการนําเข้าช่วงเดือนมกราคม/เดือนเมษายน ในปีน้ีเพิ่มถึงร้อยละ 128 โดยมีปริมาณนําเข้าสูงถึง 13.3 ล้าน
ตันแล้ว ด้วยจํานวนประชากร 97 ล้านคนและอัตราการเติบโตของ GDP ต่อปีประมาณร้อยละ 7 เวียดนาม
คาดการณ์ว่าการผลิตไฟฟ้าจะต้องเพิ่มข้ึนจาก 47 กิกะวัตต์ในปัจจุบันเป็น 60 กิกะวัตต์ในปี 2563 และเพิ่มข้ึน
เกือบ 130 กิกะวัตต์ในปี 2573 แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศคาดว่าการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินจะเพิ่ม
สัดส่วนจากร้อยละ 33 เป็นร้อยละ 56 ในปี 2573 ประเทศเวียดนามมีโรงไฟฟ้าถ่านหินมากกว่า 20 แห่งซ่ึงคาดว่า
จะเพิ่มเป็น 32 แห่งภายในปี 2563 และเพิ่มเป็น 51 แห่งในปี 2573 และคาดว่าจะมีการนําเข้าถ่านหินสูงถึง 80 
ล้านตัน ซึ่งจะทําให้อัตราการเติบโตต่อปีเพิ่มข้ึนร้อยละ 11 ปัจจุบันการนําเข้าถ่านหินของเวียดนามน้ันมาจาก
อินโดนีเซียและออสเตรเลียเป็นหลักซึ่งคิดเป็นร้อยละ 72 ของการนําเข้าทั้งหมด ตามมาด้วยรัสเซีย (ประมาณร้อย
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ละ 16) และแอฟริกาใต้ (ประมาณร้อยละ 7) จากการวิเคราะห์ประมาณ 200 เที่ยวการขนส่งต้ังแต่ต้นปีที่ผ่านมา
พบว่าร้อยละ 60 ของการขนส่งทําการส่งโดยเรือขนาดซุปราแมกซ์ และอีกร้อยละ 30 เป็นการขนส่งโดยเรือขนาด
โพสปานาแมกซ์ ขนาดปานาแมกซ์ และขนาดแฮนด้ีไซส์ อย่างละเท่า ๆ กัน จากการคาดการณ์ปริมาณการนําเข้าท่ี
เพิ่มข้ึนและข้อจํากัดเก่ียวกับความลึกของร่องนํ้าในเมืองท่า การค้าถ่านหินของเวียดนามอาจเป็นตัวขับเคล่ือนธุรกิจ
เดินเรือของเรือที่มีขนาดเล็ก (ข้อมูลจาก Banchero Costa ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562) 
 
ธนาคารโลก (World Bank) ได้ปรับลดอัตราการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกในปี 2562 โดยอ้างอิง
จากการชะลอตัวของการเติบโตทางการค้าซึ่งตํ่าสุดนับต้ังแต่วิกฤตการณ์ทางการเงินเม่ือทศวรรษที่ผ่านมา และ
ปริมาณการลงทุนท่ัวโลกที่ลดลง ธนาคารฯ กล่าวในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกประจําครึ่งปีซึ่งได้เผยแพร่เมื่อ
วันอังคาร ว่า ธนาคารฯ คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวร้อยละ 2.6 ในปีน้ีเม่ือเทียบกับการคาดการณ์ที่ร้อย
ละ 2.9 ในเดือนมกราคมและลดลงจากระดับร้อยละ 3 ในปีท่ีแล้ว ทั้งน้ี ตัวเลขจะเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 2.7 ในปีหน้า 
(ข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันท่ี 5 มิถุนายน 2562) 
 
ปลายสัปดาห์ท่ีผ่านมา บริษัท BP ได้แผยแพร่ “สถิติพลังงานโลกประจําปี” (Statistical Review of World 
Energy) ตัวเลขท่ีสําคัญ คือ ตัวเลขปริมาณการใช้พลังงานของโลกซึ่งมีอัตราเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.9 ในปี 2561 ถือเป็น
การเพิ่มข้ึนท่ีรวดเร็วท่ีสุดนับต้ังแต่ปี 2553 ในส่วนของผลกระทบต่อธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองน้ัน แน่นอนว่า
การเปล่ียนรูปแบบการบริโภคถ่านหินและตลาดการซ้ือขายถ่านหินเป็นส่ิงท่ีสําคัญที่ฎสุด การซื้อขายถ่านหินลดลง
สามปีติดต่อกันจนถึงปี 2559 เม่ือบริษัท BP แสดงความคิดเห็นว่า “การบริโภคถ่านหินดูเหมือนจะดีข้ึนจากอดีตท่ี
ผ่านมา” การบริโภคถ่านหินเพิ่มข้ึนอีกครั้งในช่วงสองปีที่ผ่านมา ในปี 2561 การบริโภคเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.4 เทียบ
จากปริมาณของปีก่อนหน้า ถือเป็นสองเท่าของอัตราการเติบโตเฉล่ียในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา จากการอนุมัติเหมือง
ถ่านหินใหม่ของ Adani ในรัฐควีนส์แลนด์ แสดงว่าการพูดคุยในประเด็นของการยกเลิกการใช้ถ่านหินน้ันดูเหมือน
จะเร็วเกินไป ถ่านหินในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าในจีนและอินเดียน้ันโดดเด่นเป็นอย่างมาก โดยมีสัดส่วนร้อยละ 
67 และร้อยละ 75 ตามลําดับ การบริโภคถ่านหินในจีนและอินเดียดูจะมีบทบาทมากกว่าผู้บริโภครายใหญ่อ่ืน ๆ 
เช่น สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 28) ยุโรป (ร้อยละ 21) หรือญ่ีปุ่น (ร้อยละ 33) แม้จะเป็นผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ที่สุด
ของโลกและใหญ่เป็นอันดับส่ีตามลําดับ การพึ่งพาถ่านหินทําให้จีนและอินเดียต้องเป็นผู้นําเข้าหลักถ่านหินอีกด้วย 
(ข้อมูลจาก Braemar ACM ณ วันท่ี 21 มิถุนายน 2562) 
 
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกอีกคร้ังและระบุว่านโยบาย
ทางการค้า “ท่ีผิดพลาด” และ Brexit อาจเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัว เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวร้อยละ 3.2 ในปีน้ี
และร้อยละ 3.5 ในปี 2563 ตัวเลขท้ังสองน้ีลดลงร้อยละ 0.1 จากประมาณการเมื่อเดือนเมษายน อย่างไรก็ตาม
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อัตราการขยายตัวร้อยละ 3.3 หรือตํ่ากว่าน้ันนับว่าตํ่าท่ีสุดนับต้ังแต่ปี 2552 เศรษฐกิจจีนคาดการณ์ว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 6.2 ในปีน้ีและร้อยละ 6 ในปีหน้า ซึ่งลดลงร้อยละ 0.1 จากการคาดการณ์ครั้งก่อน การคาดการณ์ของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯอยู่ท่ีร้อยละ 2.6 และร้อยละ 1.9 ตามลําดับ (ข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม 
2562) 
 
ประเทศจีน 
  
ปัจจัยจากประเทศจีนยังคงมีผลกระทบอย่างไม่เป็นสัดส่วนต่อตลาดเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ตัวเลขการเติบโต
ของจีดีพีของจีนเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าในไตรมาสสอง ปี 2562 
  
ข้อมูลจากศุลกากรระบุว่า ในช่วงครึ่งปีแรก ประเทศจีนซ่ึงเป็นผู้บริโภคแร่เหล็กรายใหญ่ท่ีสุดของโลกได้นําเข้าแร่
เหล็กปริมาณ 499.09 ล้านตัน ซึ่งลดลงร้อยละ 5.9 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ข้อมูลจาก Reuters 
ณ วันท่ี 12 กรกฎาคม 2562) 
  
ประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตถ่านหินช้ันนําของโลกมีการผลิตถ่านหินในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 ถึง 1.76 
พันล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ข้อมูลจาก Reuters ณ วันที่ 15 
กรกฎาคม 2562)  
  
โรงงานเหล็กในประเทศจีนผลิตเหล็กดิบปริมาณ 492.17 ล้านตันในช่วงเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 9.9 จากปีก่อนหน้า (ข้อมูลจาก National Bureau of Statistics of China ณ วันท่ี 15 กรกฎาคม 2562)  
  
ข้อมูลจากศุลกากรระบุว่า ในช่วงคร่ึงแรกของปีน้ี จีนนําเข้าถ่านหินปริมาณ 154.49 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.8
จากปีก่อนหน้า (ข้อมูลจาก Reuters ณ วันท่ี 17 กรกฎาคม 2562)  
  
การผลิตเหล็กของจีนในเดือนพฤษภาคมน้ันมีปริมาณมากท่ีสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 89.9 ล้านตัน และเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 11.2 จากช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว โดยนับจากต้นปีมาจนถึงช่วงเวลาปัจจุบันปริมาณเหล็กที่ผลิตได้เพิ่มข้ึนถึง
ร้อยละ 9.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตัวเลขท่ีแข็งแกร่งน้ีเกิดข้ึนระหว่างช่วงเวลาที่มีความเห็นพ้อง
เชิงลบจากสงครามทางค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน การท่ีจีนมีศักยภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจของตนผ่าน
ทางโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ น้ันอาจเป็นตัวช่วยให้ตัวเลขจีดีพีของจีนเติบโตต่อไปและตัวเลขการผลิต
ดังกล่าวบ่งบอกถึงความต้องการวัตถุดิบในการผลิตเหล็กอย่างมาก ในขณะเดียวกัน ราคาแร่เหล็กได้ปรับเพิ่มสูงข้ึน
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หลังจากเหตุการณ์เหมืองถล่มของบริษัท Vale (จากราคา 72 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มข้ึนเป็น 104 เหรียญสหรัฐ
ต่อตัน) จากการที่มีความเส่ียงในการขาดแคลนแร่เหล็ก ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีปรับตัวสูงข้ึนน่าจะเป็นผลบวกต่อ
อัตราค่าระวางเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง แต่ยังคงมีคําถามว่าจะจัดหาแร่เหล็กเพิ่มเติมได้จากท่ีใด ในเม่ือการ
ส่งออกของบราซิลยังคงมีแนวโน้มท่ีจะชะลอตัว ประกอบกับออสเตรเลียยังคงมีขีดจํากัดในการผลิตแร่เหล็กใน
ปริมาณมากข้ึนในอนาคตอันใกล้ ปริมาณสินค้าแร่เหล็กคงคลังของจีนท่ีท่าเรือลดลงอย่างมากต้ังแต่ต้นเดือน
เมษายนและในขณะน้ีลดลงร้อยละ 25 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ขณะน้ีอยู่ท่ี 119 ตัน ลดลง
ร้อยละ 2.4 จากสัปดาห์ท่ีผ่านมาและลดลงร้อยละ 9.9 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา) ซ่ึงนําไปสู่การผลิตแร่เหล็กใน
ประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 11 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาสําหรับเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 
หลังจากลดลงร้อยละ 38 ในปีท่ีแล้ว เราเช่ือว่าปัจจุบันอัตราการผลิตของเหมืองของบริษัท Vale ในบราซิลของน้ัน
ลดลง 80 ล้านตันต่อปี (ทําให้เหลือปริมาณการส่งออกที่ 330 ล้านตันต่อปี) บริษัทแถลงว่าปริมาณการผลิตอีก 20 
ล้านตันต่อปีจะสามารถกลับมาผลิตได้ในเร็ว ๆ น้ี (ภายในระยะเวลาไม่ก่ีอาทิตย์) และอีก 30 ล้านตันต่อปีของกําลัง
การผลิตแบบแห้งจะสามารถกลับมาภายในระยะเวลา 6 - 12 เดือน การเพิ่มข้ึนของกําลังการผลิตในบราซิลย่อม
ส่งผลดีต่อธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองและเราคาดว่าอัตราค่าระวางเรือจะปรับตัวเพิ่มข้ึนในช่วงครึ่งหลังของปี 
2562 เมื่อรวมกับภาวะหยุกชะงักจากผลกระทบจากกฎเกณฑ์ของ IMO ที่อาจเกิดข้ึน อย่างไรก็ตาม ปริมาณการ
ผลิตส่วนที่เหลือท่ีหายไป 30 ล้านตันต่อปีน่าจะเป็นไปเช่นน้ีประมาณ 2 - 3 ปี ซึ่งหมายความว่าการขยายตัว
เพิ่มข้ึนของการส่งออกแร่เหล็กของบราซิลจากปริมาณในปี 2561 (388 ล้านตัน) คงจะยังไม่เกิดข้ึนอีกก่อนปี 2564 
- 2565 (ข้อมูลจาก DNB Markets ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562) 
 
ในไตรมาสสอง ปี 2562 ตัวเลขจีดีพีของประเทศจีนเติบโตเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.2 ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตที่น้อยที่สุด
นับต้ังแต่ปี 2535 และลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 6.4 ในการพยายามของจีนเพื่อเพิ่มการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของตนท่ามกลางภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและสงครามทางการค้าระหว่างจีนและ
สหรัฐอเมริกา จีนได้ประกาศใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมและการลดอัตราส่วนเงินสํารองข้ันตํ่า (RRR) 
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนใหญ่น้ีได้นําไปใช้กับโครงการโครงสร้างพื้นฐานและโครงการก่อสร้างใหม่ๆ เพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจท่ีกําลังชะลอตัว การอนุมัติแผนการลงทุนในทรัพย์สินถาวร (FAI) ของจีนในครึ่งปีแรกมีมูลค่าเพิ่ม
ข้ึนร้อยละ 81 โดยคิดเป็นมูลค่ารวมท้ังส้ิน 471.5 พันล้านหยวน เม่ือเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2561 ความพยายาม
ของจีนในการเพิ่มการลงทุนในทรัพย์สินถาวร (FAI) ได้ช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตเหล็กภายในประเทศ เน่ืองจากการ
ก่อสร้างและโครงการโครงสร้างพื้นฐานของจีนมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 60 ของความต้องการใช้เหล็ก
ภายในประเทศ ในเดือนมิถุนายนประเทศจีนผลิตเหล็กได้ปริมาณท้ังส้ิน 87.53 ล้านตัน และมีปริมาณสูงสุดทุบ
สถิติท่ี 89.09 ล้านตันในเดือนพฤษภาคม นับจากต้นปีมาจนถึงปัจจุบันจีนได้ผลิตเหล็กดิบมากท่ีสุดเป็น
ประวัติการณ์ท่ี 492 ล้านตัน (เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.5 นับต้ังแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน) เหล็กถลุงและเหล็กกล้าสําเร็จรูปก็
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ได้มีปริมาณการผลิตที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นเดียวกับเหล็กดิบ โดยได้มีการผลิตเหล็กถลุงปริมาณ 72.2 ล้าน
ตันในเดือนพฤษภาคม (เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.4 จากเดือนก่อนหน้า และเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.9 เม่ือเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อนหน้า) และมีการผลิตเหล็กกล้าสําเร็จรูปในปริมาณ 107.4 ล้านตัน (เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.2 จาก
เดือนก่อนหน้า และเพิ่มข้ึนร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า) (ข้อมูลจาก Braemar ACM 
ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562) 
  
ทวีปเอเชีย 
  
ข้อมูลจากหน่วยงานการไฟฟ้ากลางของอินเดีย (CEA) การนําเข้าถ่านหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของอินเดียในช่วง
คร่ึงแรกของปี 2562 เพิ่มข้ึนร้อยละ 53.4 จากปีก่อนหน้า เป็นปริมาณ 35.47 ล้านตัน ความต้องการนําเข้าถ่านหิน
ของอินเดียเพิ่มข้ึนเป็นผลเน่ืองมาจากจํานวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วและความไม่เพียงพอของเช้ือเพลิง
ทางเลือก เช่น ก๊าซธรรมชาติ (ข้อมูลจาก Reuters ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562) 
  
จากตัวเลขปริมาณการผลิตในไตรมาสสองที่เพิ่งประกาศออกมาของผู้ประกอบการเหมืองรายใหญ่ที่สุดในประเทศ
ออสเตรเลีย กล่าวคือ Rio Tinto และ BHP บริษัททั้งสองคาดว่าปริมาณการผลิตจะดีข้ึนในช่วงครึ่งหลังของปี 
2562 บริษัทท้ัง 2 เป็นผู้ประกอบการเหมืองท่ีต้ังอยู่ทางตะวันตกของออสเตรเลียซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุ
ไซโคลนสองลูกในเดือนมีนาคม ทําให้ท่าเรือต้องปิดช่ัวคราว และเครื่องมือต่าง ๆ ได้รับความเสียหาย ความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากพายุไซโคลนและเหตุการณ์ไฟไหม้เม่ือช่วงต้นปีส่งผลให้ Rio Tinto ปรับลดประมาณการการ
ส่งออกในปี 2562 ลงหลายคร้ัง อย่างไรก็ตาม จากรายงานสําหรับไตรมาสสอง Rio Tinto ยังคงประมาณการ
ตัวเลขการส่งออกในปี 2562 ท่ี 320 - 330 ล้านตันไว้เช่นเดิม ด้วยปริมาณการส่งออกเพียง 154.5 ล้านตันในช่วง
คร่ึงแรกของปี 2562 น่ันหมายความว่าจะมีการเพิ่มข้ึนปริมาณการส่งออกอย่างมากในช่วงครึ่งปีหลัง ในประเทศ
บราซิล การที่เหมือง Brucutu ซึ่งเป็นเหมืองที่ใหญ่เป็นอันดับท่ีสองของบราซิลกลับมาเปิดดําเนินการอีกครั้งทําให้
อุปทานของแร่เหล็กปรับตัวดีข้ึนตาม จากเหตุการณ์ท่ีเข่ือน Brumadinho ถล่มในช่วงปลายเดือนมกราคม เหมือง
แห่งน้ีได้ถูกส่ังให้หยุดดําเนินการในต้นเดือนกุมภาพันธ์ ผลจากเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต ราคาของ
แร่เหล็กได้ปรับตัวสูงข้ึนต้ังแต่ต้นปี แร่เหล็กที่มีปริมาณเหล็กร้อยละ 62 ในขณะน้ีมีการซ้ือขายอยู่ที่ราคา 121.5 
เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 67 นับต้ังแต่ต้นปี ประเทศจีนซึ่งนําเข้าเหล็กจากทั่วโลกในสัดส่วนร้อยละ 66 
ได้ลังเลในการตัดสินใจซื้อเน่ืองจากราคาแร่เหล็กพุ่งสูงที่สุดในรอบห้าปี และได้ใช้แร่เหล็กคงคลังที่ท่าเรือแทน 
อย่างไรก็ตาม การลดลงอย่างรวดเร็วของสินค้าแร่เหล็กคงคลังดูเหมือนจะหยุดลงและอยู่ในปริมาณคงที่ประมาณ 
115 ล้านตันในช่วงสามสัปดาห์ท่ีผ่านมา (ข้อมูลจาก Maersk Brokers ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562) 
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สหรัฐอเมริกา 
  
การส่งออกถ่ัวเหลืองของบราซิลประมาณ 36 ล้านตันในช่วงห้าเดือนแรกของปี ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับช่วงเวลา
เดียวกันในปี 2561 โดยมีการส่งออกให้แก่ประเทศในทวีปเอเชีย (30 ล้านตัน) และประเทศในทวีปยุโรปและ
ประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนอ่ืน ๆ (6 ล้านตัน) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญเพียงอย่างเดียว คือ ปริมาณการส่งออก
ไปยังประเทศจีนได้ลดลง (ส่งออกทั้งส้ิน 26 ล้านตันซึ่งลดลง 1.5 ล้านตัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า) 
โดยอาจเป็นผลมาจากความต้องการท่ีลดลง เน่ืองจากการแพร่ระบาดของไข้หวัดหมูแอฟริกา แม้ว่าคาดว่าผลผลิต
ถ่ัวเหลืองของบราซิลจะลดลง 5 ล้านตัน เป็น 117 ล้านตัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สําหรับฤดูเก็บ
เก่ียวจนถึงเดือนกันยายน 2562 อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีสําคัญ คือ แนวโน้มการเช่าเรือคามซาร์แมกซ์สําหรับทั้งฝ่ัง
แอตแลนติกและฝ่ังแปซิฟิก แทนที่เรือปานาแมกซ์ 75,000 - 77,000 เดทเวทตัน  ในขณะที่เรือขนาดอัลตราแมกซ์
กําลังแทนท่ีเรือขนาดซุปราแมกซ์สําหรับการขนส่งในเส้นทางจากบราซิลข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก ซ่ึงอาจมาจาก
ปัจจัยบางประการในท้ังสองกรณี (ตัวอย่างเช่น การส่งออกโดยปกติจากบราซิลไปยังประเทศจีนตอนน้ีมีการเสนอ
อยู่ที่ 66,000 ตัน โดยเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 จากปริมาณ 60,000 ตัน) แต่ก็เป็นท่ีแน่ชัดว่าราคานํ้ามันเช้ือเพลิงท่ี
เพิ่มข้ึนย่อมนําไปสู่การเพิ่มข้ึนของการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงอย่างประหยัด โดยเห็นได้จากการที่ผู้เช่าเรือชอบเรือท่ี
ประหยัดนํ้ามันที่ทันสมัยกว่าคือเรือในกลุ่มเรือขนาดคามซาร์แมกซ์และขนาดอัลตราแมกซ์ นอกจากน้ี ยังปรากฏว่า
ช่วงน้ีเรือขนาดโพสปานาแมกซ์แม้ว่าเป็นเรือขนส่งขนาดใหญ่ก็กําลังถูกลดความนิยมลงทั้งสําหรับการขนส่งขาเข้า
มหาสมุทรแอตแลนติกและขาออก (ข้อมูลจาก Howe Robinson Research ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562) 
  
การส่งออกถ่ัวเหลืองและกากถ่ัวเหลืองโดยรวมของอาร์เจนตินาเพิ่มข้ึนเป็น 3.7 ล้านตันในเดือนพฤษภาคม อันเป็น
ผลมาจากการที่ผลผลิตตามฤดูกาลการเพาะปลูกใหม่ได้เริ่มมีการขนส่งแล้ว หากปริมาณการส่งออกเป็นไปตามท่ีได้
คาดการณ์ไว้โดย USDA ในระดับคงที่ไปอีกหกเดือน ปัจจัยน้ีจะส่งผลเชิงบวกต่อกับความต้องการในแง่ตันไมล์
สําหรับกลุ่มเรือขนาดคามซาร์แมกซ์ เน่ืองจากในช่วงห้าเดือนแรกของปี ร้อยละ 50 ของสินค้าขาออกท้ังหมดถูก
ขนส่งโดยเรือขนาดน้ี  เม่ือเทียบกับปริมาณเพียงร้อยละ 37 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่
สามารถม่ันใจได้ว่าเกษตรกรในอาร์เจนตินาจะขายผลผลิตทั้งหมดทันทีท่ีเก็บเก่ียวได้ ผลผลิตบางส่วนมักจะถูกเก็บ
ไว้ในไซโลเพื่อป้องกันความเส่ียงต่อสกุลเงินเปโซที่อ่อนแอและผันผวน ราคาถ่ัวเหลืองท่ีลดลงมาอยู่ท่ีประมาณ 220 
เหรียญสหรัฐต่อตันในวันน้ี เมื่อเทียบกับราคา 232 เหรียญต่อตันในเดือนพฤษภาคม อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อ
ขายล่วงหน้า ในขณะท่ีภาษีส่งออกของปีน้ีได้ปรับเพิ่มข้ึนอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 27 จากข้อจํากัดทางการเงินท่ี
เข้มงวดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ซ่ึงอาจส่งผลเชิงลบ เวียดนามและอินโดนีเซียเป็นผู้ซื้อหลัก
สําหรับกากถ่ัวเหลืองส่งออก (7 ล้านตันจากต้นปีถึงเดือนพฤษภาคม) สําหรับปีน้ีสินค้ากากถ่ัวเหลืองท่ีส่งออกให้
เวียดนามได้เพิ่มสูงข้ึน 0.6 ล้านตัน เป็น 1.7 ล้านตัน ในขณะท่ีปริมาณการขนส่งไปยังอินโดนีเซียลดลงเล็กน้อยท่ี 
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0.2 ล้านตัน เป็น 0.8 ล้านตัน แอลจีเรียนับเป็นผู้ซื้อกากถ่ัวเหลืองรายใหญ่อันดับสามท่ีปริมาณ 0.64 ล้านตัน 
ในขณะที่ยุโรปอย่างสเปนได้นําเข้าเพิ่มข้ึน (เพิ่มข้ึนเกือบสองเท่าราวๆ 0.6 ล้านตัน) ซึ่งทดแทนปริมาณการส่งออก
ไปยังโปแลนด์ที่ลดลง (ลดลง 0.4 ล้านตัน เหลือ 0.2 ล้านตัน) และสหราชอาณาจักร (ลดลง 0.2 ล้านตัน เหลือ 0.3 
ล้านตัน) ปริมาณการขนส่งสินค้าไปยังอิหร่านเพิ่มข้ึนอย่างมากเกือบสามเท่าเป็น 0.5 ล้านตันในช่วง 5 เดือนแรก
ของปี คาดการณ์ว่าจีนจะครองตลาดนําเข้าถ่ัวเหลืองจากอาร์เจนตินาด้วยการส่งมอบเดือนพฤษภาคมเพิ่มข้ึน 1.1 
ล้านตันเมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 1.7 ล้านตันในปีน้ี แม้ว่าอียิปต์ได้เปล่ียนไปนําเข้าเมล็ดถ่ัวเหลืองจากอาร์เจนตินา
แทนการนําเข้ากากถ่ัวเหลืองในปีน้ีซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจับตามอง (0.45 ล้านตันในปีน้ีจากที่ไม่มีการนําเข้าเลยในปี 
2561) (ข้อมูลจาก Howe Robinson Research ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม 2562) 
  
กรมเศรษฐกิจชนบทของบราซิล (Deral) ได้ปรับลดตัวเลขประมาณการการผลิตข้าวสาลีในปี 2562 สําหรับรัฐปา
รานาลงร้อยละ 16 เป็น 2.7 ล้านตัน รัฐปารานาเป็นรัฐหลักในการผลิตข้าวสาลีของบราซิลคิดเป็นสัดส่วนประมาณ
คร่ึงหน่ึงของผลผลิตข้าวสาลีทั้งประเทศ ตัวเลขการประมาณที่ลดลงอย่างมากน้ันเกิดจากนํ้าค้างแข็งที่ปกคลุมพื้นท่ี
การเกษตรน้ี ในปีที่แล้วพื้นท่ีก็ต้องเผชิญกับภัยนํ้าค้างแข็งท่ีปกคลุมพื้นที่เช่นเดียวกัน แต่เกษตรกรก็ยังสามารถเก็บ
เก่ียวผลผลิตข้าวสาลีได้ถึง 2.8 ล้านตัน ฤดูกาลเก็บเก่ียวจะเริ่มข้ึนในปลายเดือนสิงหาคม และจากการคาดการณ์
ของ Deral ปริมาณการนําเข้าคาดว่าจะเติบโตในระดับเดียวกับผลผลิตท่ีขาดหายไป บราซิลเป็นประเทศท่ีนําเข้า
ข้าวสาลีมากเป็นอันดับท่ี 5 ของโลกด้วยปริมาณการนําเข้าที่ 6.8 ล้านตันในปี 2561 ซึ่งร้อยละ 87 ของข้าวสาลีท่ี
นําเข้าน้ันมาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างอาร์เจนตินา ก่อนเกิดภาวะนํ้าค้างแข็งเข้าปกคลุมพื้นท่ี รัฐบาลประมาณ
การปริมาณการนําเข้าข้าวสาลีเพิ่มข้ึน 7.2 ล้านตันในปีน้ี แต่ดูเหมือนว่าจะต้องมีการปรับตัวเลขน้ีเพิ่มข้ึน (ข้อมูล
จาก Maersk Broker ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562) 
  
ในไตรมาสสอง ปี 2562 บริษัท Vale ได้ผลิตแร่เหล็กคุณภาพสูงปริมาณ 64.1 ล้านตัน ซึ่งลดลงร้อยละ 12.1 จาก
ไตรมาสแรก ปี 2562 และลดลงร้อยละ 33.8 เม่ือเทียบกับไตรมาสสอง ปี 2561 ปริมาณการผลิตที่ลดลงในครั้งน้ี
เป็นผลมาจากเหตุการณ์เข่ือน Brumadinho ถล่มและสภาพอากาศทางตอนเหนือในเดือนเมษายน บริษัท Vale 
ผลิตแร่เหล็กอัดเม็ดปริมาณ 9.1 ล้านตัน ซึ่งลดลงร้อยละ 25.5 จากไตรมาสแรก ปี 2562 และลดลงร้อยละ 29.3 
เมื่อเทียบกับไตรมาสสอง ปี 2561 โดยหลักมีสาเหตุมาจากเหตุผลที่ได้กล่าวข้างต้น ประกอบกับการหยุดงานเพื่อ
ซ่อมบํารุงรักษาโรงผลิตที่ต้ังอยู่ท่ี Tubarao ปริมาณการจําหน่ายแร่เหล็กคุณภาพสูงและแร่เหล็กอัดเม็ดมีปริมาณ
รวม 70.8 ล้านตันในไตรมาสสอง ปี 2562 ซึ่งสูงกว่าไตรมาสแรก ปี 2562 ร้อยละ 4.5 และตํ่ากว่าไตรมาสสอง ปี 
2561 ร้อยละ 18.2 ถึงแม้ว่าปริมาณการผลิตจะลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนแต่ปริมาณการขายกลับเพิ่มสูงข้ึน 
3.2 ล้านตัน เน่ืองมาจากใช้สินค้าคงคลัง การหยุดขนส่งท่ีท่าเรือ Ponta da Madeira ของบริษัท Vale ได้กลับเข้า
สู่สภาวะปกติ หลังจากเหตุการณ์เข่ือนในเหมืองถล่ม ปัญหาขาดแคลนผลผลิตท่ีทางตอนใต้ของบริษัท Vale ได้
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เกิดข้ึน ทําให้เรือท่ีมีกําหนดการรับสินค้าหลายลําต้องเปล่ียนเส้นทางไปยัง Ponta da Madeira ทางตอนเหนือ 
อย่างไรก็ตาม การที่มีฝนตกชุกในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพการ
ทํางานในท่าเรือและการขนถ่ายสินค้า ทําให้บริษัท Vale ต้องเสียค่าปรับจํานวนสูง โดยเรือต้องจอดรอท่ีท่าเรือ 
São Luís เพิ่มจาก 6 วันในเดือนมกราคมเป็นสูงสุด 32 วันในเดือนพฤษภาคม สถานการณ์การรอที่ท่าได้กลับเข้าสู่
ช่วงปกติที่ระยะเวลา 7 วันในเดือนกรกฎาคม (ข้อมูลจาก Breamar AMC ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2562) 
  
ประเทศอ่ืน ๆ 
 
ผลจากการสํารวจของรอยเตอร์จากตัวแทนตลาดธัญพืช 19 รายพบว่า ยูเครน คาซัคสถาน และรัสเซีย คาดว่าจะ
เพิ่มการส่งออกข้าวสาลีเป็น 63.2 ล้านตัน ในตลาดปี 2562/ปี 2563 คล่ืนความร้อนที่เข้าปะทะภูมิภาคในเดือน
มิถุนายนส่งผลให้ผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ที่สุดของโลกอย่างรัสเซียคาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตลดลง แต่ในทาง
กลับกันผลผลิตของคาซัคสถานและยูเครนไม่ได้รับผลกระทบจากคล่ืนความร้อนและคาดว่าการเก็บเก่ียวข้าวสาลี
ของทั้งสองประเทศจะสูงกว่าปีท่ีแล้วอย่างมีนัยสําคัญและมีคุณภาพสูงข้ึน โดยรวมการเก็บเก่ียวข้าวสาลีในภูมิภาค
น้ีคาดว่าจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 8.5 เป็น 120.4 ล้านตัน ข้าวสาลีท่ีเก็บเก่ียวแถบทะเลดําส่วนใหญ่ถูกส่งออกไปยัง
แอฟริกาและตะวันออกกลางซึ่งเป็นผู้ซื้อข้าวสาลีรายใหญ่ของสหภาพยุโรปด้วยเช่นกัน อีกท้ังคุณภาพของข้าวสาลี
ยูเครนท่ีสูงข้ึนในปีน้ีจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับข้าวสาลีของสหภาพยุโรป (ข้อมูลจาก Braemar 
ACM ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562) 
 
จากความแห้งแล้งที่เกิดข้ึนในแหล่งปลูกข้าวสาลีในหน้าหนาว คาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวสาลีของรัสเซียในปี 2562/
ปี 2563  จะลดลงในเดือนน้ีราว 3.8 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ก็นับว่ามีปริมาณเพิ่มข้ึนจากปีท่ีแล้วและถือว่ามี
ปริมาณมากเป็นอันดับสองจากสถิติ อย่างไรก็ตาม ปริมาณสุทธิของอุปทานได้ลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ในปีก่อน
หน้าเน่ืองจากปริมาณการขนส่งที่ลดลง (ข้อมูลเพิ่มเติม: สินค้าคงคลังในปี 2561/ปี 2562 ช่วงต้นปีมีปริมาณสูงมา
กรองจากปริมาณผลผลิตในปี 2560/ปี 2561) พิจารณาจากผลผลิตที่ลดลงในเดือนน้ี การส่งออกของรัสเซียลดลง
ถึง 2.5 ล้านตัน โดยมีการส่งออกในปริมาณเพียง 34.5 ล้านตัน ตัวเลขน้ีช้ีให้เห็นว่าหากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อนหน้าปริมาณการส่งออกได้ลดลงถึง 1.5 ล้านตันซ่ึงเป็นผลมาจากอุปทานโดยรวมท่ีตึงตัว แม้จะมีการ
ส่งออกลดลงเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามรัสเซียยังคงคาดการณ์ว่าจะเป็นผู้ส่งออกช้ันนําของโลกสามปีติดต่อกัน 
คาดการณ์ว่าสหภาพยุโรปผู้ส่งออกรายใหญ่ลําดับสองจะได้รับประโยชน์จากการแข่งขันที่ลดลงของรัสเซียและมี
แนวโน้มที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในแอฟริกาเหนือ แถบซาฮาร่า และตะวันออกกลาง สหภาพยุโรปคาดการณ์ว่า
จะมีการส่งออกถึง 27 ล้านตันซึ่งมีปริมาณการส่งออกเพิ่มข้ึนเล็กน้อยจากเดือนท่ีแล้วและเพิ่มข้ึน 3 ล้านตันจากปี
ที่แล้ว แม้จะมีการลดการผลิตลงในเดือนน้ี แต่ก็ยังคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวสาลีของสหภาพยุโรปจะเพิ่มข้ึนอย่าง



หน้า 26 จาก 26 

 

มากจากปีท่ีแล้วซึ่งจะช่วยหนุนการส่งออกท่ีเพิ่มข้ึนและการใช้อาหารสัตว์ท่ีเพิ่มข้ึน สหรัฐอเมริกาเองก็ได้คาดการณ์
ว่าจะได้รับประโยชน์จากการแข่งขันที่ลดลงของรัสเซียเน่ืองจากการส่งออกข้าวสาลีของสหรัฐอเมริกา (ปีการค้า
เดือนกรกฎาคม - เดือนมิถุนายน) เพิ่มข้ึน 2.0 ล้านตันในเดือนน้ีเป็นปริมาณการส่งออกรวมที่ 25.5 ล้านตัน (ข้อมูล
จาก USDA ณ วันท่ี 14 กรกฎาคม 2562) 
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