
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายและบทวิเคราะห์ของผู้บริหารต่อผลการดําเนนิงานไตรมาสสองปี 2565 

 

Until the latest of our world conflicts, the US had no armaments industry. 
But now we have been compelled to create a permanent armaments industry 
of vast proportions. This conjunction of an immense military establishment 
and a large arms industry is new in the American experience. The total 
influence, economic, political, even spiritual, is felt in every city, every State 
house, every office of the Federal government.  We must not fail to 
comprehend its grave implications. Our toil, resources and livelihood are all 
involved; so is the very structure of our society. We must guard against the 
acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the 
military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of 
misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this 
combination endanger our liberties or democratic processes. We should 
take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can 
compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of 
defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty 
may prosper together. 

 

“ 

Dwight D. Eisenhower, 
34th POTUS (1953-61), 17 January 1961 

“ 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิง จํากดั (มหาชน) 1 

 

ผลประกอบการรวมของบริษัทฯ สําหรับไตรมาสสอง ปี 5 (สกลุเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ) 

ผลการดําเนินงานซึงสอบทานแลว้โดยบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทั พรีเชียส ชิพปิง จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“บริษทัฯ”) ครังล่าสุด สาํหรับไตรมาสสองปี 5 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 47.95 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

คิดเป็น .  เท่าของกาํไรสุทธิจาํนวน .  ลา้นเหรียญสหรัฐในไตรมาสสองปี  รายไดต่้อวนัต่อลาํเรือในช่วงไตรมาสสองปี 

2565 อยูที่ 23,901 เหรียญสหรัฐ สูงกว่าไตรมาสสองของปี 4 ที 17,841 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ   ในไตรมาสนีบริษทัฯ 

ไดรั้บเงินประกนัจาํนวนมากจากการชดเชยอนัเนืองมาจากกรณีของเรือชญานีนารี ซึงถูกกกัเรืออยูที่ประเทศไนจีเรียเกือบเจ็ดเดือน 

ส่งผลให้ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํเรือเฉลียลดลงมาอยู่ที 4,683 เหรียญสหรัฐ ตาํกว่าประมาณการทงัปีทีบริษทัฯ ตงัไวที้ 

4,960 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ และตาํกว่าตวัเลขในไตรมาสสองของปี 4 ซึงอยู่ที 5,043 เหรียญสหรัฐ รายไดก่้อนหัก

ดอกเบีย ภาษี ค่าเสือม (EBITDA)  สําหรับไตรมาสสองปี 5 อยู่ที 57.46 ลา้นเหรียญสหรัฐ สูงกว่า 35.28 ลา้นเหรียญสหรัฐใน

ไตรมาสสองของปี 4 กาํไรสุทธิต่อหุ้นหน่วยเป็นเงินสกุลไทยบาทอยูที่ 1.06 บาทต่อหุ้นสาํหรับไตรมาสนี โดยบริษทัฯ มีกาํไร

สุทธิถึงเจด็ไตรมาสติดต่อกนั กาํไรสุทธิสาํหรับครึงแรกของปี 5 เป็นกาํไรทีสูงทีสุดนบัจากปี 0     

ตัวเลขทีสําคัญ ไตรมาส  ปี 2564 ไตรมาส  ปี 2565 

รายได้สูงสุดต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 45,000 40,000 

รายได้เฉลียต่อวันต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 17,841 23,901 

รายได้เฉลียต่อวันต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) (สําหรับเรือขนาดแฮนดไีซส์) 15,753 21,400 

รายได้เฉลียต่อวันต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) (สําหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์) 
 

18,366 21,629 

รายได้เฉลียต่อวันต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) (สําหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์) 
 

22,211 32,461 

รายได้เฉลียต่อวันต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  

(สําหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์/อัลตราแมกซ์) 

20,175 26,726 

ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลยีต่อวันต่อลาํ (OPEX) (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 5,043 4,683 

รายได้ก่อนหักดอกเบยี ภาษี ค่าเสือม (EBITDA) (หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ) 35.28 57.46 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (ไม่รวมกาํไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลียนและรายการพเิศษต่างๆ) 

(หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ)   
24.70 47.36 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ) 
 

26.23 47.95 
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กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (EPS) (ไม่รวมกาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียนและรายการพเิศษ

ต่าง ๆ) (หน่วยเป็นบาท) 
0.50 1.05 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (EPS) (หน่วยเป็นบาท) 0.53 1.06 

 

ผลประกอบการรวมของบริษัทฯ (สกลุเงินไทยบาท) 

สาํหรับงวด  เดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯ มีผลกาํไรสุทธิรวม 1,659.65 ลา้นบาท เมือเปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิรวม 

826.31 ลา้นบาทสาํหรับไตรมาสสองปี 4 เหตุผลหลกัของการเปลียนแปลง มีดงัต่อไปนี 

1. รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและนาํมนัเชือเพลิง) ของไตรมาสสองปี 5 

เพิมขึนร้อยละ 48 เมือเปรียบเทียบกบัไตรมาสสองของปี 4 โดยสาเหตุหลกัเนืองมาจากรายไดเ้ฉลียต่อวนัต่อลาํเรือ

เพิมขึนจาก 17,841 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสองปี 4 เป็น 23,901 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสองปี 2565 ซึงเป็นผลมา

จากการทีตลาดอตัราค่าระวางเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองปรับตวัดีขึน กองเรือของบริษทัฯ มีจาํนวน 7 ลาํ ณ วนัที  

มิถุนายน 5 เปรียบเทียบกบัจาํนวน  ลาํ ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

2. ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือของไตรมาสสองปี 5 เพิมขึนร้อยละ 5 เมือเปรียบเทียบกบัไตรมาสสองปี 4 สาเหตุหลกัมา

จากค่าเงินบาททีอ่อนตวัลงเมือเทียบกบัค่าเงินเหรียญสหรัฐ อยา่งไรก็ตาม เมือพิจารณาเป็นเงินเหรียญสหรัฐค่าใชจ่้ายใน

การเดินเรือเฉลียต่อวนัต่อลาํเรือ (OPEX) (รวมค่าเสือม/ค่าใชจ่้ายตดับญัชีสาํหรับค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจ

เรือ) ลดลงจาก 5,043 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสองปี 2564 เป็น 4,683 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสองปี 2565 สาเหตุหลกั

เนืองมาจากเงินประกนัทีบริษทัฯ ไดรั้บจากการชดเชยอนัเนืองมาจากกรณีของเรือชญานีนารี ซึงถูกกกัเรือ 

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร) สําหรับไตรมาสสองปี 5 ลดลงจาํนวน 46.60 ลา้นบาท เมือ

เปรียบเทียบกบัไตรมาสสองปี 2564 โดยสาเหตุหลกัเนืองมาจากการลดลงของค่าใชจ่้ายค่าตอบแทนผนัแปร 

4. ค่าใชจ่้ายทางการเงินสําหรับไตรมาสสองปี 2565 ลดลง 13.28 ลา้นบาท เมือเปรียบเทียบกบัไตรมาสสองปี 4 โดย

สาเหตุหลกัเนืองมาจากหนีคงเหลือทีลดลง 

5. กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสาํหรับไตรมาสสองปี 2565 จาํนวน 20.69 ลา้นบาท หลกัๆ มาจากการเปลียนแปลงของมูลค่า

ทีเทียบเท่าในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐของหนีสินสกลุเงินบาท 

สาํหรับงวด  เดือนสินสุดวนัที 0 มิถุนายน 2565 บริษทัฯ มีผลกาํไรสุทธิรวม 2,953.57 ลา้นบาท เมือเปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิรวม 

1,201.44 ลา้นบาทสําหรับงวดเดียวกันของปีทีแลว้ เหตุผลหลกัของการเปลียนแปลงผลการดาํเนินงานสําหรับงวด  เดือน มี

ดงัต่อไปนี 
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1. รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและนาํมนัเชือเพลิง) ของครึงแรกของปี 5 

เพิมขึนร้อยละ 67 เมือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีทีแลว้ โดยสาเหตุหลกัเนืองมาจากรายไดเ้ฉลียต่อวนัต่อลาํ

เรือเพิมขึนจาก 15,015 เหรียญสหรัฐในครึงแรกของปี 4 เป็น 22,956 เหรียญสหรัฐในครึงแรกของปีนี  ซึงเป็นผลมา

จากการทีตลาดอตัราค่าระวางเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองปรับตวัดีขึน กองเรือของบริษทัฯ มีจาํนวน 37 ลาํ ณ วนัที  

มิถุนายน 5 เปรียบเทียบกบั จาํนวน  ลาํ ในครึงแรกของปีทีแลว้ 

2. ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือของครึงแรกของปี 5 เพิมขึนร้อยละ  เมือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีทีแลว้ สาเหตุ

หลกัมาจากค่าเงินบาททีอ่อนตวัลงเมือเทียบกบัค่าเงินเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตาม เมือพิจารณาเป็นเงินเหรียญสหรัฐ 

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉลียต่อวนัต่อลาํเรือ (OPEX) (รวมค่าเสือม/ค่าใชจ่้ายตดับญัชีสาํหรับค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม

และสาํรวจเรือ) ลดลงจาก 4,988 เหรียญสหรัฐในครึงแรกของปี 4 เป็น 4,797 เหรียญสหรัฐในครึงแรกของปีนี  

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร) สําหรับครึงแรกของปี 5 เพิมขึนจาํนวน 5.55 ลา้นบาท เมือ

เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีทีแลว้ โดยสาเหตุหลกัเนืองมาจากการอ่อนค่าของเงินบาทเมือเทียบกบัเงินเหรียญ

สหรัฐ 

4. ค่าใชจ่้ายทางการเงินสาํหรับครึงแรกของปี 2565 ลดลง 48.89 ลา้นบาท เมือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีทีแลว้ 

เนืองมาจากหนีคงเหลือทีลดลง 

5. กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสาํหรับครึงแรกของปี 2565 จาํนวน 20.86 ลา้นบาท หลกั ๆ มาจากการเปลียนแปลงของมูลค่า

ทีเทียบเท่าในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐของหนีสินสกลุเงินบาท 

ข้อมูลล่าสุดถึงข่าวเกยีวกบัการลกัลอบขนยาเสพติดของเรือ ชญานี นารี 
ภายหลงัจากทีไดรั้บอนุญาตจากกองทพัเรือไนจีเรียและหน่วยงานอืน ๆ ของรัฐบาลไนจีเรียให้แล่นเรือออกจากไนจีเรีย เมือวนัที  

พฤษภาคม  เรือชญานี นารี พร้อมลูกเรือไดแ้ล่นออกจากท่าเรือในเมืองลากอส ประเทศไนจีเรีย อยา่งไรก็ตาม โปรดทราบว่ามี

ลูกเรือจานวน  ราย ซึงถูกตงัขอ้กล่าวหายงัคงตอ้งอยูใ่นประเทศไนจีเรียจนกว่ากระบวนการทางกฎหมายจะเสร็จสิน การพิจารณา

คดีต่อเรือและลูกเรือทงั  รายไดเ้ริมขึน ณ ศาลสูงแห่งประเทศไนจีเรียในเดือนกรกฎาคม  โดยกาํหนดการพิจารณาคดีครัง

ต่อไปในเดือนพฤศจิกายน  บริษทัฯ ยงัคงทาํงานอย่างใกลชิ้ดกบับริษทัประกนัภยัและทีปรึกษากฎหมายเพือให้แน่ใจว่าคดี

ดงักล่าวนีสินสุดโดยเร็วทีสุด 

การแบ่งส่วนตลาด (ไตรมาสสองปี 2565): ค่าเฉลียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนดีไซส์ (BHSI) อยู่ทีระดบั 

1,531 จุด โดยมีค่าเฉลียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัที 27,566 เหรียญสหรัฐ เมือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้่า เรือขนาดแฮนดีไซส์ของ

บริษทัฯ ซึงทาํรายไดอ้ยู่ที 21,400 เหรียญสหรัฐนัน น้อยกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 22.37 สําหรับไตรมาสสองนี 

ค่าเฉลียของดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูที่ระดบั 2,627 จุด โดยมีค่าเฉลียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัที 28,901 เหรียญ

สหรัฐ เมือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้่า เรือขนาดซุปราแมกซ์และเรือขนาดอลัตราแมกซ์ของบริษทัฯ ซึงทาํรายไดอ้ยู่ที 26,726 

เหรียญสหรัฐและนอ้ยกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 7.53 ! เป้าหมายของเราคือการทาํรายไดใ้หเ้หนือกวา่ดชันีทงัสอง 
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วัน SET Opportunity Day ครังต่อไป ซึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการนาํเสนอขอ้มูลผลประกอบการ จะมีขึนในวนัที 10 

สิงหาคม  เวลา :  นาฬิกา ผา่นทางการถ่ายทอดสดจาก Webcasts ของตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัฯ หวงัว่าท่านทงัหลายจะเขา้

ร่วมผ่านทางสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษทัฯ จะไดร้ายงานผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาสสอง ทงันี ระหว่างการรายงานผลการ

ดาํเนินงานสาํหรับไตรมาสแรกในวนัที  พฤษภาคม 2565  มีผูเ้ขา้ชมผา่นทางการถ่ายทอดสดจาก Webcasts ของตลาดหลกัทรัพย์

และผา่นทาง YouTube จาํนวนทงัสิน  ราย และผา่นทาง Facebook จาํนวนทงัสิน  ราย รวมเป็นจาํนวนทงัสิน  ราย 

สัญญาเช่าระยะยาว กบั สัญญาเช่าระยะสัน  

สัญญาเช่าระยะยาว ซึงมีระยะเวลามากกว่าหนึงปี ปรากฏตามตารางดา้นล่างนี จะเห็นไดว้่ามีการทาํสัญญาเช่าเรือระยะยาวซึงมี

ระยะเวลามากกวา่หนึงปีในอีกสีปีขา้งหนา้เฉลียอยูที่ร้อยละ 19 ดว้ยรายไดที้คาดวา่จะไดรั้บประมาณ 196 ลา้นเหรียญสหรัฐ   

ปี ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
จํานวนวนัเดินเรือรวม   13,339*** 13,505 13,542 13,505 
จํานวนวนัทีได้ทําสัญญาให้เช่าเรือไปแล้ว* 4,627 2,084 1,830 1,825 
ร้อยละของจํานวนวนัทีได้ทําสัญญาให้เช่าเรือไปแล้ว  35 15 14 14 
อตัราค่าระวางเรือเฉลยีต่อวนั (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)** 22,737 16,778 15,316 15,316 
มูลค่ารวมของสัญญาเช่าเรือ (หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐฯ)  105.21 34.97 28.03 27.95 

*จาํนวนวนัทีไดท้าํสัญญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้ของเรือจาํนวน  ลาํ ในอตัราค่าระวางแบบคงที และเรือจาํนวน 7 ลาํในอตัราค่าระวางแบบผนัแปร 

**อตัราค่าระวางเรือเฉลียต่อวนัสาํหรับอตัราค่าระวางแบบผนัแปร ประมาณการตามรายไดที้เกิดขึนจริงในไตรมาสแรกละไตรมาสสองปี  และใช้

อตัราค่าระวางในเดือนกรกฎาคม ปี  สาํหรับรายรับในอนาคต 

***เรือภทัรา นารี เดินเรือเทียวแรกในวนัที  มิถุนายน  
 

บริษทัฯ มีความตงัใจอยา่งต่อเนืองทีจะปล่อยเรือใหเ้ช่าโดยการทาํสญัญาเช่าระยะยาวเมือโอกาสอาํนวย 

การเปลยีนแปลงของดชันี BDI และมุมมองของบริษัทฯ ต่อตลาด 

x โดยปกติแลว้ ปัจจยัดา้นอุปสงคแ์ละอุปทานจะเป็นตวักาํหนดความแข็งแกร่งของตลาดการขนส่งสินคา้ เป็นครังแรกใน

รอบ 20 ปีทีมีเรืออาย ุ20 ปีหรือมากกวา่ โดยคิดเป็นอตัราส่วนต่อกองเรือทีมีอยูที่ร้อยละ 7.25 ซึงสูงกวา่อตัราส่วนคาํสังต่อ

เรือใหม่ต่อกองเรือทีมีอยู ่ณ ตน้ปี 2565 ทีร้อยละ 6.88 โดย ณ ตน้ไตรมาสสามตวัเลขเหล่านีอยูที่ร้อยละ .  (กองเรืออาย ุ

20 ปีหรือมากกวา่) และร้อยละ 7.1 (คาํสงัต่อเรือใหม่) 

x อุปสงคแ์ละอุปทานอยูใ่นจุดสมดุลทีสมบูรณ์แบบตงัแต่ครึงหลงัของปี 2564 ในขณะทีการเติบโตของอุปทานดูเหมือนมี

ปริมาณนอ้ยสาํหรับในช่วงอีกไม่กีปีขา้งหนา้ ซึงเป็นตวับ่งชีทีดีถึงความแขง็แกร่งของตลาดในอนาคต 

x อตัราค่าระวางของเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองเป็นการยือไปมาระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทาน ในช่วงไม่กีปีทีผา่นมาอุปทาน

ถูกจาํกดัอย่างมากโดยแทบไม่มีคาํสังต่อเรือใหม่เลยเมือเปรียบเทียบกบัศกัยภาพในการหารายไดข้องเรือจากอตัราค่า

https://classic.set.or.th/streaming/oppdayCalendar
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ระวางในตลาดในปัจจุบนั และเนืองจากอุปสงคแ์ละอุปทานเขา้สู่สมดุลในครึงหลงัของปี  อตัราค่าระวางจึงมีความ

ผนัผวนอยา่งมาก เหตุผลสาํหรับความผนัผวนทีรุนแรงคือ อุปสงค-์อุปทานเป็นเส้นกราฟทีไม่ยืดหยุน่ ดงันนัดว้ยอุปสงคที์

เพิมขึนเพียงหนึงหน่วย สามารถส่งผลให้อตัราค่าระวางพุ่งสูงขึนอยา่งรวดเร็ว ในทาํนองเดียวกนัอตัราค่าระวางจะลดลง

อยา่งรวดเร็วเมืออุปสงคที์เพิมขึนดงักล่าวลดลงหนึงหรือสองหน่วย ดงันนั นบัจากนีไปความผนัผวนคือสิงทีสาํคญัทีสุด 

x ตวัเร่งปฏิกิริยาตวัต่อไปอาจเป็นอะไรก็ไดที้มีส่วนช่วยทาํให้อุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมล ์เพิมขึน หรือการเพิมขึนของปริมาณ

การซือขายสินคา้โภคภณัฑ ์หากเป็นไปตามทีคาดการณ์ หรือการหยดุชะงกัใด ๆ หรือความแออดั ปัจจยัเหล่านีเป็นเพียง

ตวัเร่งปฏิกิริยาบางส่วนซึงส่งผลดีต่ออตัราค่าระวาง 

x โปรดจาํไวว้่า อุปทานส่วนเกินซึงเขา้สู่ตลาดการขนส่งสินคา้แห้งเทกองในช่วงปี 2553 ถึงปี 2563 เป็นสาเหตุหลกัทีทาํให้

อตัราค่าระวางอยู่ในระดบัตาํมาก และแมว้่าอตัราอุปสงค์ในแง่ตนัไมล์จะลดลงอย่างต่อเนืองตงัแต่ปี 2546 ถึงปี 2552 

(เพิมขึนร้อยละ 5.4 ต่อปี) ถึงปี 2565 (ร้อยละ 2.5) เนืองจากอุปทานส่วนเกินถูกกาํจดัในทีสุด อุปสงค์ในแง่ตนัไมล์ที

เพิมขึนอยา่งมากในปี 2564 (ร้อยละ 3.97) เมือเทียบกบัการเพิมขึนของอุปทานสุทธิทีแขง็แกร่งอยา่งสมเหตุสมผล (ร้อยละ 

3.55) ส่งผลช่วยผลกัดนัดชันี BDI ใหพุ้ง่ขึนสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 13 ปีที 5,650 จุด ในเดือนตุลาคม 2564 
x ในครึงแรกของปี  ดชันี BDI เฉลียอยูที่ ,  จุด โดยเพิมขึนร้อยละ  จากครึงแรกของปี  หากดูทีเรือแต่ละกลุ่ม

หรือดชันีของเรือเหล่านนั ในครึงแรกของปี  เปรียบเทียบกบัครึงแรกของปี  อตัราค่าเช่ารายวนัแบบเหมาลาํโดย

เฉลียสาํหรับเรือขนาดเคปไซส์ อยูที่ ,  เหรียญสหรัฐเปรียบเทียบกบัอตัรา ,  เหรียญสหรัฐ อตัราค่าเช่ารายวนั

แบบเหมาลาํโดยเฉลียสาํหรับเรือขนาดปานาแมกซ์ อยูที่ ,  เหรียญสหรัฐเปรียบเทียบกบัอตัรา ,  เหรียญสหรัฐ

อตัราค่าเช่ารายวนัแบบเหมาลาํโดยเฉลียสําหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์ อยู่ที ,  เหรียญสหรัฐเปรียบเทียบกบัอตัรา 

,  เหรียญสหรัฐ และอตัราค่าเช่ารายวนัแบบเหมาลาํโดยเฉลียสาํหรับเรือขนาดแฮนดีไซส์ อยูที่ 25,  เหรียญสหรัฐ

เปรียบเทียบกบัอตัรา ,  เหรียญสหรัฐ ดงันนัจะเห็นไดว้่านอกจากเรือขนาดเคปไซส์แลว้ อตัราค่าเช่ารายวนัแบบเหมา

ลาํของเรือกลุ่มอืนในตลาดการขนส่งสินคา้แห้งเทกองนนัไดสู้งกวา่อตัราค่าระวางในครึงแรกของปี  
x อุปสงคข์องจีนถูกจาํกดัในช่วงครึงแรกของปี  เนืองจากการล็อกดาวน์อนัเนืองมาจากนโยบายปลอดโควิดส่งผลให้

ผูค้นราว  ลา้นคนอยูห่่างจากงาน/อาชีพของพวกเขาเป็นเวลาประมาณ  ถึง  เดือน ตามรายงานจาก Bloomberg ระบุ

ว่าแผนกระตุน้เศรษฐกิจขนาดใหญ่ทีรัฐบาลจีนไดจ้ดัทาํขึนซึงมีมูลค่า .  ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ เพือต่อสู้กบัผลกระทบที

เลวร้ายของนโยบายปลอดโควิดทีมีต่อเศรษฐกิจน่าจะเริมในครึงหลงัของปีนี แผนกระตุน้เศรษฐกิจดงักล่าวจะนาํไปสู่การ

นาํเขา้แร่เหลก็ทีมากขึนและการผลิตไฟฟ้าทีเพิมขึน 
x ดงัทีไดเ้ห็น สาเหตุทงัหมดของการชะลอตวัในไตรมาสสีของปี  และครึงแรกของปี  นนัมาจากการตดัสินใจของ

รัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นในประเทศจีน (การส่งสินคา้แห้งเทกองขึนอยู่กบัจีนเป็นอย่างมาก) หรือในประเทศทีเหลือทวัโลก 

(ธนาคารกลางสหรัฐฯ คาดว่าจะขึนอตัราดอกเบีย  ครังในปี  รวมกบัการลดการอดัฉีดเม็ดเงินอย่างต่อเนือง) การ

ตดัสินใจเหล่านีส่งผลให้อุปสงคล์ดลง แต่ในทางกลบักนัจะส่งผลให้อุปสงคเ์ติบโตอีกครัง และเราสามารถกลบัมาทีจุด

เดิมเมือตน้ปี  ได!้ 
x แมก้ารคาดการณ์ของ IMF จะมีการปรับลดลงสามครัง (ในเดือนมกราคม เดือนเมษายนและเดือนกรกฎาคม) การ

คาดการณ์ของ IMF สําหรับอตัราการเติบโตของ GDP โลกยงัคงอยู่ในระดบัทีดี คิดเป็นร้อยละ 3.2 สําหรับปี  และ

ร้อยละ .  สาํหรับปี  นอกจากนี อุปสงคสิ์นคา้แห้งเทกองไดแ้ยกออกจากอตัราการเติบโตของ GDP โลกและขณะนี
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อุปสงค์สินค้าแห้งเทกองขึนอยู่กับมาตรการการกระตุ้นของรัฐบาล ผลกระทบจากลานีนา การเปลียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ภูมิรัฐศาสตร์ ความไร้ประสิทธิภาพ การปิดเมือง ความแออดั ฯลฯ  
x ปัจจยัทางดา้นผูบ้ริโภคไม่ควรถูกนาํออกจากแผน ครัวเรือนในสหรัฐฯ มีเงินสดสาํรองเพือช่วยนาํทางเงินเฟ้อทีสูงและอยา่

ลืมวา่การใชจ่้ายของผูบ้ริโภคคิดเป็นร้อยละ 70 ของอตัราการเติบโตของ GDP ของสหรัฐอเมริกา 
x หากคุณเห็นการเติบโตทีตาํของอุปสงคใ์นแง่ตนัไมลที์คาดการณ์ไวส้ําหรับปี  การชะลอตวัของการนาํเขา้/ส่งออก

ของจีน และการเติบโตของดา้นอุปทานทีคาดหวงั เราไม่ควรจะมีครึงแรกของปีทีแขง็แกร่งดงัเช่นทีเรามีในปี 2565 หากดู

ทีรายไดจ้ากดชันีซึงชีวดัอตัราค่าระวางของเรือในไตรมาสสองของปี 2565 ดชันีเหล่านนัแขง็แกร่งมากและไม่สามารถหา

เหตุผลไดอ้ย่างแน่นอนหากคุณคาํนึงถึงเพียงแค่การเติบโตของอุปสงคใ์นแง่ตนัไมล ์ดชันีทีแข็งแกร่งนนัเป็นผลมาจาก

ความไร้ประสิทธิภาพของกองเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ค่าเชือเพลิงของเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองทีสูงมากส่งผลให้เรือ

แล่นชา้ลงอยา่งมีนยัสาํคญั ซึงทาํให้อุปทานของเรือลดลงอยา่งมีประสิทธิผล และดว้ยเหตุนี แมจ้ะมีอุปสรรคทงัหมดทีมี

อยู่จากการยุติมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของธนาคารกลาง การลดการอดัฉีดเม็ดเงิน การเพิมขึนของอตัราดอกเบีย ภยั

คุกคามจากภาวะซบเซาทวัโลก การชะลอตวัของจีนเนืองจากนโยบายปลอดโควิด โควิด-19 ทียงัคงอยู่ และสงคราม

รัสเซีย-ยเูครน การขนส่งสินคา้แหง้เทกองนนัยงัคงเติบโตไดดี้ 
x อตัราค่าระวางทีสูงไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งดีจากอุปทานใหม่สุทธิทีมีปริมาณตาํ การขาดแคลนคาํสังต่อเรือใหม่อยา่งสุด

ขวัเนืองจากความแออดัของคาํสงัต่อเรือก่อนหนา้ของเรือขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ / เรือบรรทุกนาํมนั / เรือบรรทุกก๊าซ / เรือ

ขนส่งรถ ส่งผลให้มีการลดลงอย่างมีนัยสําคญัของพืนทีว่างในอู่ต่อเรือ ช่วงเวลาเปลียนผ่านของการใชน้าํมนัเชือเพลิง 

ความไร้ประสิทธิภาพของกองเรือโลกเนืองจากการล็อกดาวน์ / การกกักนัโรคโควิด-19 และการเริมตน้ของกฎเกณฑ์ 

EEXI ในวนัที 1 มกราคม  ซึงบงัคบัให้เรือส่วนใหญ่ตอ้งลดความเร็วในการแล่นเรือลงอยา่งถาวร เนืองจากขีดจาํกดั

ของกาํลงัเครืองยนต ์
x จีนจะเป็นตวัแปรซึงมีอิทธิพลอยา่งไม่สามารถคาดเดาไดส้าํหรับสินคา้แห้งเทกองเมือสามารถควบคุมการระบาดของโค

วิด-19 ในปัจจุบนัได ้จีนใชจ่้ายเงิน 586 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2552 ไปกบัโครงสร้างพืนฐานทีใชเ้หลก็เป็นหลกั และ

ส่งผลให้ดชันี BDI เพิมขึนเป็น 4,221 จุดในปี 2552 จากระดบัตาํสุดที 665 จุดในวนัที 6 ธันวาคม 2551 จีนจดัสรรเงิน

จาํนวน 667 พนัล้านเหรียญสหรัฐในวนัที 21 พฤษภาคม 2563 เพือช่วยเหลือเศรษฐกิจจากการโจมตีของโควิด-19 

มาตรการดังกล่าวผลกัดันให้ดัชนี BDI ไปแตะที 5,650 จุด ซึงสูงสุดในรอบ 13 ปีในเดือนตุลาคมของปี 2564 ดังนัน 

คาํถามทีแทจ้ริงคือควรจะถามว่า จะเกิดอะไรขึนเมือมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจขนาดใหญ่ของจีนมูลค่า 2.3 ลา้นลา้น

เหรียญสหรัฐ (หรือ 5.3 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐตามการรายงานของ Bloomberg) ประกาศในเดือนเมษายน 2565 ซึงนบัเป็น

ครังทีสาม ทีนโยบายการพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีใชเ้หลก็เป็นหลกัเขา้มามีบทบาทในช่วงจุดสมดุลระหว่างอุปสงคแ์ละ

อุปทานของตลาดการขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ในครึงหลงัของปี ? 
x โปรดดูบทความตามเอกสารแนบ ลงวนัที  กรกฎาคม ซึงเกียวกบักลุ่มสินคา้แหง้เทกองจาก Howe Robinson 
x อุปสงคน์าํมนัทวัโลกเกินระดบัก่อนเกิดโรคระบาดในเดือนมีนาคม 2565 ขณะทีการผลิตนาํมนัดิบติดอยูที่ร้อยละ 97 ของ

ระดบัก่อนเริมมีการระบาดของโควิด-19 
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x อตัราเงินเฟ้อในสหราชอาณาจกัรแตะร้อยละ 9.4 สูงสุดในรอบ 4 ทศวรรษ แตะร้อยละ 9.1 ในสหรัฐอเมริกาโดยเป็นอีก

ประเทศซึงอตัราเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ 4 ทศวรรษ แตะร้อยละ 8.6 ในสหภาพยโุรปซึงสูงเป็นประวติัการณ์ ขณะที CPI ใน 

OECD เพิมขึนร้อยละ .  โดยเพิมขึนตามลาํดบัในเดือนมิถุนายนของปี 2565 เปรียบเทียบกบัเดือนมิถุนายนของปี 2564 
x ชาวจีนอาจเป็นผูอ้อมเงินทีใหญ่ทีสุดในโลก และมกัจะลงทุนในอสงัหาริมทรัพยห์รือตลาดหุน้ อยา่งไรกต็าม เมือเริมมีการ

ระบาดใหญ่ ราคาอสังหาริมทรัพยก์็ตกตาํ ตลาดหุ้นตกตาํ ปล่อยให้ผูอ้อมเงินเหล่านีสะสมเงินสดไวสู้งถึง 16.3 ลา้นลา้น

เหรียญสหรัฐ! 
x สงครามระหว่างรัสเซีย-ยเูครน ส่งผลให้ความไม่แน่นอนเกิดขึนมากมายในโลกทีแทบจะไม่สามารถรับมือกบัการระบาด

ใหญ่ของโควิด-19 ได ้ในขณะทีกาํลงัเผชิญกบัระดบัเงินเฟ้อสูงสุดในรอบกว่า 4 ทศวรรษในสหรัฐอเมริกา สินคา้ทีขาด

หายไปจากรัสเซียและยเูครนจะถูกแทนทีจากแหล่งทีอยูไ่กลออกไปเท่าทีทาํได ้และส่งผลใหอุ้ปสงคใ์นแง่ตนั-ไมลเ์พิมขึน 

ความกลวัก็คือส่วนอืนของโลกจะเขา้สู่ภาวะถดถอยโดยการลดการอดัฉีดเมด็เงินรวมกบัอตัราดอกเบียทีสูงขึนมากซึงบีบ

คนัการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึงผลลพัธ์ดงักล่าวนนัควรจะตอ้งหลีกเลียง 
x เมือปริมาณการส่งมอบเรือในแง่เดทเวทตนัต่อปีมากเป็น 4 เท่า (ในปี 2555 และปี 2559) ของคาํสังต่อเรือ ผลลพัธ์คือดชันี 

BDI จะเพิมขึนในปีถดัไป (เพิมขึนร้อยละ 31 ในปี  และร้อยละ 70 ในปี 2560) ในปี 2563 มีการส่งมอบเรือใหม่ใน

ปริมาณ 48.66 ลา้นเดทเวทตนั ในขณะทีมีคาํสงัต่อเรือใหม่ 13.86 ลา้นเดทเวทตนั (หรือ 4 เท่า) และดชันี BDI เฉลียสาํหรับ

ปี 2564 อยูที่ 2,943 จุด ซึงสูงกวา่ดชันี BDI เฉลียในปี 2563 ที 1,066 จุด ถึงร้อยละ 176 ในปี 2564 มีปริมาณการส่งมอบเรือ 

37.62 ลา้นเดทเวทตนั ในขณะทีมีปริมาณคาํสงัต่อเรือใหม่ 37.65 ลา้นเดทเวทตนั ดงันนั กฎ 4 เท่าจึงไม่สามารถนาํมาใชไ้ด ้

ทว่าการเพิมขึนของดชันี BDI ในไตรมาสสองของปี 2565 อยู่ทีลดลงร้อยละ 9 เรือขนาดเคปไซส์ลดลงร้อยละ 31 เรือ

ขนาดปานาแมกซ์เพิมขึนร้อยละ 2 เรือขนาดซุปราแมกซ์เพิมขึนร้อยละ 13 และเรือขนาดแฮนดีไซส์เพิมขึนร้อยละ 22 สูง

กว่าค่าเฉลียในไตรมาสสองของปี  ตวัเลขดชันีดงักล่าวเป็นการยืนยนัอีกครังว่าขณะนีอุปสงคแ์ละอุปทานอยู่ในจุด

สมดุลแลว้และอตัราค่าระวางจะตอบสนองดว้ยความผนัผวนทีรุนแรงเมือมีการเปลียนแปลงเพียงเล็กนอ้ยจากการเพิมขึน

หรือลดลงของอุปสงค ์ความผนัผวนจะยงัคงอยู ่ดงันนัจงทาํความคุน้เคยกบัมนั 
x เนืองจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนทีกาํลงัดาํเนินอยู ่ถ่านหินจึงถูกขนส่งจากออสเตรเลียไปยงัยโุรป ส่งผลให้อุปสงค์ในแง่

ตนั-ไมลเ์พิมขึนอยา่งมากจากผูผ้ลิตถ่านหินรายอืน ๆ 
x การเปลียนจากการขนส่งโดยตูค้อนเทนเนอร์มาขนส่งดว้ยเรือขนาดเลก็กว่าช่วยให้อตัราค่าระวางของเรือขนาดแฮนดีไซส์

กา้วขึนสู่ระดบัทีไม่เคยไดเ้ห็นแมแ้ต่ในช่วงปี 2546 ถึงปี 2552 ทีเป็นปีเฟืองฟู 
x เนืองจากอุปสงคแ์ละอุปทานอยูใ่นจุดสมดุล ตลาดการขนส่งสินคา้จะมีลกัษณะผนัผวนอยา่งรุนแรง และอตัราค่าระวางที

เคลือนไหวอยา่งรวดเร็วในทงัสองทิศทาง ดงัทีเราไดเ้ห็นในปี 2564 และครึงแรกของปี 2565 มีแนวโนม้ว่าจะตอ้งพบเจอ

กบัความผนัผวนทีมากขึนในปี 2565 และปีต่อ ๆ ไป 
x การขนส่งแร่ชนิดพิเศษทีจาํเป็นสาํหรับพลงังานหมุนเวียนและการผลิตแบตเตอรีจะช่วยเพิมความตอ้งการในแง่ตนั-ไมล์

สาํหรับเรือขนาดทีเลก็กวา่ 
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x เนืองจากราคาก๊าซทีสูงขึน การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินของสหภาพยโุรปเพิมขึนร้อยละ  ในครึงแรกของปี  ส่งผล

ให้มีการนาํเขา้ถ่านหินเพิมขึน หากสหภาพยโุรปตอ้งการใชโ้รงไฟฟ้าถ่านหินอยา่งเต็มที นนัหมายความว่าสหภาพยโุรป

จะตอ้งนาํเขา้ถ่านหินเพิมเติมประมาณ  ลา้นตนั เทียบกบัการนาํเขา้ทีปริมาณ  ลา้นตนัต่อปี ระหว่างปี  - ปี 

2564 
x ร้อยละ  ของการนาํเขา้แร่เหล็กของจีนมาจากบราซิล (48 ลา้นตนั) ลดลงร้อยละ  และร้อยละ  มาจากออสเตรเลีย 

(189 ลา้นตนั) เพิมขึนร้อยละ   ในไตรมาสสองของปี 2565 เนืองจากปริมาณตนั-ไมลที์ไกลขึนจากบราซิลถูกแทนทีดว้ย

ตนั-ไมลที์ใกลก้วา่จากออสเตรเลีย ส่งผลกระทบในทางลบต่อกลุ่มเรือขนาดเคปไซส์ในไตรมาสสองของปี 2565 
x ปริมาณการผลิตเหลก็ของโลกแตะ .  ลา้นตนัในครึงแรกของปี  ลดลงร้อยละ .  จากครึงแรกของปี  
x ดชันี PMI ของจีนอยูที่ .  จุด ในช่วงไตรมาสสองของปี  ชีให้เห็นถึงเศรษฐกิจทีซบเซาเนืองมาจากนโยบายปลอด

โควิด 
x การเติบโตของ GDP ของจีนในไตรมาสสองของปี  โตขึนร้อยละ .  รัฐบาลจีนไดด้าํเนินมาตรการหลายประการเพือ

กระตุน้เศรษฐกิจ และเราน่าจะเห็นอุปสงคที์ยงัยนืสาํหรับสินคา้แหง้เทกองในครึงหลงัของปี  
x อตัราส่วนคาํสังต่อเรือใหม่ต่อกองเรือ ณ ตน้ไตรมาสสามของปี  สาํหรับกลุ่มสินคา้แห้งเทกองมีปริมาณร้อยละ .  

(ร้อยละ .  สาํหรับกลุ่มเรือทีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือและร้อยละ .  สาํหรับกลุ่มเรือทีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้

บนเรือ) นบัเป็นหนึงอตัราส่วนคาํสงัต่อเรือใหม่ต่อกองเรือประจาํปีทีตาํทีสุดในรอบสองทศวรรษ!  
x มีขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือทีถูกรีไซเคิลปริมาณ .  ลา้นเดทเวทตนัในช่วงไตรมาสสองของปี  รวมเรือทุก

ประเภทซึงอยูใ่นตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง เมือเทียบกบัปริมาณ .  ลา้นเดทเวทตนั (ลดลงร้อยละ ) จากช่วง

ไตรมาสสองของปี 2564  กองเรือโลก ณ ตน้ไตรมาสสามของปี 2565 มีปริมาณ 75.88 ลา้นเดทเวทตนั หรือ ร้อยละ 8.0 

(ร้อยละ 11.8 ของกลุ่มเรือทีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือและร้อยละ  5.9 ของกลุ่มเรือทีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บน

เรือ) ของกองเรือโลกจะมีอายคุรบ 20 ปีหรือมากกว่า รวมถึงสัดส่วนปริมาณการสังต่อเรือใหม่ต่อกองเรือทีอยูใ่นระดบัตาํ

ทีร้อยละ 7.1 (ปริมาณการสังต่อเรือใหม่จนถึง ณ สินปี 2568 เมือเทียบกบัปริมาณอุปทานสุทธิ ณ ตน้ไตรมาสสามของปี 

2565) ส่งผลใหก้องเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองโลกน่าจะขยายตวัชา้ลงมากขึน  
x ความล่าชา้จากความแออดัทีเกิดจากโควิด-  การเปลียนแปลงเส้นทางการเดินเรือเพือผลดัเปลียนลูกเรือ และความล่าชา้

เนืองจากการกกักนัเรือ ส่งผลให้อุปทานของเรือทงัหมดตึงตวัในช่วงสองปีทีผ่านมา เราคาดว่ากองเรือจะมีประสิทธิภาพ

ลดลงมากขึนในปี 2565 เนืองจากเราไม่เห็นว่าโควิด-  จะหายไปในเร็ว ๆ นี โดยเฉพาะเมือรวมกบันโยบายปลอดโควิด

ของจีน ปัจจยัเหล่านีจะส่งผลให้อุปทานสุทธิของเรือตึงตวั เมือไดรั้บแรงสนับสนุนจากคาํสังต่อเรือใหม่ทีตาํมากในปี 

2565 ปัจจยัเหล่านีจะช่วยใหรั้บมือกบัอุปทานทีเพิมขึนจากเรือใหม่ไดอ้ยา่งง่ายดาย 
x ดว้ยราคานาํมนัทีสูงกว่า ,  เหรียญสหรัฐต่อตนั เรือต่าง ๆ จะไดรั้บคาํสังให้แล่นดว้ยความเร็วทีตาํทีสุดเท่าทีจะเป็นไป

ได ้ซึงจะทาํใหอุ้ปทานมีประสิทธิภาพตึงตวัเพิมมากขึน 
x ตามการคาดการณ์ของ Clarksons อุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมลจ์ะเพิมขึนร้อยละ .  และร้อยละ .  เมือเทียบกบัการเติบโตของ

อุปทานสุทธิทีร้อยละ .  และร้อยละ .  ในปี  และในปี  ตามลาํดบั (อุปสงคค์าดการณ์ ณ วนัที  กรกฎาคม  

และอุปทานคาดการณ์ ณ วนัที  กรกฎาคม ) ดว้ยความไร้ประสิทธิภาพของอุปทานสุทธิของเรือเนืองจากการ

หยุดชะงกัทีเกียวขอ้งกับโควิด-19 ช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานในปี 2565 และปี  ควรกวา้งขึนและเป็น

ประโยชน์แก่เจา้ของเรือ และเราควรจะเห็นปีทีคลา้ยกนัดงัเช่นทีเคยเกิดขึนในปี 2564 
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x การที PSL อยูใ่นกลุ่มเรือขนาดเลก็ทีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือนนัหมายความว่าอตัราการเติบโตสุทธิของภาคอุปทาน

จะอยู่ในระดบัเพียงร้อยละ 3.2 ในปี 256  โดยปริมาณการขนส่งสินคา้แห้งเทกองกลุ่มย่อยจะเติบโตทีร้อยละ 2.1 ตาม

ขอ้มูลจาก Clarksons 
x เรือทีมีอายุ 20 ปีหรือมากกว่า มีปริมาณประมาณ 75.88 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 8.0 ของกองเรือในปัจจุบนั (39.46 

ลา้นเดทเวทตนัในกลุ่มเรือทีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือหรือร้อยละ 11.8 และ .  ลา้นเดทเวทตนัในกลุ่มเรือทีไม่มี

อุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือหรือร้อยละ 5.9) ณ ตน้ไตรมาสสามของปี 2565 เรือเหล่านีจะเป็นตวัเลือกทีเหมาะสมสาํหรับ

การรีไซเคิลในปี 2566 เมือกฎเกณฑใ์หม่ของ IMO มีผลบงัคบัใช ้
x การรีไซเคิลเรือคาดว่าจะมีปริมาณเพิมขึนในระหว่างปี  เนืองจากเรือทีมีอายุ 20 ปีหรือมากกว่าในกองเรือโลกจะมี

ปริมาณมากขึน แรงกดดนัจากการติดตงัระบบจดัการนาํถ่วงเรือ ค่าใชจ่้ายในการตรวจเรือพิเศษ (Special Survey) สาํหรับ

เรือเก่าเหล่านี และตอ้งเผชิญกบัแรงกดดนัจากการบงัคบัใชก้ฎเกณฑ ์EEXI และ CII ในวนัที  มกราคม  ทีจะบงัคบั

ใหต้อ้งรีไซเคิลเรือเก่าเหล่านีก่อนเวลา 
 

ผลทีตามมาโดยไม่ได้ตงัใจของสงครามรัสเซีย-ยูเครน: 

บทความทีแนบมานีเป็นบทความลงวนัที  พฤษภาคม  จาก Commodore Research and Consultancy เรือง “The Summer of 

our Lives” ซึงอธิบายถึงผลทีตามมาและความวุ่นวายทีเกิดจากสงครามครังนีทวัโลก ยงัมีบทความอีกสองบทความทีน่าอ่านเกียวกบั

สงครามรัสเซีย-ยเูครน บทความหนึงมาจากสก็อตต ์ริตเตอร์ ผูซึ้งไม่จาํเป็นตอ้งแนะนาํ และอีกหนึงบทความจาก ราจนั เมนอน ซึง

เป็นศาสตราจารยกิ์ตติคุณดา้นวิเทศสัมพนัธ์ระหว่างประเทศของแอนและเบอร์นาร์ด สปิตเซอร์ทีโรงเรียนพาวเวลล์ วิทยาลยัเมือง

นิวยอร์ก ผูอ้าํนวยการโครงการยทุธศาสตร์ใหญ่ทีจดัลาํดบัความสาํคญัดา้นการป้องกนั และนกัวิชาการวิจยัอาวโุสทีสถาบนัสงคราม

และสนัติภาพซอลตซ์แมนทีมหาวิทยาลยัโคลมัเบีย 

ตลาดการส่งออกซึงไดรั้บการส่งออกจากธญัพืชรัสเซีย-ยเูครน ไดแ้ก่ ตุรกี อียปิต ์และแอฟริกาเหนือ ท่าเรือที “อยูใ่กล”้ ทงัหมดและ

เป็นปัจจยัดา้นอุปสงคใ์นแง่ตนัไมลร์ะยะสัน ท่าเรือเดียวกนันีจะตอ้งนาํเขา้เมลด็พืชจากพืนทีซึงห่างไกลออกไป เช่น สหรัฐอเมริกา 

แคนาดา อาร์เจนตินา หรือบราซิล การนาํเขา้จากผูผ้ลิตซึงอยูไ่กลออกไปนีจะเพิมอุปสงคใ์นแง่ตนัไมลอ์ยา่งมาก ธญัพืชจากทะเลดาํ

ยงัถูกส่งออกไปยงัจีนและประเทศอาเซียนอืน ๆ สินคา้เหล่านีเป็นสินคา้ทีมีระยะทางในแง่ตนัไมลที์ไกลและจะถูกแทนทีดว้ยแหล่ง

ผูผ้ลิตทีมีอุปสงคใ์นแง่ตนัไมลที์ไกลขึนจากทีไกลออกไป เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา อาร์เจนตินา หรือบราซิล สินคา้อืน ๆ ทีขนส่ง

จากทะเลดาํ ไดแ้ก่ เหลก็กลา้และถ่านหิน ทงัสองรายการนีเป็นสินคา้ทีมีระยะทางการขนส่งในแง่ตนั-ไมลที์ใกล ้เนืองจากถูกส่งไป

ยงัประเทศในสหภาพยุโรป (ถ่านหิน) และไปยงัสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป (เหล็ก) การขนส่งเหล็กเหล่านีจะถูกแทนทีดว้ย

สินคา้จากผูผ้ลิตทีมีระยะทางการขนส่งในแง่ตนัไมลที์ไกลมากจากญีปุ่น เกาหลีใต ้ไตห้วนั และจีน ซึงลว้นเป็นแหล่งกาํเนิดสินคา้

ประเภทเหล็กโดยตรงมากกว่าเมือเทียบกบัทะเลดาํ ในแง่ของถ่านหิน ผูซื้อหลกัของสินคา้โภคภณัฑ์นีคือสหภาพยโุรป ตุรกี และ

ประเทศในแถบเมดิเตอร์เรเนียนอืน ๆ ทงัหมด ปลายทางทีมีระยะทางในแง่ตนั-ไมลใ์กลม้าก ๆ ทงัหมด ซึงจะไดรั้บบริการจากแหล่ง

ผูผ้ลิตทีไกลออกไป เช่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา โคลอมเบีย และแอฟริกาใต ้ผลลพัธ์ทีแทจ้ริงคือการหยดุชะงกัของ

https://scheerpost.com/2022/06/26/scott-ritter-the-fantasy-of-fanaticism/
https://tomdispatch.com/ending-the-war-in-ukraine/?utm_source=TomDispatch&utm_campaign=083bbdac99-EMAIL_CAMPAIGN_2021_07_13_02_04_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1e41682ade-083bbdac99-309373325%23more
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การขนส่งเมล็ดพืช เหล็กกลา้ และถ่านหินจากทะเลดาํจะส่งผลเสียต่อเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองในทะเลดาํในระยะสัน แต่เป็น

ผลบวกอยา่งมากสาํหรับเรืออืน ๆ ทงัหมดในส่วนอืนของโลกหลงัจากนนั 

น่าเสียดายทีการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศทีรุนแรงเกิดขึนพร้อมกบัการขาดแคลนเครืองกาํเนิดพลงังานจากเชือเพลิงฟอสซิลอนั

เนืองมาจาก “การละเมิด” ทีเกิดขึนกบัผูผ้ลิตถ่านหิน / นาํมนั / ก๊าซ / พลงังานสกปรก โดยผูใ้ห้บริการตราสารทุนและตราสารหนี

พยายามหลีกเลียงผูผ้ลิตเหล่านีใหม้ากทีสุดเท่าทีจะทาํได ้ดงันนั ผูผ้ลิตพลงังานที “สกปรก” เหล่านีจึงไดปิ้ดโรงผลิตไฟฟ้า / เหมือง / 

บ่อนาํที “สกปรก” ขนาดเลก็ โดยมุ่งเนน้ทีโรงผลิตไฟฟ้า / เหมือง / บ่อนาํทีมีกาํลงัการผลิตสูงเท่านนั และหยดุการขยายทุนทงัหมด

ในแหล่งพลงังาน / ผูผ้ลิตที “สกปรก” การกระทาํเหล่านีขดัแยง้กบัโลกทีตอ้งการเปลียนไปเป็นพลงังาน “สะอาด” ในทนัที แต่

ปริมาณของพลงังานที “สะอาด” ทีผลิตไดใ้นปัจจุบนันนัมีปริมาณนอ้ยมาก อยา่งทีควรจะเป็นในช่วงเริมตน้ของช่วงการเปลียนผา่น

ดา้นพลงังานทียาวนานหลายทศวรรษ ซึงจาํเป็นจะตอ้งเพิมการผลิตขึนเพือการเปลียนแปลงครังสาํคญัดงักล่าวจะไดมี้ผลสมบูรณ์ 

ประกอบกบัการขาดแคลนอาหารในหลายประเทศ เนืองจากประเทศทีมีผลผลิตทางการเกษตรในปริมาณสูงไดห้้ามการส่งออก

อาหาร การหา้มการส่งออกดงักล่าวจะส่งผลให้เกิดความหิวโหยในผูค้นและประเทศต่าง ๆ เพิมมากขึน สงครามรัสเซีย-ยเูครนไม่ได้

ช่วยให้สถานการณ์ดีขึนหากแต่ทาํให้อาหาร เชือเพลิง (นาํมนั ก๊าซ ถ่านหิน) ปุ๋ย และเหลก็ ซึงส่งออกจากสองประเทศนีขาดแคลน 

ส่งผลให้ราคาพุ่งสูงขึน สิงนีจะทาํให้รัฐบาลตอ้งนาํสินคา้พืนฐานคงคลงัซึงไดม้าในช่วงเวลาทีราคาตาํออกมาจาํหน่ายในช่วงเวลานี

เพือรักษาสเถียรภาพ สําหรับอาหาร ธัญพืช เชือเพลิง (นาํมนั ก๊าซ ถ่านหิน) ปุ๋ย เพือหลีกเลียงราคาอาหาร/พลงังานทีเพิมขึนอยา่ง

รวดเร็วดว้ยอตัราเงินเฟ้อทีเกิดขึน สงครามรัสเซีย-ยเูครนทาํให้การขาดแคลนเชือเพลิงและอาหารรุนแรงขึนจนถึงระดบัทีจะมีการ

จลาจลอนัเนืองมาจากการขาดแคลนอาหารและพลงังานของโลก ไม่วา่พวกเขาจะเป็นประเทศทีรํารวยหรือยากจนกต็าม 

คาํอธิบายและบทวิเคราะห์ของผูบ้ริหารต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในไตรมาสแรกสําหรับหัวขอ้นีไดเ้กิดขึนจริงแลว้ใน

ปัจจุบนั “ท่ามกลางสงครามระหว่างรัสเซียและยเูครน โดยส่วนอืนของโลกใชม้าตรการควาํบาตรโดยประกาศควาํบาตรผลิตภณัฑ์

ของรัสเซีย ดงันนัราคานาํมนัตอนนีจึงแกว่งตวัอยูร่ะหว่าง  ถึง  เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยราคาอาหารพุ่งสูงเกินจากสถิติ 

ก่อให้เกิดความกลวัต่อความไม่มนัคงดา้นอาหาร ผลกัดนัให้ผูซื้อเตรียมแผนการซือไวล่้วงหน้า และส่งผลให้ราคาธัญพืชเพิมขึน 

การข่มขู่เจา้ของเรือดว้ยการควาํบาตรทางการคา้ในท่าเรือของรัสเซียนนันบัเป็นการกระทาํทีส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ของตนเอง

โดยการห้ามการขนส่งสินคา้ทีจาํเป็นมากไปทวัโลก ส่งผลให้อตัราเงินเฟ้อเพิมขึน ขณะนีอตัราเงินเฟ้อเป็นกลายมาเป็นศตัรู แต่ภยั

คุกคามอนัเนืองมาจากการควาํบาตรคือไม่มีเจา้ของเรือคนใดเต็มใจทีจะบรรทุกสินคา้ของรัสเซียหรือขนส่งสินคา้ไปยงัท่าเรือของ

รัสเซีย ดงันนั สินคา้จาํนวนมากพร้อมทีจะเคลือนยา้ย แต่ไม่มีเรือลาํใดเตม็ใจทีจะบรรทุก อยา่งไรกต็าม ผูซื้อปลายทางไม่มีเวลาและ

ตอ้งการสินคา้เมือวานนี ดงันนัพวกเขาจึงถูกบงัคบัให้จ่ายราคาทีสูงกว่ามากสําหรับสินคา้ชนิดเดียวกนั ซึงสินคา้ถูกจดัส่งมาจาก

ระยะทางทีไกลกว่ามาก (ตนั-ไมลที์เพิมขึนหมายถึงอตัราค่าระวางสินคา้ก็สูงขึนดว้ย) จากนนัส่วนอืนของโลกก็สงสัยว่าเหตุใดจึงมี

อตัราเงินเฟ้อและพวกเขากาํลงัเร่งขึนอตัราดอกเบียเพือลดอตัราเงินเฟ้อ!?!? ผูร้้ายเช่นเคยคือภูมิศาสตร์การเมืองและผลกระทบทีคาด

ว่าจะเกิดขึนในแง่ของราคาทีสูงขึนและอตัราเงินเฟ้อ เพือควบคุมราคาในกลุ่มพลงังานและธัญพืชทีเพิมขึนในปัจจุบนั การใชภู้มิ

ปัญญาดงัเดิมของอตัราดอกเบียทีสูงขึนส่งผลตรงกันขา้ม ซึงจะไม่ส่งผลให้ราคาตาํลงอย่างแน่นอน เนืองจากปัจจยัทีกลวัการ

แพร่กระจายความไม่มนัคงดา้นอาหารจะผลกัดนัใหผู้ซื้อยอมซือในราคาทีแพงขึน” 



คาํอธิบายและบทวเิคราะห์ของผู้บริหารต่อผลการดําเนินงาน ไตรมาสสอง ปี 2565 

 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิง จํากดั (มหาชน) 11 

 

ดงัทีเห็นไดจ้ากขา้วสาลีในปัจจุบนั เราสงสัยว่าประเทศ/รัฐบาลทีเปราะบางทีสุดจะตืนตระหนกและกกัอุปทานไวเ้มือราคาสูงขึน 

อยา่งไรก็ตาม การคา้ขายอาจนอ้ยลงหากคาํนึงถึงเหตุผลดา้นความปลอดภยั โดยประเทศผูส่้งออกห้ามการส่งออกสินคา้โภคภณัฑ์

พืนฐานเพือตอบสนองความตอ้งการภายในประเทศ การห้ามส่งออกถ่านหินของอินโดนีเซียในช่วงเดือนมกราคม 2565 เป็นหนึง

ตวัอยา่ง อีกทงัการหา้มส่งออกขา้วสาลีของอินเดียในช่วงเดือนพฤษภาคม ในการคา้ขายธญัพืช มีคาํกล่าวทีวา่ “ราคาคือปุ๋ ยทีดีทีสุด!” 

ดงันัน หากประเทศใดประเทศหนึงใช้มาตรการควาํบาตรอนัเนืองมาจากเหตุผลดา้นความมนัคงสําหรับการส่งออกธัญพืช อีก

ประเทศหนึงก็จะปลูกพืชผลมากขึนเพือเขา้มาแทนที นอกจากนี ธัญพืชจากยูเครนและรัสเซียจะยงัคงส่งออกในราคาถูกไปยงั

ประเทศต่าง ๆ เช่น อินเดียและจีน (การคา้ดว้ยเงินรูปีและเงินหยวน) ซึงชอบซือผลิตภณัฑใ์ด ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิงเมือมีการขายลด

ราคาจาํนวนมาก! ดงันนัเราจึงไม่เห็นขอ้เสียจากการควาํบาตรหรือจากการหา้มส่งออก 

แน่นอนวา่สงครามครังนีไดผ้ลกัดนัอตัราเงินเฟ้อใหสู้งถึงระดบัสูงสุดในรอบ 4 ทศวรรษในประเทศส่วนใหญ่ และ “แนวทางแกไ้ข”

ของผูว้่าการธนาคารกลางก็คือการปรับขึนอตัราดอกเบียเพือควบคุมอตัราเงินเฟ้อนี นนัคือเหตุผลทีเราใชค้าํพูดของ Joseph Stiglitz 

จากบทความของเขาใน Project Syndicate เพือขึนปกคาํอธิบายและบทวิเคราะห์ของผูบ้ริหารต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใน

ไตรมาสแรกของบริษทัฯ ซึงเขากล่าวว่า การรักษาภาวะเงินเฟ้อดว้ยอตัราดอกเบียทีสูงกว่านนัเลวร้ายกว่าภาวะเงินเฟ้อมาก Mark 

Zandy หวัหนา้นกัเศรษฐศาสตร์ของ Moody ยนืยนัเมือกลางเดือนมิถุนายนว่า “การเจรจาทางการทูต แทนทีจะเป็นสงครามในยเูครน 

จะขจดัปัญหาเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาและโลก” ตลอดจนหลีกเลียงความตายและความทุกขย์ากในปัจจุบนัซึงพบเจออยูข่ณะนีใน

เขตสงคราม ในสงครามไม่มีผูช้นะ มีแต่ผูแ้พ ้โดยเฉพาะอยา่งยงิในหมู่เดก็และผูบ้ริสุทธิ 

เรือของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาสาํหรับการขนส่งถ่านหินหรือธญัพืชจากแหล่งอืน ๆ อนัเนืองมาจากสงครามรัสเซีย-ยเูครน โดยเรือ

ส่วนใหญ่ไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าเหมาลาํระยะยาว ดงันนับริษทัฯ จึงยงัคงมีรายไดอ้ยา่งต่อเนือง ระยะเวลารอการขนถ่ายสินคา้โดยเฉลีย

อยู่ระหว่างหนึงถึงสองเดือนสําหรับการขนถ่ายสินคา้ในช่วงตน้ไตรมาสสอง เนืองจากอุปสงค์จากแหล่งอุปทานอืน ๆ สําหรับ

พลงังานและอาหารมีปริมาณสูงมาก แหล่งผูผ้ลิตอืน ๆ เหล่านีมีอุปทานในแง่ตนัไมล์ไกลขึนกว่าเดิม อีกทงัยงัเกิดความแออดั ณ 

ท่าเรือ ซึงทงัสองปัจจยันีไดล้ดอุปทานของเรือลงอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นสาเหตุให้อตัราค่าระวางในครึงแรกของปี 2565 มี

ความแขง็แกร่ง แมว้า่สินคา้โดยรวมจะลดลงเนืองจากสงคราม ถึงตอนนี แมข้อ้สนันิษฐานสุดทา้ยนีอาจไม่เป็นไปตามคาด เนืองจาก

เราไดเ้ห็นระวางบรรทุกขา้วโพดจากยเูครนชุดแรกถูกส่งออกจากเมืองคอนสแตนซาในปลายเดือนเมษายน ดงันนัปริมาณอุปสงค์

อาจไม่หดตวัตามทีคาด หรือดงัทีเคยเกิดขึนในช่วง 3 เดือนแรกของสงคราม 

สงครามในปัจจุบนัเกียวขอ้งกบัยูเครนและรัสเซียซึงเป็นตวัเอกหลกั ถูกกระตุน้ให้ทาํสงครามผ่านตวัแทนโดยสหรัฐอเมริกา /

สหราชอาณาจกัร / นาโต ทีจดัหาอาวธุใหจ้นกระทงัในทา้ยทีสุดยเูครนถูกทิงไวเ้พียงลาํพงั Kishore Mahbubani อดีตคณบดีของคณะ

นโยบายสาธารณ ลี กวน ยู มหาวิทยาลยัสิงคโปร์  กล่าวในการประชุมเสมือนจริงเรือง ขจดัจุดทีอาจก่อให้เกิดปัญหาทางภูมิ

รัฐศาสตร์ของเอเชีย  (Defusing Asia's Geopolitical Flashpoints ) โดยแยง้ว่าการทูตทําให้เกิด “การพูดกับศัตรู” หากมีเพียง

สหรัฐอเมริกา / สหราชอาณาจกัร / นาโต ทีใชศิ้ลปะการทูต เราคงมีสันติภาพทียงัยืนแทนสงครามครังนี ซึงสงครามไม่เพียงแต่ยิง

เสริมสร้างความซบัซอ้นของอุตสาหกรรมทางทหาร แต่ทาํใหค้นจน คนผวิสีทวัโลกหิวโหย ตกตาํลงมีความยากจนและส่งผลให้เกิด

ความตายและความทุกขย์ากสาํหรับคนหนุ่มสาวชาวรัสเซียและชาวยเูครน 
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ดชันี PPI ภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีในเดือนมิถุนายนเพิมขึนร้อยละ 32.7 เมือเทียบกบัปีก่อนหน้า ซึงเป็นแนวโนม้ทีชะลอตวั

เนืองจากกดชันีได้ปรับตวัสูงขึนร้อยละ 33.6 ในเดือนพฤษภาคมและร้อยละ .  ในเดือนเมษายน ซึงยงัคงไม่เป็นทีน่าสบายใจ

เนืองจากปัญหาการขาดแคลนพลงังานทีเลวร้ายทีสุดยงัไม่กระทบต่อเศรษฐกิจของเยอรมนี ราคาพลงังานเพิมขึนร้อยละ 86.1 เมือ

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ โดยทีราคาก๊าซธรรมชาติเป็นตวัหลกั อุตสาหกรรมต่าง ๆ ถูกบงัคบัให้ตอ้งเพิมค่าใชจ่้ายดา้น

พลงังานขึนกว่าร้อยละ 182.6 ในเดือนมิถุนายนเมือเทียบกบัปีก่อนหนา้ สําหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ามีตน้ทุนก๊าซธรรมชาติเพิมขึนร้อยละ 

 เมือเทียบกบัปีก่อนหน้า ส่งผลให้หลายลา้นคนประสบปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าเนืองจากไม่สามารถสู้ราคาได ้อุปสงคข์อง

ยุโรปสําหรับก๊าซธรรมชาติเหลวจากสหรัฐฯ ซึงสูงเป็นประวติัการณ์ กาํลงัส่งผลกระทบต่อสหรัฐฯ ซึงราคาก๊าซธรรมชาติอยู่ที

ระดบัสูงสุดในรอบ 13 ปี ส่งผลใหร้าคาไฟฟ้าและพลาสติกสูงขึน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากสงครามระหวา่งรัสเซีย-ยเูครน 

รัสเซียเป็นหนึงในประเทศทีรํารวยทรัพยากรมากทีสุดในโลก ในดา้นอาหาร เชือเพลิง เพชร ทอง และมีประชากรเพียงเลก็นอ้ย แค่

วินาทีเดียว ลองนึกภาพ รัสเซียแบ่งออกเป็นหกประเทศ โดยบริษทัขา้มชาติเขา้มาซือเหมือง / ทรัพยากรในราคาหนึงส่วนสีเหรียญ

สหรัฐถึงหนึงเหรียญสหรัฐ และกลายเป็นเจา้ของของสิงทีเคยเป็นอาณาจกัรของรัสเซียในอดีต อาณาจกัรทงัหมดไดถู้กพิชิตและ

ปราบประเทศทีอ่อนแอกว่าในอดีตในลกัษณะเดียวกนั และดงัทีนกัปรัชญาชาวสเปนทีมีชือเสียง George Santayana กล่าวว่า “ผูใ้ด

จาํความผิดพลาดในอดีตไม่ไดผู้น้นัจะทาํผิดซาํอีก” ดงันนั การไขว่ควา้ทีดิน/ทรัพยากร ไดเ้กิดขึนในหนา้กากของสงครามรัสเซีย-

ยเูครนหรือไม่? และถา้คุณคิดว่าเรากาํลงัฝันถึงทฤษฎีสมคบคิด นีคือพาดหวัจากบทความ “ความคิดเห็นของ Bloomberg” ลงวนัที 1 

มิถุนายน 2565 วา่ “การล่มสลายของรัสเซียจะทาํใหล้ทัธิจกัรวรรดินิยมสินสุดลงหรือไม่” ขอกล่าวเพียงเท่านี 

สหภาพยุโรปและการนําเข้าถ่านหิน: 

ในครึงแรกของปี 2565 การนาํเขา้ถ่านหินทวัโลกเพิมขึนร้อยละ .  เมือเทียบกบัปีก่อนหนา้เป็น .  ลา้นตนั ในขณะทีการนาํเขา้

ของสหภาพยโุรปเพิมขึนร้อยละ .  ในไตรมาสแรกของปี  การนาํเขา้ถ่านหินลดลงร้อยละ .  เมือเทียบกบัปีก่อนหนา้มาอยู่

ที .  ลา้นตนั ในไตรมาสสองของปี  การนาํเขา้ถ่านหินเพิมขึนร้อยละ .  เมือเทียบกบัปีก่อนหนา้ที .  ลา้นตนั และใน

เดือนมิถุนายนมีสถิติสูงสุดที .  ลา้นตนั เพิมขึนร้อยละ .  เมือเทียบกบัปีก่อนหนา้ การนาํเขา้ถ่านหินของสหภาพยโุรปในปี 

 เพิมขึนร้อยละ .  เมือเทียบกบัปีก่อนหนา้เป็น .  ลา้นตนั ในครึงแรกของปี  การนาํเขา้ถ่านหินไปยงัสหภาพยุโรป

เพิมขึนร้อยละ .  เมือเทียบกบัปีก่อนหนา้เป็น .  ลา้นตนั ในปี  การนาํเขา้ถ่านหินของสหภาพยโุรปจากรัสเซียมีปริมาณ

มากถึงร้อยละ  ในครึงแรกของปี  รัสเซียเป็นผูจ้ดัหาถ่านหินรายใหญ่ทีร้อยละ .  เพิมขึนร้อยละ .  เมือเทียบกบัปีก่อน

หนา้โดยมีปริมาณอยูที่ .  ลา้นตนั 

การขนส่งทางตู้คอนเทนเนอร์: 

แมว้่าอุปสงคไ์ดถู้กคาดการณ์ว่าจะยงัคงทรงตวัและดา้นอุปทานคาดว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ .  ถึงร้อยละ .  หากแต่ปี  

น่าจะสินสุดลงดงัทีนกัวิเคราะห์ส่วนใหญ่ไดค้าดการณ์ไว ้โดยมีกาํไรสุทธิและ EBITDA สูงสุดเป็นประวติัการณ์อีกปีหนึง เนืองจาก
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ความไร้ประสิทธิภาพของกองเรืออนัเนืองมาจากห่วงโซ่อุปทาน การปิดเมืองทีเกียวขอ้งกบัโควิด และการเจรจาของคนงาน ณ 

ท่าเรือทางชายฝังตะวนัตกของสหรัฐอเมริกา ในปี 2566 จะเห็นการชะลอตวัลงอย่างมีนัยสําคญัของเรือต่าง ๆ อนัเนืองมาจาก

กฎเกณฑ ์EEXI / CII ทีมีผลบงัคบัใช ้การปลดระวางเรือเก่าทีไม่เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มจะส่งผลใหอุ้ปทานลดลงไปอีก โดยอุปทาน

ใหม่คาดวา่จะเติบโตประมาณร้อยละ .   ถึงร้อยละ .  อุปสงคค์าดวา่จะเติบโตระหวา่งร้อยละ .  ถึงร้อยละ .  ซึงจะส่งผลใหเ้ป็น

อีกปีทีดีสาํหรับเจา้ของเรือต่าง ๆ ในระหว่างนี เรือขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ทีเคยเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ในช่วง  ทศวรรษทีผา่นมา ใน

ราคาต่อ TEU เป็นราคาเหรียญสหรัฐซึงไม่สูงเกินจริงดงัเช่นทีเคยตงัราคาไวใ้นปี 2516 ไดขึ้นราคาในแบบทีควรจะเป็นนบัจากปี 

2563 และสหรัฐอเมริกาไดมี้ประธานาธิบดีเขา้มาเกียวขอ้งในการลดอตัราค่าระวางให้ตาํลง โดยกล่าวหาเรือขนส่งตูค้อนเทนเนอร์

ว่าเป็นการผูกขาด (ซึงลืมไปว่าบริษทัในกลุ่ม FAANG คือรายใหญ่ซึงผูกขาดโดยทีไม่มีใครทาํอะไรได)้ ความเจา้เล่ห์ดงักล่าวนนั

เกินความคาดหมาย!! ไม่ใช่ว่าผูส่้งสินคา้ทางทะเลของอเมริกาอยากช่วยเหลือให้เงินอุดหนุนสําหรับรายไดที้กลุ่มเรือขนส่งตูค้อน

เทนเนอร์สูญเสียในช่วง  ทศวรรษนบัตงัแต่ปี 2516 แต่เมือพวกเขาตอ้งการใหเ้ป็นไปตาม “กลไกตลาดเสรี” ตอนนีถึงเวลาทีตอ้งรับ

ผลทีตามมาแลว้ แมแ้ต่ประธานาธิบดีของสหรัฐก็มีส่วนเกียวขอ้งในการพยายามกล่าวโทษกลุ่มเรือขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ น่า

ประหลาดใจทีตลาดเสรีมีความสาํคญัอยา่งมากเมือเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดขึนกบัอเมริกาและอตัราค่าระวางนนัตาํมาก แต่เหตุการณ์

ดงักล่าวกลายเป็นปัญหาทีประธานาธิบดีของสหรัฐ เขา้มาพวัพนักบัการป่าวประกาศว่าไม่ยติุธรรมไดอ้ยา่งไร ในเมืออตัราค่าระวาง

ของเรือขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ในตลาดเสรีนนัเป็นอตัราทีถูกตอ้ง 

ตามหมายเหตุของ JP Morgan ลงวนัที  กรกฎาคม  การคน้พบทีสาํคญัและขอ้มูลล่าสุดระบุว่า “ ) อุปสงคใ์นช่วงฤดูการคา้

สูงสุดของเส้นทางทรานส์แปซิฟิกคาดว่าจะแขง็แกร่งปานกลาง ) การใชจ่้ายของผูบ้ริโภคในสหรัฐ ยงัคงยืดหยุน่ตามรูปแบบการ

ใชจ่้ายทีเปลียนแปลงไป ) ความแออดัของท่าเรือทวัโลกกาํลงัเลวร้ายลง โดยมีคิวเรือเริมก่อตวัทีท่าเรือ USWC ในช่วงสองสาม

สปัดาห์ทีผา่นมา ) สินคา้คงคลงัเพิมขึน ซึงอยา่งไรกต็ามอาจไดรั้บแรงผลกัดนัจากการเปลียนแปลงในแนวทางปฏิบติัดา้นสินคา้คง

คลงัดว้ยรูปแบบการใช้จ่ายทีเปลียนแปลงไป เนืองจากผูบ้ริโภคจดัสรรการใช้จ่ายใหม่ไปสู่สิงจาํเป็น ซึงรวมถึง “การเริมตน้ปี

การศึกษาใหม่” และลดการใชจ่้ายตามดุลยพินิจ” 

นโยบายปลอดโควดิของจีน: 

ประธานาธิบดีสี จินผงิตอ้งเผชิญกบัทางเลือกทียากหรือยากมากเมือเชือไวรัสสายพนัธุ์โอไมครอนเขา้สู่ประเทศจีน ผูสู้งอายมุากกว่า 

 ลา้นคน ซึงส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บการฉีดวคัซีน ประชาชนมีความเสียงทีจะป่วยหนกัหรือเสียชีวิต ดว้ยความไม่ไวว้างใจหรือศรัทธา

ในการจดัหาวคัซีนของตะวนัตก ด้วยการแบ่งปัน IP ของวคัซีน mRNA ทีถูกควบคุมโดยสหรัฐอเมริกาผ่าน WTO ด้วยวคัซีน 

mRNA ในพืนทีใชเ้วลานานกว่าในการพฒันา ผูใ้ชแ้รงงานนอนหลบัในสํานักงาน/โรงงาน/ธนาคารเพือทาํงานต่อ และผูค้น  

ลา้นคนทีตอ้งดินรนในการปิดเมืองอย่างเขม้งวดในเมือง/ภูมิภาคต่าง ๆ ตงัแต่กลางเดือนมีนาคมถึงสินเดือนพฤษภาคม นโยบาย

ปลอดโควิดดูเหมือนจะเป็นทางเลือกเดียวทีเหลืออยูส่าํหรับจีน เศรษฐกิจจีนไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากภาวะโควิด-  ในครึงแรก

ของปี  และจะเติบโตในอตัราทีชา้กว่าอเมริกาเป็นครังแรกในรอบ  ทศวรรษ แต่นโยบายปลอดโควิดคือสิงทีช่วยให้ผูสู้งอายุ

ปลอดภยัและไม่ตอ้งเผชิญกบัการเสียชีวิต ดงัทีไดเ้กิดขึนในประเทศอืน ๆ รวมถึงสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป และนโยบาย
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ดงักล่าวยงัเป็นทีมาของความภาคภูมิใจและความสามคัคีในสังคมของจีน เพือสนับสนุนเศรษฐกิจทียาํแย่ จีนไดมี้การประกาศ

มาตรการเยียวยาเพิมเติมจาํนวน .  ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐนับตงัแต่ตน้ปี  ตามขอ้มูลของ Bloomberg และเมือมาตรการ

ดงักล่าวไดเ้ริมดาํเนินการแลว้ จีนจะกลบัสู่เส้นทางการเติบโตทางเศรษฐกิจตามปกติหากจีนไดจ้ดัการให้ผูสู้งอายใุนประเทศไดรั้บ

วคัซีน mRNA/วคัซีนอืน ๆ  

การเปลยีนแปลงของสภาพอากาศ: 

ฤดูร้อนทีร้อนแรงทีสุดในชีวิตกาํลงัมาถึง ซึงเชือมโยงกบัการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศทีรุนแรง ประเทศอินเดียตอนกลางตงัแต่

กลางเดือนมีนาคมเผชิญกบัอากาศร้อนจดัทีอุณหภูมิ -  องศาเซลเซียส ส่งผลใหเ้กิดการขาดแคลนไฟฟ้า และมีผูเ้สียชีวิตจากโรค

ลมแดด ตามมาดว้ยนาํท่วม โคลนถล่ม และการเสียชีวิต โดยเริมเขา้สู่ฤดูฝนในเดือนมิถุนายน บราซิลซึงไดรั้บผลกระทบจากฝนที

ไม่ตกตามฤดูกาล ดินถล่มคร่าชีวิตผูค้นไปแลว้กว่า  คน เมก็ซิโกไดรั้บผลกระทบจากพายเุฮอริเคนในช่วงตน้ฤดูกาล พายทุรายที

เกิดขึนบ่อยครังและความตอ้งการพลงังานทีเพิมขึนในตะวนัออกกลางและแอฟริกาเหนือ ฝรังเศสไดรั้บผลกระทบจากลูกเห็บที

ใหญ่กว่าลูกกอลฟ์ในพืนทีไร่องุ่นหลายพนัเฮกตาร์ สเปนร้อนอบอา้วท่ามกลางอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส นาํท่วมใหญ่ในอุทยาน

แห่งชาติเยลโลวส์โตน แอริโซนา นิวเมก็ซิโก และรัฐทางตะวนัตกอืน ๆ ของสหรัฐ กาํลงัเผชิญกบัภยัแลง้และไฟป่า คลืนความร้อน

ทีกระทบอเมริกากลางคาดว่าจะเคลือนตวัไปทางทิศตะวนัออก นาํท่วมกระทบร้อยละ  ของบงัคลาเทศ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ของอินเดียโดนนาํท่วม จงัหวดัทางตอนเหนือและตอนกลางของจีนร้อนอบอา้ว ขณะทีทางตอนใตข้องจีนถูกนาํท่วม อุณหภูมิใน

แถบอาร์กติกสูงขึนเจ็ดเท่าของค่าเฉลียทวัโลก ญีปุ่นอยูใ่นคลืนความร้อนเป็นประวติัการณ์ในรอบ  ปี เนืองจากการสินสุดฤดูฝน

ก่อนเวลาซึงอาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนไฟฟ้า ทะเลสาบเกลือขนาดใหญ่ทีมีชือเสียงในยทูาห์กาํลงัหายไปเนืองจากภยัแลง้ นาํ

ท่วมในซิดนียท์าํให้คนหลายพนัคนตอ้งอพยพออกจากบา้น อิตาลีประกาศภาวะฉุกเฉินจากภยัแลง้ ผูด้าํเนินการโครงข่ายไฟฟ้าใน

เท็กซัสไดเ้ตือนถึงภาวะไฟฟ้าดบัหากผู ้อยู่อาศยัไม่ประหยดัพลงังานในช่วงอุณหภูมิสูงทีคาดการณ์ไว ้เหตุการณ์เหล่านีลว้นเป็น

ผลกระทบบางประการจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

มหาสมุทรของโลกมีสภาพเป็นกรดมากทีสุดและร้อนทีสุดนบัตงัแต่ช่วงเปลียนศตวรรษนีในปี  การละลายของนาํแขง็ทีขวัโลก

ทาํให้ระดบันาํทะเลสูงขึนเป็นประวติัการณ์ โดยคาดการณ์ว่าจะมีพายุเฮอริเคน -  ลูกในสหรัฐอเมริกา ทาํให้ผูอ้ยู่อาศยัแถบ

ชายฝังมีความเสียง การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศไดเ้กิดขึนแลว้ และเห็นไดช้ดัว่ามนุษยชาติยงัมีการดาํเนินการไม่เพียงพอทีจะ

ต่อสู้กบัการเปลียนแปลงดงักล่าว การขนส่งธญัพืชในปริมาณมากประกอบกบัความไร้ประสิทธิภาพทีเกียวขอ้งกบัสภาพอากาศใน

การลดปริมาณอุปทานเรือสุทธิ จะเพิมความตอ้งการในแง่ตนัไมลแ์ละเป็นผลบวกต่อตลาดการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง 

ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม คลืนความร้อนไดก้ลืนกินพืนทีส่วนใหญ่ของซีกโลกเหนือซึงนาํไปสู่การเกิดไฟป่า การเกิดก๊าซเรือน

กระจกมากเกินไปจากไฟทีควบคุมไม่ได ้ภาวะขาดนาํ และในบางครังอาจถึงแก่ชีวิต รายงานของธนาคารกลางยโุรปในปีก่อนหน้า

ไดใ้หค้วามเห็นว่าอุณหภูมิตามฤดูกาลและตวับ่งชีราคาใน  ประเทศ พบวา่ฤดูร้อนส่งผลกระทบ “มากทีสุดและยาวนานทีสุด” ต่อ

ราคาอาหาร ผลกระทบนีกินเวลาเกือบหนึงปีและสังเกตเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะในประเทศกาํลงัพฒันา ท่านสามารถอ่าน

รายละเอียดเพิมเติมในบทความได ้โดยคลิกทีลิงคนี์ 

https://grist.org/agriculture/heatflation-how-hot-temperatures-drive-inflation-food-prices/
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จากบทความใน Scientific American ลงวนัที  กนัยายน  อาหารทีเรากินมีตน้ทุนคาร์บอน การผลิตอาหารทวัโลกสร้างก๊าซ

เรือนกระจกมากกว่า  พนัลา้นตนัต่อปี ตามการศึกษาทีตีพิมพใ์น Nature Food อาหารจากสัตวคิ์ดเป็นร้อยละ  ของการปล่อย

มลพิษเหล่านนั และอาหารทีมาจากพืชคิดเป็นร้อยละ  หากตอ้งการอ่านบทความดงักล่าว โปรดคลิกทีนี 

ความไม่เท่าเทียมกนัทีเพมิขนึในโลก: 

ตามรายงานใหม่จาก Oxfam นบัตงัแต่เริมตน้ของการระบาดใหญ่ ผูค้น  ลา้นคนถูกผลกัเขา้สู่ความยากจน โดยมีมหาเศรษฐีใหม่ 

 ราย ความมงัคงัของมหาเศรษฐีในช่วงเวลานีเพิมขึนมากกว่าในช่วง  ปีทีผา่นมารวมกนั โดยมหาเศรษฐี  อนัดบัแรกมีมูลค่า

ทรัพยสิ์นมากกว่า GDP ของภูมิภาคแอฟริกาใตซ้าฮาราทงัหมด มหาเศรษฐี  อนัดบัแรกมีมูลค่าทรัพยสิ์นมากกว่าร้อยละ  ของ

มนุษยชาติระดบัล่างกว่า .  พนัลา้นคนรวมกนั และมหาเศรษฐีเหล่านนัจ่ายภาษีเพียงเลก็นอ้ยหรือไม่จ่ายเลย! นีคือ วิดีโอสัน ๆ ที

อธิบายสิงนีอยา่งชดัเจน 

25 มิถุนายน วนัคนประจําเรือโลกประจําปี 2565: 

ประเด็นเกียวกบัคนประจาํเรือเดินทะเลส่วนใหญ่ไม่เปลียนแปลง ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ของสหประชาชาติทีไดน้าํอนุสัญญา

แรงงานทางทะเล (MLC) มาใชเ้ป็นกฎหมายระดบัชาติ โดยไม่ไดใ้ห้เกียรติคนประจาํเรืออย่างแทจ้ริง พวกเขาไม่อนุญาตให้คน

ประจาํเรือออกจากฝังหรือการรักษาพยาบาลทีหรูหราหรือสิทธิมนุษยชนขนัพืนฐานตาม MLC ในการเดินทางกลบัประเทศบา้นเกิด

อยา่งปลอดภยัเมือคนประจาํเรือเสร็จสินสัญญาบนเรือ องคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ไดเ้ผยแพร่วิดีโอทียอดเยียมทีจะ

บอกคุณทุกสิงทีคุณจาํเป็นตอ้งรู้เกียวกบัลูกเรือเดินทะเลเหล่านีซึงถูกบงัคบัใหเ้ดินทางจากทีหนึงไปยงัอีกทีหนึงเพียงเพือพยายามรับ

สิทธิทางกฎหมายของพวกเขาเท่านนัแต่กลบัถูกปฏิเสธโดยโลกทีไม่เคยห่วงใยหรือเห็นอกเห็นใจ ประเทศต่าง ๆ และประชากรของ

ประเทศเหล่านนัทีขึนอยูก่บับริการของเรือและคนประจาํเรือสาํหรับกาแฟทีพวกเขาดืม อาหารทีพวกเขากิน เสือผา้ทีพวกเขาสวมใส่ 

บา้นทีพวกเขาอาศยัอยู ่สาํนกังานทีพวกเขาทาํงาน ดูเหมือนจะดาํเนินไปอยา่งมีความสุขโดยไม่รับรู้ถึงหนีกอ้นใหญ่ทีตนเป็นหนีคน

ประจาํเรือ เราหวงัวา่วิดีโอนีจาก IMO จะปลุกคุณใหตื้นขึนสู่ความเป็นจริงซึงลูกเรือเดินทะเลเหล่านนัตอ้งเผชิญ 

เงนิเฟ้อ: 

อตัราเงินเฟ้อล่าสุดในสหรัฐอเมริกามากกว่าปีก่อนหนา้ถึงร้อยละ .  ในเดือนมิถุนายนของปี 2565 นบัเป็นอตัราสูงทีสุดในรอบสี

ทศวรรษ! การกาํเนิดของภาวะเงินเฟ้อเริมขึนเมือสองปีทีแลว้ในเดือนมีนาคมปี 2563 เมือการระบาดใหญ่ของโควิด-  ส่งผล

กระทบต่อโลกดว้ยการปิดเมืองและการทาํลายอุปสงคอ์ยา่งรวดเร็ว ทีเพิมเขา้มาคือความขดัแยง้ระหว่างซาอุดีอาระเบียและรัสเซีย

ส่งผลให้เกิดสงครามทางดา้นราคาทีทาํให้ราคานาํมนัร่วงลงสู่ระดบัตาํสุดที  เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ผลทีตามมาโดยไม่ไดต้งัใจ

อยา่งหนึงของการควาํบาตรต่อรัสเซียคือ ชาวอินเดีย จีน และรัสเซียกาํลงักาํหนดการลดราคานาํมนั (ราคาลดลงกว่าในช่วงก่อนเกิด

สงครามร้อยละ ) ในสกุลเงินรูปี เงินหยวน และเงินรูเบิล ซึงนบัว่าไดป้ระโยชน์ทุกฝ่าย นาํมนัทีมีการกาํหนดราคาเป็นเงินหยวน 

https://www.scientificamerican.com/article/heres-how-much-food-contributes-to-climate-change
https://vt.tiktok.com/ZSd4xCk3v/?k=1
https://youtu.be/CtULon5xZ_U
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หรือเงินรูปี หรือเงินรูเบิล จะส่งผลกระทบต่ออาํนาจสูงสุดของเงินสกุลเหรียญสหรัฐ และลดความน่าดึงดูดของสกุลเงินสาํรองเพียง

สกุลเงินเดียวในโลก ผูร้้ายของปัญหาปัจจุบนัของเรา แน่นอนตอ้งเป็น นักการเมือง โควิด-  ซึงถูกจดัการแบบผิดพลาดโดย

นกัการเมือง การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศไดรั้บการจดัการอยา่งไม่ถูกตอ้งโดยนกัการเมืองซึงไม่มีความรู้อยา่งแทจ้ริงเลยว่าการ

เปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศคืออะไรหรือควรจดัการอยา่งไร และภูมิศาสตร์การเมืองทีนาํไปสู่สงครามทีไม่จาํเป็นระหว่างรัสเซีย

และยเูครน สิงเหล่านีลว้นเป็นเป้าหมายทีทาํร้ายตวัเอง เป็นเพราะนกัการเมืองทีแกปั้ญหาเหล่านีในทางทีผิด และตอนนีวิธีแกปั้ญหา

ของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ และธนาคารกลางอืน ๆ ส่วนใหญ่ คือการขึนอตัราดอกเบียเพือลดแรงกดดนั

ดา้นเงินเฟ้อ ในขณะทีร้อยละ  ของราคานาํมนัในปัจจุบนัเกิดจากความเยอ่หยิงของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร นาโต และ

รัสเซีย เมือกล่าวถึงราคาอาหาร ยาํอีกครังว่าเป็นผลมาจากสงครามรัสเซีย-ยเูครนในปัจจุบนัและการใชม้าตรการควาํบาตร ดว้ยการ

รักษาอตัราดอกเบียทีสูงขึนมีแนวโนม้ทีจะทาํใหปั้ญหาทีเกิดขึนเลวร้ายลงและไม่บรรลุเป้าหมายในการลดราคาสินคา้! 

การศึกษาใหม่แสดงให้เห็นว่าบริษทัยาในสหรัฐอเมริกาไดขึ้นราคา 1,186 ครังในปีนี ส่งผลให้มีกาํไรสุทธิเพิมขึนจากความเจ็บปวด

ทีเพิมขึนสาํหรับผูป่้วย บางคนเรียกสิงนีว่าขาขึนของผลกาํไรไม่จาํกดั ซึงเป็นจุดอ่อนของระบบทุนนิยม คลา้ยกบัอตัราดอกเบียแบบ

ขดูรีดโดยเฉพาะอยา่งยงิเมือยาชนิดเดียวกนัทีผลิตโดยบริษทัยาเดียวกนัมีราคานอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของตน้ทุนในอินเดีย และบริษทัยา

เหล่านีในอินเดียก็คืนเงินปันผลจาํนวนมากให้กบัองคก์รแม่ของพวกเขาทุกเดือน! ดงันนัแมใ้นราคานอ้ยกว่าเพียงร้อยละ 10 หรือ

นอ้ยกว่าในอเมริกา ผลกาํไรของพวกเขาก็ยงัมหาศาลในอินเดีย ดงันนัลองนึกภาพผลกาํไรทีพวกเขาทาํในสหรัฐอเมริกา! การโก่ง

ราคานีเป็นการทาํให้สถานการณ์เงินเฟ้อยิงเลวร้ายลงไปอีกซึงกาํลงัฆ่าคนทวัไปในสหรัฐฯ ดว้ยอาวุธทีเลือกใชคื้ออตัราดอกเบียที

สูงขึน โปรดอ่านบทความทงัหมดทีนี 

คาํอธิบายทียอดเยียมเกียวกบัขอ้จาํกดัของห่วงโซ่อุปทานทีนาํไปสู่ภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบนั สามารถอ่านไดใ้นบทความนีซึงเขียน

โดย Stiglitz และ Baker 

การเปลยีนแปลงหลกัของภาคอุปทาน 

เริมตน้ปี 2565 ดว้ยอุปทาน 939.15 ลา้นเดทเวทตนัและเพิมขึนเป็น 953.79 ลา้นเดทเวทตนั (เพิมขึนร้อยละ 1.6) ณ ตน้ไตรมาสสาม

ของปี 2565 หากคาํนวณอตัราการส่งมอบล่าชา้ทีร้อยละ 5 (อตัราการส่งมอบล่าชา้ทีแทจ้ริงคือร้อยละ 5.7 สําหรับครึงแรกของปี 

2565) กบัการส่งมอบตามกาํหนดการในครึงหลงัของปี 2565 และปี 2566 และสมมติว่ามีการปลดระวางเรือถึง 8 ลา้นเดทเวทตนั 

(อตัราการปลดระวางเรือทีแทจ้ริงคือ 1.86 ลา้นเดทเวทตนัในครึงแรกของปี 2565) จะเหลือการเติบโตของกองเรือสุทธิทีร้อยละ 2.6 

(เพิมขึนจาก 939.15 ลา้นเดทเวทตนัเป็น 963.79 ลา้นเดทเวทตนั ซึงเพิมขึนจาก 330.10 ลา้นเดทเวทตนัเป็น 339.63 ลา้นเดทเวทตนั

สาํหรับกลุ่มเรือทีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ คิดเป็นการเพิมขึนร้อยละ 2.90 และเพิมขึนจาก 609.05 ลา้นเดทเวทตนัเป็น 621.04 

ลา้นเดทเวทตนัสาํหรับกลุ่มเรือทีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ คิดเป็นการเพิมขึนร้อยละ 2) ภายในสินปี 2565 และร้อยละ 2.3 

ภายในสินปี 2566 (เพิมขึนจาก 963.79 ลา้นเดทเวทตนัเป็น 986.10 ลา้นเดทเวทตนั โดยทีเพิมขึนจาก 339.63 ลา้นเดทเวทตนัเป็น 

348.16 ลา้นเดทเวทตนัสาํหรับกลุ่มเรือทีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ คิดเป็นการเพิมขึนร้อยละ 2.5 และเพิมขึนจาก 621.04 ลา้น

เดทเวทตนัเป็น 634.80 ลา้นเดทเวทตนัสําหรับกลุ่มเรือทีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ คิดเป็นการเพิมขึนร้อยละ 2.2) ความ

https://scheerpost.com/2022/07/20/big-pharma-has-raised-drug-prices-1186-times-this-year-analysis-shows/
https://www.project-syndicate.org/onpoint/us-inflation-supply-side-causes-and-solutions-by-joseph-e-stiglitz-and-dean-baker-2022-07?utm_source=Project+Syndicate+Newsletter&utm_campaign=521a1f1a81-sunday_newsletter_07_10_2022&utm_medium=email&utm_term=0_73bad5b7d8-521a1f1a81-107384585&mc_cid=521a1f1a81&mc_eid=0ddee4cd73
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แออดั การจดัการนาํถ่วงเรือ การลดความเร็วในการแล่นเรือลง โดยเฉพาะอย่างยิงในปี 2566 เนืองจากกฎระเบียบของ EEXI/CII 

และความล่าชา้เนืองจากการกกักนัเรือจากโรคโควิด-19 จะช่วยเพิมความตึงตวัของภาคอุปทาน 

การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน 

อุตสาหกรรมการเดินเรือเป็นหนึงในการเชือมโยงทีมีประสิทธิภาพมากทีสุดในระบบห่วงโซ่อุปทาน ดงันนัเมือถูกขดัขวาง ก็จะ

สร้างความไร้ประสิทธิภาพซึงส่งผลให้อุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมลเ์พิมขึนทนัที สถานการณ์โควิด-19 และสงครามในยเูครนในปัจจุบนั 

ไดข้ดัขวางระบบห่วงโซ่อุปทานตลอดจนทุกดา้นของชีวิตและธุรกิจ ความแออดัของท่าเรือไม่ไดล้ดลง เนืองจากนโยบายปลอดโค

วิดของจีนรวมกบัเชือโควิดสายพนัธุ์โอไมครอน ซึงเป็นเชือไวรัสสายพนัธุ์ทีสามารถแพร่ระบาดไดม้ากทีสุด กาํลงัสร้างความแออดั

ในท่าเรือจีนให้เพิมมากขึน ท่าเรือทวัโลกไดรั้บผลกระทบต่าง ๆ จากความแออดัของท่าเรือจีน อุปสงคข์องสินคา้เป็นตวัดึงให้เกิด

ความแออดั ในขณะทีท่าเรือทีคบัคงัเป็นตวัผลกัดนัให้เกิดความแออดั การขาดการลงทุนในท่าเรือทีมีอยู่และความขาดแคลนของ

ท่าเรืออตัโนมติัทีทนัสมยัในส่วนอืนของโลกส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานหยดุชะงกัไปทวัโลก การดาํเนินงานทีมีประสิทธิภาพตกเป็น

เหยือรายแรกของโอไมครอน ส่งผลให้ตอ้งลดจาํนวนคนทาํงานท่าเรือทีไดรั้บผลกระทบจากโควิดลง พนักงานนาํร่องซึงเป็น

องคป์ระกอบสาํคญัสาํหรับการเริมตน้การดาํเนินงานทีมีประสิทธิภาพตามท่าเรือไดข้าดแคลนเนืองจากการติดเชือและการกกักนั 

เรือทีเดินทางมาจากประเทศต่าง ๆ ทีไดรั้บผลกระทบจากโอไมครอน จอดทอดสมออยูใ่นจุดกกักนัซึงขวางท่าเรือ คนประจาํเรือผู ้

เปรียบเสมือนกาวทีผกูมดัโลกาภิวตัน์ ตอ้งเผชิญกบัการทดสอบโควิด ความล่าชา้ การแยกตวั การอยูบ่นเรือทีนานขึน และความกลวั

การระบาดของโควิด-  บนเรือ เนืองจากหลายประเทศยงัคงไม่อนุญาตให้พวกเขาขึนจากเรือเพือเดินทางกลบับ้าน คนขบั

รถบรรทุกทีไดรั้บผลกระทบจากโรคระบาด ส่งผลให้ความไม่มีประสิทธิภาพยิงเพิมขึนไปอีก เนืองจากสินคา้ติดอยู่ทีท่าเรือ การ

ประเมินความยืดหยุ่น ความเชือถือได ้ความหลากหลาย การเขา้สู่ยคุดิจิทลั ประสิทธิภาพการทาํงาน การลดความเสียง และระดบั

สินคา้คงคลงัทีเชือมโยงทงัหมดในห่วงโซ่อุปทานไดก้ลายเป็นเรืองสาํคญัสาํหรับธุรกิจและรัฐบาล ระดบัสินคา้คงคลงัในธุรกิจและ

ประเทศต่าง ๆ ยงัคงไม่เพียงพอต่อการหยดุชะงกัในปัจจุบนั แมว้่าการเติมสินคา้คงคลงัจะสูงเป็นประวติัการณ์ก็ตาม หลกัการใหม่

ในขณะนีคือ “การสาํรองเผือกรณีฉุกเฉิน” (just-in-case) เปรียบเทียบกบัหลกัการ “การสาํรองแบบทนัเวลาพอดี” (Just-in-time) ใน

อดีต 

การเปลยีนแปลงด้านกฎเกณฑ์ 

มหาสมุทรดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ทีมนุษยป์ล่อยออกมาเกือบ  ส่วน ยิงเราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO ) มากเท่าไร 

มหาสมุทรก็ยิงดูดซบัมากขึนเท่านนั ส่งผลให้มหาสมุทรมีความเป็นกรดสูง และจะส่งผลให้แนวปะการังตายประกอบกบัจาํนวน

ปลาทีลดลงโดยสอดคลอ้งกนั นบัเป็นการตอกตะปูอีกตวับนฝาโลงของคนจนและผูหิ้วโหย 

การรัวไหลของก๊าซมีเทน (Methane Slip) ซึงก๊าซมีเทนบางส่วนรัวไหลออกมาเมือก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ถูกเผาไหม้ใน

เครืองยนต์ของเรือ กลายเป็นเรืองปวดหัวครังใหญ่สําหรับการขนส่งทางทะเล เรือสมยัใหม่ส่วนใหญ่สร้างขึนโดยใชม้าตรฐาน

เชือเพลิงคู่ LNG ซึงแสดงขอ้มูลรับรองทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม กาํลงัซ่อนความลบัสกปรกของก๊าซมีเทนอย่างเปิดเผย บริษทัฯ 
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ยงัคงรอเรือเผาไหมเ้ชือเพลิงแอมโมเนียทีใชเ้ชือเพลิงคู่เริมดาํเนินการ และหากเรือเผาไหมเ้ชือเพลิงแอมโมเนียเหล่านนัปลอดภยั

และเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม บริษทัฯ จะเน้นทรัพยากรของบริษทัฯ ไปทีเรือดงักล่าวซึงจะกลายเป็นเรือแห่งอนาคตทีเป็นมิตรต่อ

สิงแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริง 

การศึกษาใหม่ชีให้เห็นว่าความร้อนทวัโลกเร่งการปล่อยก๊าซมีเทนถึง 4 เท่าจากการประมาณการครังก่อน อุณหภูมิทีสูงขึนช่วยผลิต

ก๊าซมีเทนมากขึน อุณหภูมิทีสูงขึนยบัยงัการกาํจดัก๊าซมีเทนออกจากบรรยากาศโดยอนุมูลไฮดรอกซิลเนืองจากมีความเกียวขอ้งกบั

คาร์บอนมอนอกไซด์มากขึน อีกทงัคาร์บอนมอนอกไซด์ถูกปล่อยจากไฟป่าสู่ชนับรรยากาศ ในช่วง 20 ปี มีเทนมีอตัราการปล่อย

ก๊าซมีเทนมากกวา่คาร์บอนไดออกไซดถึ์ง 80 เท่า ดงันนัแหล่งปล่อยก๊าซมีเทนขึนสู่ชนับรรยากาศทงัหมดจะตอ้งถูกระงบั โปรดอ่าน

บทความใน The Guardian เกียวกบัหวัขอ้นี 

อย่างทีทราบกนัดีอยูแ่ลว้ว่า การขนส่งทางทะเลดาํเนินการขนส่งประมาณร้อยละ  ของสินคา้ทงัหมดในโลกและรับผิดชอบต่อ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) น้อยกว่าร้อยละ .  The Economist ฉบบัลงวนัที  กนัยายน  ระบุว่า “ตามขอ้มูลของ

องคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (UN’s Food and Agriculture Organization) กิจกรรมการเลียงสัตวเ์พือเอาเนือ ไข่ 

และนม เป็นกระบวนการทีตอ้งใชท้รัพยากรมากทีสุดกิจกรรมหนึงในการเกษตร ซึงคิดเป็นร้อยละ .  ของการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกทวัโลก” สหภาพยโุรปรวมการขนส่งทางทะเลไวใ้นนโยบาย Emissions Trading Scheme (ETS) ในขณะทีใหสิ้ทธิผา่นฟรีแก่

อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และกาํลงันาํเขา้ถ่านหินสําหรับโรงไฟฟ้าเพิมขึน เนืองจากค่านาํมนัพุ่งสูงขึนจากการควาํบาตรรัสเซีย และ

ในขณะทีอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลกาํลงัต่อสู้กบัเรือทีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย ์หรือ Zero Emission Vessels 

(ZEVs) แต่กลบัไม่มีใครพดูถึงการลดการปล่อยมลพิษจากธุรกิจปศุสตัวห์รือหยดุการใชถ่้านหินเพือผลิตพลงังานในสหภาพยโุรป? 

 

ขอ้มูลจาก: Korean Register of Shipping 

https://www.theguardian.com/environment/2022/jul/05/global-heating-causes-methane-growth-four-times-faster-than-thought-study
https://www.krs.co.kr/Repository/Site_Image/%C3%AB%C2%8B%C2%A4%C3%AC%C2%9A%C2%B4%C3%AB%C2%A1%C2%9C%C3%AB%C2%93%C2%9C%C3%AD%C2%8C%C2%8C%C3%AC%C2%9D%C2%BC-%C3%AC%C2%98%C2%81%C3%AC%C2%A4%C2%91211.%20Transition%202050%20KR%20Greener%20Strategy%20EEXI%20&%20CII11.pdf
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องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ไดน้าํดชันี Energy Efficiency Existing Ship Index หรือ EEXI มาใชเ้พือเป็นการแก้ไข 

Marpol Annex VI ซึงจะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัที  มกราคม  EEXI จะอธิบายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการขนส่ง

สินคา้ในปริมาณตนั-ไมล ์โดยกาํหนดมาตรฐานทีเกียวขอ้งกบัการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดโ์ดยการติดตงัแหล่งพลงังานของ

เครืองยนต์ ความสามารถในการขนส่ง และความเร็วของเรือ จากสถิติแนะนาํว่าเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง (ขนาดระวาง ,  

เดทเวทตนัถึง ,  เดทเวทตนั) ทีต่อขึนก่อนการบงัคบัใช ้EEDI (Energy Efficiency Design Index) เช่น เรือทีต่อขึนก่อนปี  

อาจตอ้งการการลดกาํลงัลงร้อยละ 38 ถึงร้อยละ 40 (ลดความเร็วในการแล่นเรือลง 2.0 นอตถึง 2.3 นอตจากความเร็วในช่วงครึง

หลงัของปี ) แต่เรือทีต่อขึนหลงักฎเกณฑ ์EEDI อาจตอ้งการการลดพลงังานลงเพียงร้อยละ 12 ถึงร้อยละ 14  (ลดความเร็วใน

การแล่นเรือลง 0.7 นอต) เพือให้สอดคลอ้งกบั EEXI เจา้ของเรือจะใชก้ารจาํกดักาํลงัเครืองยนต์และเทคโนโลยีอุปกรณ์ประหยดั

พลงังาน เพือเลือกวิธีแกปั้ญหาทีเหมาะสมทีสุดสาํหรับเรือของพวกเขา และจะเป็นผลบวกอยา่งมากสาํหรับอตัราค่าระวางทีเพิมขึน

ในตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง บริษทัฯ จะดาํเนินการเพือให้เรือทุกลาํของบริษทัฯ ไดรั้บการจดัลาํดบัสําหรับ EEXI และ 

Carbon Intensity Indicator เพือบริษทัฯ จะไดป้ฏิบติัตามกฎเกณฑด์งักล่าวอยา่งเตม็ทีก่อนการตรวจสอบ IAPP ครังแรกในปี 2566 

IMO ไดต้กลงทีจะอภิปรายและหาวิธีแกปั้ญหาในเรืองกลไกตามตลาด (MBMs) เพือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการ

ขนส่งทางทะเล ซึงแนวทางการแกไ้ขดงักล่าวอาจดาํเนินการผา่นการเก็บภาษีคาร์บอนสาํหรับเชือเพลิงแต่ละตนั หมู่เกาะโซโลมอน

และหมู่เกาะมาร์แชลไดเ้สนอให้เรียกเก็บภาษี  เหรียญสหรัฐต่อตนัของการปล่อยก๊าซคาร์บอน กล่าวคือ การจดัเก็บภาษีนาํมนั

เชือเพลิง 314 เหรียญสหรัฐต่อตนั แนวคิดต่าง ๆ ของ MBMs คือการทาํใหเ้ชือเพลิงของเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองในปัจจุบนัมีราคา

แพงเทียบเท่ากับการใช้แอมโมเนีย กล่าวคือ นํามนัเชือเพลิงตอ้งมีราคาสูงถึง ,  เหรียญสหรัฐต่อตนั ซึงราคาปัจจุบนัอยู่ที

ประมาณ 1,300 เหรียญสหรัฐต่อตนั เพือใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุนเชือเพลิงในอนาคตสาํหรับเรือทีปล่อยค่ามลพิษเป็นศูนย ์หวงัวา่แรง

กดดนัจากกฎเกณฑ์ ETS ของสหภาพยุโรปจะช่วยส่งเสริมและผลกัดนั IMO ให้ยืนหยดัอย่างแข็งแกร่งในมาตรการ MBMs ผ่าน

มาตรการการเรียกเกบ็ภาษีคาร์บอน  

บทความทียอดเยียมเกียวกบัวิธีการชะลอความเร็วของเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองเนืองจาก EEXI/CII อยูใ่นบทความนีซึงเผยแพร่

โดยรอยเตอร์ 

มุมมองของบริษัทฯ ต่อ “เชือไวรัสโคโรนา หรือ โควดิ-19” 
โควิด-  กลายเป็นคาํพอ้งความหมายกบัความล่าช้า การหยุดชะงกัของห่วงโซ่อุปทาน การปิดเมือง อตัราเงินเฟ้อทีสูงขึนอนั

เนืองมาจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจขนาดใหญ่ทีนาํโดยรัฐบาลซึงสร้างอุปสงคที์สูงกว่าอุปทานมาก การฟืนตวัของเศรษฐกิจจาก

การระบาดใหญ่ไม่สมาํเสมออยา่งมากดว้ยสาเหตุ  ประการ ประเทศต่าง ๆ ไดรั้บผลกระทบจากโควิด-  และตอ้งปิดเมือง สร้าง

ความเสียหายต่อเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาทีต่างกนั อตัราการฉีดวคัซีนทีไม่เท่าเทียมกนัในประเทศรํารวยและประเทศยากจน และ

มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจระดบัสูงในประเทศรํารวยและการขาดแคลนมาตรการดงักล่าวในประเทศยากจน ทาํใหก้ารฟืนตวัเกิดขึน

เพียงบางส่วน ประเทศจีนทีมีนโยบายปลอดโควิดรวมกบัเชือไวรัสสายพนัธุ์โอไมครอนไดส้ร้างการหยดุชะงกัอยา่งมีนยัสาํคญัผา่น

การลอ็คดาวน์ผูค้นเกือบ  ลา้นคนเป็นระยะเวลากว่า 2 เดือนในหลายสิบเมืองทีเราไม่เคยเห็นว่ามีการลอ็คดาวน์แมแ้ต่ในปี 2563 

https://www.reuters.com/business/sustainable-business/ships-get-older-slower-emissions-rules-bite-2022-07-11/?utm_source=Sailthru&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily-briefing&utm_term=07-11-2022
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/ships-get-older-slower-emissions-rules-bite-2022-07-11/?utm_source=Sailthru&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily-briefing&utm_term=07-11-2022
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สาํหรับอุตสาหกรรมการเดินเรือ ผลกระทบของเชือไวรัสสายพนัธุ์โอไมครอนจะทาํให้การผลดัเปลียนลูกเรือยากขึนและนันเป็น

ความทา้ทายทีบริษทัฯ จะตอ้งเผชิญหนา้ 

เชือไวรัสสายพนัธุ์โอไมครอน และเชือไวรัสสายพนัธุ์ย่อยอืน ๆ ของเชือไวรัสสายพนัธุ์โอไมครอน ถูกกาํหนดให้เป็นไวรัสทีน่า

กงัวลเนืองจากสามารถแพร่เชือไดม้ากกว่าเชือไวรัสสายพนัธุ์เดลตา้ อา้งอิงตามบทความข่าวต่าง ๆ ข่าวดีของเชือไวรัสสายพนัธุ์

ดงักล่าวนีคือแมว้่าจาํนวนผูติ้ดเชือจะพุ่งสูงขึน การรักษาตวัในโรงพยาบาลและอตัราการเสียชีวิตยงัไม่เพิมขึน และข่าวร้ายก็คือมนั

แพร่ระบาดมากจนจาํนวนผูป่้วยมีสูงเกินกว่าทีระบบการดูแลสุขภาพของประเทศใด ๆ จะรับมือได ้และเชือไวรัสดงักล่าวส่งผล

อยา่งมากต่อผูสู้งอาย ุผูที้มีภูมิคุม้กนับกพร่อง และติดต่อในกลุ่มผูที้ไม่ไดรั้บวคัซีนอยา่งง่ายดาย เพือเป็นการตอบโต ้หลายประเทศที

มีอตัราการฉีดวคัซีนสูงมากไดล้ดระยะเวลาการแยกตวัลงครึงหนึง และจนถึงตอนนี ดูเหมือนวา่การตดัสินใจครังนีจะสมเหตุสมผล 

เชือไวรัสโควิด-19 และเชือไวรัสสายพนัธุ์ย่อยอืน ๆ จะทาํให้ “การทาํงานจากสํานกังานเท่านนั” ไม่สามารถทาํได ้การทาํงานใน

รูปแบบ “การทาํงานจากทีบา้น” เท่านนัจะก่อให้เกิดการประสบปัญหาการขาดเครือข่าย การติดต่อกบัมนุษย ์และความมีชีวิตชีวาที

เกิดขึนเมือทาํงานร่วมกนั เป็นผลให้อนาคตของการทาํงานจะเป็นลูกผสมระหว่างการทาํงานจากทีบา้นหรือทีทาํงานเท่านนั ธุรกิจ

และอุตสาหกรรมแต่ละแห่งจะพฒันาบรรทดัฐานทีทาํงานซึงดีทีสุดสาํหรับพวกเขา โดยคาํนึงถึงความหลากหลาย การมีส่วนร่วม 

และความเท่าเทียม และผูน้าํธุรกิจจะไดรั้บคาํแนะนาํจากแนวทางปฏิบติัทีดีทีสุดในอุตสาหกรรมนนั ๆ 

สาํหรับผูที้สูญเสียคนทีรักหรือสูญเสียอาชีพการงานเนืองจากโควิด-  ปี  เป็นปีแห่งความหายนะ ปี 2565 เริมตน้ขึนโดยทียงั

ไม่มีสัญญาณว่าการระบาดใหญ่จะค่อย ๆ ลดลง หากแต่อตัราเงินเฟ้อยงัส่งผลให้ราคาอาหารสูงขึนท่ามกลางเงินออมของคนยากจน

ทีร่อยหรอ ซึงเป็นกลุ่มทีมีความเสียงสูงในการติดเชือโควิด 

มุมมองอืน ๆ ต่อตลาด 
ธนาคารกลางของจีนปรับลดอตัราดอกเบียสาํหรับการจาํนองใหม่ลงอยา่งมีประสิทธิภาพเพือรองรับตลาดทีอยูอ่าศยัทีอยูใ่นสภาวะ

ยาํแยแ่ละกระตุน้เศรษฐกิจทีชะลอตวั ธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกล่าวว่าผูซื้อบา้นหลงัแรกจะสามารถกูย้ืมเงินได้

ในอตัราดอกเบียตาํสุดทีร้อยละ .  ลดลงจากร้อยละ .  ก่อนหนา้นี (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัที 6 พฤษภาคม 2565) 

แผนการของจีนทีจะหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจเนืองจากการระบาดของโควิดและการปิดเมืองจะส่งผลให้มีการอดัฉีดเม็ดเงิน

มูลค่า 5.3 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐเขา้สู่เศรษฐกิจจีนในปีนี โดยตวัเลขนีอา้งอิงจากการคาํนวณมาตรการทางการเงินและการคลงั

ของบลูมเบิร์กทีไดป้ระกาศจนถึงขณะนี การอดัฉีดดงักล่าวมีมูลค่าเทียบเท่ากบัประมาณหนึงในสามของเศรษฐกิจจีนซึงมีมูลค่า  

ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัที 19 พฤษภาคม 2565) 

จีนจะเสนอส่วนลดภาษีเพิมเติมกว่า  พนัลา้นหยวน (  พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) ซึงมุ่งเป้าไปทีธุรกิจเป็นหลกั เนืองจากพยายาม

ชดเชยผลกระทบหนกัจากการปิดเมืองอนัเนืองมาจากผลของโคโรน่าไวรัสทีมีต่อเศรษฐกิจ มาตรการดงักล่าวรวมถึงการคืนภาษี

เพิมเติมให้กบับริษทัต่าง ๆ และลดภาษีซือรถยนตน์งัส่วนบุคคลจาํนวน  หมืนลา้นหยวน ตามรายงานของ China National Radio 

โดยอา้งอิงจากมติของทีประชุมสภาแห่งรัฐของจีน ซึงเป็นหน่วยงานระดับสูงของรัฐบาลทีมีนายกรัฐมนตรีหลี เค่อเฉียงเป็น

ประธาน (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัที 23 พฤษภาคม 2565) 
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บริษทั Glencore ยกัษ์ใหญ่ด้านการค้าสินค้าโภคภณัฑ์รับสารภาพในข้อหาติดสินบนซึงเป็นส่วนหนึงของข้อตกลงมูลค่า 1.5 

พนัลา้นเหรียญสหรัฐกบัทางการสหรัฐฯ และสหราชอาณาจกัรเพือแกไ้ขปัญหาการสอบสวนการทุจริต คาํให้การรับสารภาพ

ดงักล่าวจะนาํไปสู่การช่วยขจดัคาํถามต่าง ๆ ทีบดบงัธุรกิจของบริษทัมานานหลายปี แมว้่าบริษทัจะยงัตอ้งเผชิญกบัการสอบสวน

อืน ๆ อีก (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัที 24 พฤษภาคม 2565) 

เป็นเวลาหลายทศวรรษแลว้ทีวิธีทีเห็นผลอย่างชดัเจนทีสุดสําหรับครอบครัวชาวจีนทวัไปในการเพิมความมงัคงัและรับประกนั

ความมนัคงทางการเงินในอนาคตคือการนาํเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละส่วนทีเหลือในตลาดหุ้น แต่ดว้ยผลของ

การปิดเมืองอนัเนืองมาจากโควิด-19 ทีกระทบต่อเศรษฐกิจ ผูค้นหันมาถือเงินสดมากขึน ซึงมีมูลค่าถึง 16.3 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ 

(ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัที 25 พฤษภาคม 2565) 

China Evergrande Group กาํลงัพิจารณาทีจะชาํระคืนหุ้นกูน้อกชายฝังซึงบริษทัเป็นหนีอยูร่าว ๆ 19 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ โดยมีการ

ผ่อนชาํระเป็นงวดเงินสดและส่วนของผูถื้อหุ้นในบริษทัจดทะเบียนในฮ่องกง 2 แห่ง แหล่งข่าว 2 แห่งกล่าว เนืองจากบริษทั

นกัพฒันาทีมีหนีสินมากทีสุดในโลกดูเหมือนจะประสบปัญหาทางการเงิน (ขอ้มูลจาก Reuters วนัที 26 พฤษภาคม 2565) 

ในช่วง  ปีทีผ่านมาจีนเป็นแหล่งการเติบโตทีน่าเชือถือทีสุดในเศรษฐกิจโลก โดยมีส่วนทาํให้ GDP โลกเพิมขึนหนึงในสีของ

ช่วงเวลานัน ความสําเร็จส่วนใหญ่มาจากลทัธิปฏิบติันิยม ในขณะทีพรรคคอมมิวนิสต์ซึงปกครองจีนอยู่ใชวิ้ธีปฏิรูปตลาดแบบ

ผสมผสานโดยมีการควบคุมจากรัฐ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจของจีนกาํลงัตกอยู่ในอนัตราย (ขอ้มูลจาก The Economist วนัที 26 

พฤษภาคม 2565) 

ตามทีอดมั สมิธยอมรับในศตวรรษทีสิบแปด ระบบทุนนิยมไม่ใช่ระบบทีพึงพาตนเองได ้เพราะมีแนวโนม้ว่าจะเกิดการผกูขาดโดย

ธรรมชาติ การขาดแคลนนมผงสําหรับทารกในสหรัฐฯ ครังใหญ่ในฤดูใบไมผ้ลินีเป็นผลมาจากการผูกขาด หลงัจากทีบริษทัแอ๊บ

บอตถูกบงัคบัให้ระงบัการผลิตเนืองจากขอ้กงัวลดา้นความปลอดภยั ในไม่ชา้ชาวอเมริกนัจะตระหนกัว่ามีเพียงบริษทัเดียวทีคิดเป็น

สดัส่วนเกือบครึงหนึงของอุปทานในสหรัฐฯ (ขอ้มูลจาก Project Syndicate วนัที 31 พฤษภาคม 2565) 

การส่งออกถ่านหินของออสเตรเลียไปยงัจีนลดลงร้อยละ .  จากปีก่อนหนา้ในปี  เหลือเพียง .  ลา้นตนัจากปริมาณ .  

ลา้นตนัในปี 2563 ซึงค่อนขา้งตรงกนัขา้มกบัอินเดีย ในปี  ออสเตรเลียส่งออกถ่านหิน .  ลา้นตนัไปยงัอินเดีย เพิมขึนร้อยละ 

.  จากปีก่อนหนา้จากปริมาณ .  ลา้นตนัในปี 2563 ในทาํนองเดียวกนั ออสเตรเลียส่งออก .  ลา้นตนัไปยงัเกาหลีในปี 2564 

เพิมขึนร้อยละ .  จากปีก่อนหนา้จากปริมาณ .  ลา้นตนัในปี 2563 อยา่งไรกต็าม จุดหมายปลายทางของการส่งออกอนัดบัตน้ ๆ 

คือญีปุ่น โดยมีปริมาณ .  ลา้นตนัในปี  เพิมขึนร้อยละ .  เมือเทียบกบัปีก่อนหนา้ ปัจจุบนัญีปุ่นเป็นจุดหมายปลายทาง

สําหรับการส่งออกถ่านหินของออสเตรเลียร้อยละ .  โดยอินเดียอยู่ทีร้อยละ .  เกาหลีร้อยละ .  ไตห้วนัร้อยละ .  และ

สหภาพยโุรปทีร้อยละ .  (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัที 31 พฤษภาคม 2565) 

นักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐกาํลงัเขา้สู่ภาวะถดถอย แต่หากเป็นไปดังทีคาดการณ์จริง ก็คงมีคนลืมบอก

ผูบ้ริโภค แมว้่าความเชือมนัของผูบ้ริโภคจะลดลงในเดือนสิงหาคม  และลดลงนบัตงัแต่นนัมา โดยลงมาอยูใ่นระดบัเดียวกนั
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กบัช่วงวิกฤตการเงินในปี  แต่การใชจ่้ายของครัวเรือนก็สูงกว่าทีเคยเป็นมามาก ระหว่างเดือนมีนาคม 2563 ถึงเดือนธนัวาคม 

2564 ครัวเรือนสหรัฐไดรั้บรายไดส่้วนบุคคลหลงัจากทีครัวเรือนจ่ายพนัธะผูกพนัต่าง ๆ เพิมเติม .  ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ ซึงสูง

กว่าแนวโนม้ก่อนหนา้นี โดยส่วนใหญ่มาจากการไดรั้บเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล เช่น เช็คกระตุน้เศรษฐกิจและประกนัการว่างงาน 

ในเวลาเดียวกนั เพือตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ ผูบ้ริโภคลดการบริโภคลง 8 แสนลา้นเหรียญสหรัฐเมือเทียบกบัทีคาดไว ้นนั

หมายความว่าผูบ้ริโภคเขา้สู่ปี 2565 ดว้ยเงินออมทีเกิน 2.4 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ และตวัเลขดงักล่าวไม่ไดน้บัรวมถึงการเพิมขึน

อยา่งมากในตลาดสินทรัพยจ์นถึงสินปี  ตวัเลขทงัหมดบอกถึงการออมทีตาํกว่าค่าเฉลียในช่วงสีเดือนทีผา่นมาโดยแสดงถึงเงิน

สาํรองเพิมเติมของครัวเรือนทีลดลงเพียง 1 แสนลา้นเหรียญสหรัฐเท่านนั คงเหลือ 2.3 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ เงินสาํรองดงักล่าวคือ

เมด็เงินมหาศาลทีผูบ้ริโภคสามารถใชจ่้ายได ้และอีกครัง หากนบัตลาดสินทรัพย ์ตวัเลขจะยิงสูงขึนอีก เนืองจากตลาดทีลดลงในปี 

 ยงัไม่ใกลเ้คียงกบัการชดเชยการเพิมขึนอยา่งมากในช่วงสองปีทีผ่านมา การใชจ่้ายของผูบ้ริโภคเติบโตในอตัราประมาณร้อย

ละ  ต่อปีในครึงหลงัของปี 2565 การใชจ่้ายของผูบ้ริโภคคิดเป็นประมาณสองในสามของเศรษฐกิจสหรัฐ ซึงหากยงัคงแข็งแกร่ง 

จะช่วยป้องกนัไม่ให้การเติบโตโดยรวมกลายเป็นลบและเศรษฐกิจสหรัฐจะยงัไม่เขา้สู่ภาวะถดถอย (ขอ้มูลจาก Project Syndicate 

วนัที 31 พฤษภาคม 2565) 

จีนสงัใหธ้นาคารรัฐวิสาหกิจออกนโยบายวงเงินสินเชือ 120,000 ลา้นเหรียญสหรัฐสาํหรับโครงการโครงสร้างพืนฐาน การประกาศ

ดงักล่าวมีขึนในการประชุมสภาแห่งรัฐซึงมีนายกรัฐมนตรีหลี เค่อเฉียงเป็นประธาน ซึงมีขึนหนึงเดือนหลงัจากทีสี จินผิงสังการ

ผลกัดนัโครงสร้างพืนฐาน “ดว้ยความพยายามทงัหมด” (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัที 1 มิถุนายน 2565) 

บุคคลทีรํารวยทีสุดอนัดบัที  ของโลกซือเกาะลาไนในฮาวายดว้ยเงิน  ลา้นเหรียญสหรัฐ ในช่วง  ปีทีผา่นมา เขาไดเ้ปิดร้าน 

Nobu และเป็นเจา้ภาพใหก้บับรรดามหาเศรษฐีของโลก ในขณะเดียวกนักผ็ลกัไสไล่ส่งครอบครัวทีอาศยัอยู ่ณ เกาะแห่งนนัมาหลาย

ชวัอายคุน สาํหรับผูที้ยงัคงอาศยัอยูบ่นเกาะ ผูอ้ยูอ่าศยัจาํนวนมากทงัเช่าจากเขาและทาํงานให้เขา และนีคือชีวิตบนเกาะแห่งนี ทีซึง

เอลลิสนัไดก้ลายเป็นกษตัริยอ์เมริกนัสมยัใหม่ (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัที 10 มิถุนายน 2565) 

ห่วงโซ่อุปทานกาํลงัมีการเปลียนแปลง โดยมีมูลค่าสินคา้คงคลงั  ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ เพือเป็นการประกนัการขาดแคลนและเงิน

เฟ้อ โลกาภิวตัน์รูปแบบใหม่นีเกียวกบัความมนัคงไม่ใช่ประสิทธิภาพ (ขอ้มูลจาก The Economist วนัที 16 มิถุนายน 2565) 

นกัเศรษฐศาสตร์ของ Bloomberg บ่งชีวา่อตัราการถดถอยภายในปี 2567 ไดเ้พิมขึนเป็นอยา่งนอ้ยร้อยละ  และดชันี S&P  และ

ดัชนี Nasdaq ประสบสภาวะภดถอย แม้ว่าผูบ้ริโภคจะต้องเผชิญกับเงินสดและอัตราว่างงานซึงยงัอยู่ใกล้ระดับตําสุดเป็น

ประวติัการณ์ แมว้า่การหดตวัทางเศรษฐกิจและการว่างงานทีสูงขึนอาจเป็นสิงทีใชเ้พือบรรเทาเงินเฟ้อในทีสุด แต่กมี็ปัจจยับางอยา่ง

ทีธนาคารกลางสหรัฐไม่สามารถควบคุมได ้(ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัที 17 มิถุนายน 2565) 

อีลอน มสัก์ มหาเศรษฐีทีรํารวยทีสุดในโลก มองว่าสหรัฐ มีแนวโนม้เขา้สู่ภาวะถดถอย (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัที 21 มิถุนายน 

2565) 
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เงินสกุลยโูรร่วงลงสู่ระดบัตาํสุดในรอบ  ทศวรรษเมือเทียบกบัเงินสกุลเหรียญสหรัฐ เนืองจากราคาก๊าซธรรมชาติทีพุ่งสูงขึนอีก

ครังทาํให้เกิดความกงัวลเกียวกบัสุขภาพของเศรษฐกิจยโูรโซน และขอ้มูลแสดงให้เห็นว่าการเติบโตของธุรกิจในยโูรโซนชะลอตวั

ลงอยา่งมากในเดือนมิถุนายน (ขอ้มูลจาก Reuters วนัที 5 กรกฎาคม 2565) 

Mark Zandi หัวหน้านกัเศรษฐศาสตร์ของ Moody's Analytics กล่าวว่า “ครัวเรือนในสหรัฐ ส่วนใหญ่มีเงินสดรองรับเพือควบคุม

อตัราเงินเฟ้อทีสูงมาก สิงนีทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถต่อสู้กบัภาวะดงักล่าวได้” (ขอ้มูลจาก Wall Street Journal วนัที 5 กรกฎาคม 

2565) 

ธนาคารกลางองักฤษเตือนว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของสหราชอาณาจกัรและโลกมืดมนลง และบอกให้ธนาคารเพิมเงินทุนสํารอง

เพือให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถรับมือกบัสถานการณ์ทียากลาํบากโดยไม่เสียหายมากเกินไป (ขอ้มูลจาก Reuters วนัที 5 กรกฎาคม 

2565) 

รัสเซียเป็นผูจ้ดัหานาํมนัดิบรายใหญ่ทีสุดของสหภาพยุโรปในช่วงหกเดือนแรกของปี 2565 ทีปริมาณ 59.6 ลา้นตนัระหว่างเดือน

มกราคมถึงเดือนมิถุนายนปีนี เพิมขึนร้อยละ 5.5 จากตวัเลขทีเห็นเมือ 12 เดือนก่อน (ขอ้มูลจาก TradeWinds วนัที 6 กรกฎาคม 

2565) 

Charlene Chu นกัวิเคราะห์อาวุโสของ Sanford C. Bernstein & Co. ประมาณการว่ามี “บริษทัอสังหาริมทรัพยข์องจีน 30 แห่งทีผิด

นดัโดยมีหนีสินรวมประมาณ 1 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ” ในขณะทีธนาคารมีหลกัประกนัสาํหรับเงินให้กูย้มืแก่นกัพฒันา โดยเมือเร็ว 

ๆ นีเขากล่าวว่า “สถานการณ์อาจเริมเลวร้ายลง” ถา้ผูใ้ห้กูเ้ริมประเมินว่าหลกัประกันนันมีมูลค่าตาํกว่ามูลค่าเงินกู ้(ขอ้มูลจาก 

Bloomberg วนัที 7 กรกฎาคม 2565) 

การใชจ่้ายของผูบ้ริโภคในสหรัฐอเมริกา ไม่รวมยานยนต ์เพิมขึนร้อยละ 9.5 เมือเทียบกบัปีก่อนหนา้ในเดือนมิถุนายน และการเป็น

ผูน้าํในการเดินทางก็เติบโตขึนอย่างมาก โดยค่าใชจ่้ายดา้นสายการบินเพิมขึนร้อยละ 18.2 เมือเทียบกบัปีก่อนหน้า และค่าใชจ่้าย

ดา้นทีพกัเพิมขึนร้อยละ 33.7 เมือเทียบกบัปีก่อนหนา้ ร้านอาหารเพิมขึนร้อยละ 11.6 และแมแ้ต่เครืองประดบัก็เพิมขึนร้อยละ 16.2 

กล่าวโดยยอ่ “ภาวะถดถอย” มีอยูทุ่กหนทุกแห่งยกเวน้ในตวัเลข (ขอ้มูลจาก Fortune วนัที 8 กรกฎาคม 2565) 

ในครึงแรกของปี 2565 การขนส่งถ่านหินทวัโลกเพิมขึนร้อยละ 1.5 เมือเทียบกบัปีก่อนหน้าเป็น 572.7 ลา้นตนัจากปริมาณ 564.1 

ลา้นตนัในครึงแรกของปี 2564 แต่ตาํกว่าปริมาณ 637.9 ลา้นตนั ในครึงแรกของปี 2562 ในไตรมาสแรกของปี 2565 การขนส่งถ่าน

หินลดลง 5.1 จากปีก่อนหนา้เหลือเพียง 258.5 ลา้นตนั ในไตรมาสสองของปี 2565 ปริมาณการขนส่งถ่านหินเพิมขึนร้อยละ 7.7 เมือ

เทียบกบัปีก่อนหนา้ที 314.2 ลา้นตนั โดยในเดือนมิถุนายน 2565 มีปริมาณการขนส่งสูงสุดเป็นสถิติที 111.6 ลา้นตนั เพิมขึนร้อยละ 

12.3 เมือเทียบกบัปีก่อนหนา้ ปัจจุบนัสหภาพยโุรปเป็นผูน้าํเขา้รายใหญ่อนัดบั 5 ของโลก รองจากอินเดีย จีน ญีปุ่น และเกาหลีใต ้

ในครึงแรกของปี 2565 สหภาพยโุรปนาํเขา้ถ่านหินคิดเป็นร้อยละ 10.4 ของการนาํเขา้ถ่านหิน การนาํเขา้ถ่านหินของสหภาพยโุรป

ในปี 2564 เพิมขึนร้อยละ 30.3 เมือเทียบกบัปีก่อนหน้าเป็น 87.1 ลา้นตนั ในครึงแรกของปี 2565 การนาํเขา้ถ่านหินไปยงัสหภาพ

ยโุรปเพิมขึนอีกร้อยละ 49.6 เมือเทียบกบัปีก่อนหนา้เป็น 57.6 ลา้นตนั สหภาพยโุรปเร่งนาํเขา้ถ่านหินเป็นปฏิกิริยาโดยตรงต่อการ
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คุกคามจากการลดการนาํเขา้ก๊าซจากรัสเซีย การนาํเขา้ถ่านหินทีเพิมขึนนีชดเชยอุปสงคจ์ากจีนทีลดลงอยา่งรวดเร็ว ในครึงแรกของ

ปี 2565 การนาํเขา้ถ่านหินของจีนลดลงร้อยละ 26.0 เมือเทียบกบัปีก่อนหนา้เป็น 87.8 ลา้นตนัจาก 118.6 ลา้นตนัในครึงแรกของปี 

2564 ในปี 2564 การนาํเขา้ถ่านหินของสหภาพยุโรปมากถึงร้อยละ 44 มาจากรัสเซีย ในครึงแรกของปี 2565 เนืองจากสงครามใน

ยูเครน สัดส่วนนีลดลง อย่างไรก็ตาม รัสเซียยงัคงเป็นแหล่งนาํเขา้ถ่านหินของสหภาพยุโรปทีร้อยละ 31.5 ในปีนี และยงัคงเป็น

ผูผ้ลิตอนัดบัตน้ ๆ ของยโุรป ในครึงแรกของปี 2565 การนาํเขา้ถ่านหินจากรัสเซียไปยงัสหภาพยโุรปเพิมขึนร้อยละ 0.2 เมือเทียบ

กบัปีก่อนหนา้เป็น 18.2 ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัที 8 กรกฎาคม 2565) 

ในช่วงสองปีแรกของการระบาดใหญ่ การปิดโรงเรียนในประเทศมีระยะเวลาโดยเฉลีย  สัปดาห์ในยุโรป  สัปดาห์ในละติน

อเมริกาและ  สปัดาห์ในเอเชียใต ้เดก็เกือบ  ลา้นคนขาดการศึกษาแบบตวัต่อตวัมากกวา่ครึงในช่วงเวลาดงักล่าว แมก้ระทงัทุก

วนันี การหยุดชะงกัยงัคงดาํเนินต่อไปในประเทศต่าง ๆ เช่น ฟิลิปปินส์ นีคือหายนะ สัดส่วนของเด็กวยั  ขวบในประเทศทีมี

รายไดป้านกลางและตาํทีไม่สามารถอ่านและเขา้ใจเรืองราวง่าย ๆ ไดเ้พิมขึนจากร้อยละ  ในปี 2562 เป็นประมาณร้อยละ  

ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าการหยุดชะงกัดังกล่าวอาจทาํให้เด็กตอ้งเสียรายไดใ้นอนาคตถึง  ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ โรงเรียน

จาํเป็นตอ้งเปิดทุกทีและครูตอ้งทาํทุกวิถีทางเพือช่วยให้นกัเรียนตามทนั (ขอ้มูลจาก The Economist วนัที 9 กรกฎาคม 2565) 

OPEC คาดว่าการเติบโตของอุปสงค์ทวัโลกจะเกินอุปทานทีเพิมขึน  ลา้นบาร์เรลต่อวนัในปีหน้า เพือเติมเต็มช่องว่าง OPEC 

จะตอ้งเพิมการผลิตอย่างมีนยัสาํคญั หากแต่ในขณะนีปริมาณการผลิตของประเทศสมาชิกยงัคงมีปริมาณตาํกว่าปริมาณทีตอ้งการ

อยา่งมาก เนืองจากการลงทุนทีไม่เพียงพอและความไม่มนัคงทางการเมือง แมจ้ะมีแนวโนม้ว่านาํมนัจะลดลงเนืองจากความกลวัว่า

เศรษฐกิจจะถดถอย (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัที 12 กรกฎาคม 2565) 

ปริมาณการขนส่งสินคา้ทางทะเลนนัน่าผิดหวงัจนถึงขณะนี ในครึงแรกของปี 2565 ปริมาณการขนส่งแร่เหลก็ทวัโลกลดลงร้อยละ 

2.6 เมือเทียบกบัปีก่อนหนา้โดยอยูที่ 735.7 ลา้นตนั  ปริมาณการขนส่งแร่เหลก็จากออสเตรเลียเพิมขึนร้อยละ 0.4 เมือเทียบกบัปีก่อน

หนา้ แต่จากบราซิลลดลงร้อยละ 5.8 เมือเทียบกบัปีก่อนหนา้ ในครึงแรกของปี 2565 การขนส่งถ่านหินเพิมขึนร้อยละ 1.5 เมือเทียบ

กบัปีก่อนหนา้เป็น 572.7 ลา้นตนั เนืองจากการห้ามการส่งออกจากอินโดนีเซีย การขนส่งถ่านหินจากออสเตรเลียลดลงร้อยละ 0.0 

เมือเทียบกบัปีก่อนหน้า อินโดนีเซียเพิมขึนร้อยละ 3.3 เมือเทียบกบัปีก่อนหน้า รัสเซียลดลงร้อยละ 1.9 เมือเทียบกบัปีก่อนหน้า 

สหรัฐอเมริกาเพิมขึนร้อยละ 6.2 เมือเทียบกบัปีก่อนหนา้ (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัที 13 กรกฎาคม 2565) 

ในยโุรป เรามองไปขา้งหนา้สู่ความตืนตระหนกดา้นพลงังานอนัขมขืนทีกาํลงัจะเกิดขึน คุณอาจจะร้อนอบอา้วบนชายหาดเมดหรือ

ถูกความร้อนแผดเผาบนถนนในกรุงเบอร์ลิน แต่ฤดูหนาวกาํลงัจะมาถึง และสญัญาวา่จะโหดร้ายและแตกต่างอยา่งมาก ขณะทีปูติน

ลดปริมาณการส่งก๊าซจากรัสเซียไปยงัยโุรป สญัญาณเตือนภยัไดเ้กิดขึนแลว้ ราคาการขนส่งก๊าซในฤดูหนาวนีที 184 เหรียญสหรัฐ

ต่อเมกะวตัต-์ชวัโมง สูงกว่าระดบัราคาทวัไปถึง 7 เท่า (ขอ้มูลจาก The Economist วนัที 14 กรกฎาคม 2565) 

Jamie Dimon แห่ง JPMorgan กล่าววา่ “ผูบ้ริโภคในขณะนีอยูใ่นสภาวะทีดี ดงันนัแมว้่าเราจะเขา้สู่ภาวะถดถอย ผูบ้ริโภคกาํลงัเขา้สู่

ภาวะถดถอยดงักล่าวดว้ยแรงผลกัดนัทีนอ้ยกว่าและอยูใ่นสภาวะทีดีกว่าสภาวะของผูบ้ริโภคในช่วงปี 2551 และปี 2552 (ขอ้มูลจาก 

Bloomberg วนัที 14 กรกฎาคม 2565) 
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ความวิบติัในตลาดอสังหาริมทรัพยข์องจีนทาํใหน้กัลงทุนทวัโลกตอ้งเสียเปรียบเนืองจากผูซื้อบา้นควาํบาตรการชาํระเงินจาํนองใน

โครงการทีหยุดชะงกั ในภาคส่วนทีคิดเป็นสัดส่วนประมาณหนึงในสีของเศรษฐกิจทีใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก สัญญาณของ

ความเครียดทีเพิมขึนในสัปดาห์นีไดส่้งผลกระทบต่อตลาดสินเชือของจีน ลากหุ้นธนาคารของประเทศ และสินคา้โภคภณัฑต์งัแต่

แร่เหลก็ไปจนถึงทองแดงใหล้ดลง (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัที 14 กรกฎาคม 2565) 

จีนอาจอนุญาตให้เจา้ของบา้นระงบัการชาํระเงินจาํนองในโครงการอสังหาริมทรัพยที์หยุดชะงกัไดช้วัคราวโดยไม่ตอ้งรับโทษ 

เนืองจากเป็นการแข่งขนัเพือป้องกนัวิกฤตความเชือมนัในตลาดทีอยูอ่าศยัจากเศรษฐกิจทีใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก หน่วยงาน

ต่าง ๆ กาํลงัเพิมความพยายามในการหนุนหลงัภาคอสังหาริมทรัพยห์ลงัจากการควาํบาตรการชาํระเงินจาํนองในช่วงไม่กีวนัทีผ่าน

มาในโครงการอยา่งนอ้ย  โครงการในประมาณ  เมือง อสงัหาริมทรัพยคิ์ดเป็น  ใน  ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีน และ

ร้อยละ  ของความมงัคงัของครัวเรือนในจีนผกูติดอยูก่บัอสงัหาริมทรัพย ์(ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัที 19 กรกฎาคม 2565) 

ธนาคารแห่งประเทศญีปุ่นยงัคงเป็นขอ้ยกเวน้สําหรับการกระชบันโยบายทวัโลก ความกดดนัของตลาดเริมทีจะกดดนัผูว้่าการ 

Haruhiko Kuroda ให้ยกเลิกนโยบายทีหละหลวม ดว้ยการผ่อนคลายการเดิมพนัเก็งกาํไรกบัเงินเยนและพนัธบตัรญีปุ่น (ขอ้มูลจาก 

Bloomberg วนัที 21 กรกฎาคม 2565) 

ความกระหายของยุโรปสําหรับนํามนัและก๊าซเพือทดแทนอุปทานจากรัสเซียทีถูกควาํบาตรกาํลงัฟืนความสนใจในโครงการ

พลงังานของแอฟริกาทีถูกหลีกเลียงเนืองจากปัญหาดา้นตน้ทุนและการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษทัพลงังานกาํลงัพิจารณา

โครงการมูลค่ารวม  พนัลา้นเหรียญสหรัฐในทวีปนี ตามการคาํนวณของ Reuters จากการประมาณการของบริษทัภาครัฐและ

เอกชน (ขอ้มูลจาก Reuters วนัที 21 กรกฎาคม 2565) 

มุมมองอืน ๆ ต่อการเปลยีนแปลงของภาคอุปทาน 

การเติบโตของกองเรือสุทธิสําหรับกองเรือขนส่งตูค้อนเทนเนอร์คาดว่าจะชะลอตวัลงเล็กน้อยเป็นการเพิมขึนประมาณร้อยละ  

เมือเทียบกบัปีก่อนหน้าในปี  จากนนัเร่งขึนเป็นเพิมขึนร้อยละ  ในปี  กองเรือขยายตวัเพิมขึนร้อยละ  เมือเทียบกบัปี

ก่อนหนา้ในปี  การทาํสัญญาต่อเรือใหม่ในไตรมาสแรกของปี  ยงัอยูใ่นระดบัตาํโดยมีการทาํสัญญาต่อเรือใหม่เพียง  

ลาํในเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม  เทียบกบัปริมาณ  ลาํในช่วงเดียวกนัของปี  อตัราส่วนคาํสังต่อเรือใหม่ต่อการ

ซือขายสาํหรับเรือขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ในขณะนีอยูที่ร้อยละ .  ในปริมาณ TEU ปริมาณการขนส่งสินคา้ดว้ยเรือขนส่งตูค้อน

เทนเนอร์นนัยาํแยม่ากในไตรมาสแรกของปี  การส่งออกจากเอเชียตะวนัออกลดลงร้อยละ .  เมือเทียบกบัปีก่อนหนา้ในช่วง 

 เดือนของปี  การส่งออกจากยโุรปลดลงร้อยละ .  เมือเทียบกบัปีก่อนหนา้ และจากอเมริกาเหนือหดตวัร้อยละ .  เมือ

เทียบกบัปีก่อนหนา้ (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัที 14 มิถุนายน 2565) 

ในกลุ่มของเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง การทาํสญัญาต่อเรือใหม่ยงัคงเงียบ ในขณะทีคาํสงัต่อเรือใหม่สาํหรับเรือขนส่งสินคา้แห้งเท

กองไดเ้พิมขึนในปี  เป็น  ลา้นเดทเวทตนั (สอดคลอ้งกบัแนวโนม้สิบปี) ซึงเทียบเท่ากบัเพียงร้อยละ  ของปริมาณกองเรือ
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ในปัจจุบนั (สูงสุดในปี  ทีร้อยละ ) และคาํสังต่อเรือใหม่ทีผ่านมาในปีนีไดช้ะลอตวัลงอย่างเห็นไดช้ัด (จากตน้ปีจนถึง

ปัจจุบนัมีปริมาณ  ลา้นเดทเวทตนั) (ขอ้มูลจาก Clarksons วนัที 8 กรกฎาคม 2565) 

ปริมาณการส่งมอบเรือขนส่งสินคา้เทกองในปี  คาดว่าจะลดลงเหลือ .  ลา้นเดทเวทตนั หลงัคาํนวณรวมอตัราการส่งมอบ

ล่าชา้ โดยลดลงจากปริมาณ .  ลา้นเดทเวทตนัในปี  ในครึงแรกของปี 2565 มีการส่งมอบรวม .  ลา้นเดทเวทตนัลดลงร้อย

ละ  จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ในแง่เดทเวทตนั จากปริมาณ .  ลา้นเดทเวทตนัในครึงแรกของปี 2564  การปลดระวางเรือ

ในปี  คาดว่าจะทรงตวัที .  ลา้นเดทเวทตนั เมือพิจารณาจากอายุของเรือเมือเทียบกบัปริมาณ .  ลา้นเดทเวทตนัในครึงแรก

ของปี  ในครึงแรกของปี  มีการปลดระวางเรือทงัสิน .  ลา้นเดทเวทตนัหรือลดลงร้อยละ  เมือเทียบกบัปีก่อนหน้า 

จากปริมาณ .  ลา้นเดทเวทตนัในครึงแรกของปี  การเติบโตของกองเรือสุทธิสาํหรับเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองขนาดระวาง

มากกว่า ,  เดทเวทตนัคาดว่าจะอยูที่เพิมขึนร้อยละ  เมือเทียบกบัปีก่อนหนา้ในปี  จากนนัจะชะลอตวัลงเป็นเพิมขึนร้อย

ละ  ในปี  อา้งอิงจากคาํสังต่อเรือใหม่ อตัราการส่งมอบล่าชา้ และการปลดระวางเรือทีคาดการณ์ไว ้อยา่งไรก็ตาม อตัราส่วน

คาํสงัต่อเรือใหม่ต่อการซือขายยงัคงเป็นเพียงร้อยละ .  ในแง่เดทเวทตนั (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัที 13 กรกฎาคม 2565) 

มุมมองอืน ๆ ต่ออตัราเงินเฟ้อ 

Cathie Wood กล่าววา่สินคา้คงคลงัจาํนวนมหาศาลทีบริษทัสหรัฐถือครองอยูใ่นขณะนี บ่งชีวา่เงินเฟ้อจะลดลง “ฉนัไม่เคยเห็นสินคา้

คงคลงัทีเพิมขึนเช่นนีในอาชีพการงานของฉนั” หวัหนา้ Ark Investment Management กล่าว “ปัญหาสินคา้คงคลงันีเนน้ถึงเหตุผล

ตามวฏัจกัรทีเราเคยพดูว่าเราคิดว่าอตัราเงินเฟ้อจะคลีคลาย” (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัที 8 มิถุนายน 2565) 

ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึนอตัราดอกเบีย 0.75 จุด ซึงเป็นการเพิมขึนครังใหญ่ทีสุดนบัตงัแต่ปี 2537 และประธานเจอโรม พาวเวลล ์

ส่งสญัญาณการเคลือนไหวครังใหญ่อีกครังในเดือนหนา้ ซึงจะทาํใหก้ารต่อสู้รุนแรงขึนเพือควบคุมอตัราเงินเฟ้อทีเพิมสูงขึน (ขอ้มูล

จาก Bloomberg วนัที 15 มิถุนายน 2565) 

ตลาดตราสารหนีกาํลงักาํหนดราคาดว้ยอตัราเงินเฟ้อทีชะลอตวัลงอยา่งมากในปีหนา้ เนืองจากการเขม้งวดของธนาคารกลางสหรัฐ

เพือตอบโตก้ารพุ่งสูงขึนของราคาในช่วงทีเกิดความกงัวลเรืองภาวะถดถอย การชะลอตวัซึงนกัเศรษฐศาสตร์เรียกอีกอยา่งว่าภาวะ

เงินเฟ้อนนั มีลกัษณะเฉพาะจากการทีราคาโดยรวมสูงขึนอย่างชา้ ๆ และน่าจะเป็นการผ่อนปรนทีน่ายินดีสําหรับตลาดการเงินที

ไดรั้บผลกระทบจากเงินเฟ้อ (ขอ้มูลจาก Reuters วนัที 11 กรกฎาคม 2565) 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคของสหรัฐ เพิมขึนทีอตัราร้อยละ 9.1 ต่อปีในเดือนมิถุนายน นบัเป็นการเพิมขึนต่อปีแบบกา้วกระโดดครังใหญ่

ทีสุดในรอบกว่าสีทศวรรษ บางคนคิดว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับขึนอตัราดอกเบียร้อยละ 1 ในเดือนนี อยา่งไรก็ตาม มีเหตุผลที

เชือไดว้า่คลืนอตัราเงินเฟ้อกาํลงัเขา้ใกลจุ้ดสูงสุด (ขอ้มูลจาก Fortune วนัที 14 กรกฎาคม 2565) 
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มุมมองอืน ๆ ต่อการเปลยีนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

รัฐราชสถานทางตะวนัตกเฉียงเหนือของอินเดียกาํหนดให้มีการตดัไฟสาํหรับโรงงานต่าง ๆ เป็นเวลาสีชวัโมง ส่งผลให้รัฐดงักล่าว

เป็นอย่างน้อยรัฐที  ทีถูกขดัขวางกิจกรรมทางอุตสาหกรรมเพือจดัการกบัความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทีพุ่งสูงขึนท่ามกลางคลืนความ

ร้อนทีรุนแรง (ขอ้มูลจาก Reuters วนัที 28 เมษายน 2565) 

มีโอกาสร้อยละ 48 ทีโลกจะร้อนขึน 1.5 องศาเซลเซียสก่อนช่วงอุตสาหกรรมในอีกห้าปีขา้งหนา้ อตัราการเพิมขึนเหล่านีเพิมขึน

อย่างมากโดยมีอตัราเกือบเป็นศูนยเ์มือเจ็ดปีทีแลว้ ดงันัน เตรียมตวัให้พร้อมสําหรับผลกระทบทีรุนแรงขึนเรือย ๆ (ขอ้มูลจาก 

Financial Times วนัที 10 พฤษภาคม 2565) 

มหาสมุทรของโลกในปี 2564 มีระดบัทีอุณหภูมิทีเพิมขึนสูงสุดและเป็นกรดสูงสุดเป็นประวติัการณ์ ในขณะทีแผน่นาํแขง็ทีละลาย

ไดช่้วยดนัระดบันาํทะเลให้สูงขึนเป็นสถิติใหม่ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกล่าว โดยสามารถมองเห็นความสุดโต่งทีเกิดขึนกบั

มหาสมุทรไดช้ัดเจนทีสุดเมือ WMO ให้รายละเอียดเกียวกบัความวุ่นวายทีเกิดจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายงาน 

“State of the Global Climate” ประจาํปี (ขอ้มูลจาก Reuters วนัที 18 พฤษภาคม 2565) 

นกัวิทยาศาสตร์รายงานว่าคลืนความร้อนทีคุกคามชีวิตในเอเชียใตใ้นเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนมีโอกาสเกิดขึนมากถึง 30 เท่า

เนืองจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมือเดือนเมษายน อุณหภูมิพุง่แตะเกือบ 50 องศาเซลเซียส ในบางพืนทีทางภาคเหนือของ

อินเดียและปากีสถาน มีผูเ้สียชีวิตอย่างน้อย 90 รายโดยมีสาเหตุเกียวขอ้งกบัความร้อน (ขอ้มูลจาก Reuters วนัที 24 พฤษภาคม 

2565) 

นกัพยากรณ์คาดการณ์ว่าจะมีพายเุฮอริเคนในแอตแลนติก -  ลูกในปีนี จากพายเุฮอริเคนทงัหมดอาจก่อให้เกิดพายอีุกจาํนวน  

ถึง  ลูก เป็นอีกการคาดการณ์ทีน่ากงัวลสาํหรับผูอ้าศยัอยูแ่ถบชายฝัง (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัที 25 พฤษภาคม 2565) 

รัฐบาลบราซิล ระบุว่า มีผูสู้ญหายหรือไดรั้บการยืนยนัว่าเสียชีวิตแลว้กว่า  ราย เนืองจากโคลนถล่มและนาํท่วมใหญ่ทีเกิดจาก

ฝนตกหนกัในหลายพืนทีในเมืองทางตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ (ขอ้มูลจาก Reuters วนัที 30 พฤษภาคม 2565) 

มีผูเ้สียชีวิตอยา่งนอ้ย  ราย และอีกอยา่งนอ้ย  ราย ไดรั้บรายงานว่าสูญหายหลงัจากพายอุกาธา ซึงมีระดบัความรุนแรงทาํลายสถิติ

ไดเ้ขา้ถล่มทางตอนใตข้องเมก็ซิโก (ขอ้มูลจาก Reuters วนัที 1 มิถุนายน 2565) 

ยุโรปกาํลงัต่อสู้กบัคลืนความร้อนทีทาํให้อุณหภูมิในสเปนพุ่งสูงถึง  องศาเซลเซียส (  องศาฟาเรนไฮต์) นาํท่วมใหญ่ใน

อุทยานแห่งชาติเยลโลวส์โตน ไดท้าํลายถนน สะพาน และบา้นเรือน และในรัฐแอริโซนา นิวเม็กซิโก และรัฐทางตะวนัตกอืน ๆ 

ของสหรัฐทีประสบภยัแลง้อย่างหนัก ไฟป่าไดก้าํลงัปะทุขึนในขณะทีเจา้หน้าทีพยายามดินรนเพือกกักนัไฟเหล่านี (ขอ้มูลจาก 

Bloomberg วนัที 14 มิถุนายน 2565) 
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ขอ้มูลใหม่เผยให้เห็นอตัราความร้อนของโลกในแถบอาร์กติกทีเพิมขึนอยา่งไม่ธรรมดา ซึงเพิมขึนเร็วกว่าค่าเฉลียทวัโลกถึงเจ็ดเท่า 

นกัวิจยักล่าวว่าความร้อนในภูมิภาคนีเป็น “การเตือนล่วงหน้า” เกียวกบัสิงทีอาจเกิดขึนทวัทงัอาร์กติก (ขอ้มูลจาก The Guardian 

วนัที 15 มิถุนายน 2565) 

หน่วยงานต่าง ๆ ของบงักลาเทศในพืนทีซึงประสบอุทกภยัและทางตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดีย ต่างเร่งช่วยเหลือประชาชนกว่า 

 ลา้นคนทีถูกทิงไวห้ลงัฝนตกหนกัทีสุดในรอบหลายปี คร่าชีวิตผูค้นไปอยา่งนอ้ย  คนทวัทงั  ประเทศในเอเชียใต ้(ขอ้มูลจาก 

Reuters วนัที 20 มิถุนายน 2565) 

เมือคลืนทะเลพดัถล่มบา้นของ Mureni Sanni Alakija ในปี 2554 เขาไดกู้เ้งินเพือสร้างบา้นทีอยู่ไกลออกไป แต่นันก็ไม่ปลอดภยั

เช่นกนั เนืองจากทะเลคืบคลานเขา้มาจนถึงโอคุน อลัฟา ซึงเป็นย่านทีอยู่อาศยัในกรุงลากอสเมืองหลวงทางการคา้ของไนจีเรีย 

(ขอ้มูลจาก Reuters วนัที 22 มิถุนายน 2565) 

ญีปุ่นร้อนอบอา้วภายใตอุ้ณหภูมิทีแผดเผาเป็นวนัทีสีติดต่อกนั เนืองจากความร้อนในเมืองหลวงทาํลายสถิติเกือบ  ปีในเดือน

มิถุนายน และทางการเตือนว่าแหล่งจ่ายไฟยงัคงมีอยูอ่ยา่งจาํกดัเพือให้ประชาชนลดการใชพ้ลงังานลง นกัวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการ

เปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศทาํใหเ้กิดความร้อนจดัและนาํท่วมในปีนี (ขอ้มูลจาก Reuters วนัที 28 มิถุนายน 2565) 

ลูกเรือเฮลิคอปเตอร์และโดรนคน้หาผูสู้ญหายราว 15 คนในเทือกเขาแอลป์ของอิตาลี หลงัจากส่วนหนึงของธารนาํแขง็บนภูเขาถล่ม 

คร่าชีวิตผูค้นอยา่งนอ้ย 6 คน และบาดเจบ็ 8 คน (ขอ้มูลจาก Reuters วนัที 4 กรกฎาคม 2565) 

ฝนตกหนักต่อเนืองกระทบชายฝังตะวนัออกของออสเตรเลีย วิกฤตนาํท่วมในซิดนียท์วีความรุนแรงมากขึน เนืองจากผูอ้ยู่อาศยั

หลายพนัคนไดรั้บคาํสังให้ออกจากบา้นของตนเองเนืองจากนาํในแม่นาํเพิมสูงขึนสูงเกินระดบัอนัตราย (ขอ้มูลจาก Reuters วนัที 5 

กรกฎาคม 2565) 

คาดการณ์ว่าคลืนความร้อนจะพดัผ่านภาคเหนือของจีนในอีกสองสัปดาห์ขา้งหนา้ โดยคาดว่าจะมีผูค้นมากกว่า 250 ลา้นคนทีตอ้ง

ต่อสู้กบัอุณหภูมิเกิน 40 องศาเซลเซียส (ขอ้มูลจาก Reuters วนัที 5 กรกฎาคม 2565) 

อิตาลีประกาศภาวะฉุกเฉินสําหรับพืนทีโดยรอบแม่นาํโป ซึงบริเวณดงักล่าวมีการผลิตคิดเป็น 1 ใน 3 ของผลผลิตทางการเกษตร

ของประเทศ และขณะนีไดป้ระสบภยัแลง้รุนแรงทีสุดในรอบ 70 ปี (ขอ้มูลจาก Reuters วนัที 5 กรกฎาคม 2565) 

ทะเลสาบเกลือทีใหญ่ทีสุดของรัฐยูทาร์กาํลงัหายไปในขณะที “ภยัแลง้ครังรุนแรงทีสุด” ทีเกิดจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศยงัคงปก

คลุมภาคตะวนัตกเฉียงใต ้(ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัที 8 กรกฎาคม 2565) 

ผูด้าํเนินการโครงข่ายไฟฟ้าของเทก็ซสัเรียกร้องเป็นครังทีสองในปีนีต่อประชาชนในรัฐเพือให้อนุรักษพ์ลงังาน โดยเตือนวา่อาจเกิด

ไฟฟ้าดบัไดท่้ามกลางการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะสูงเป็นประวติัการณ์ ในขณะเดียวกนัไฟป่าทีคุกคามตน้เซควาญายกัษ์ทีเก่าแก่

ทีสุดในโลกบางแห่งในอุทยานแห่งชาติโยเซมิตีของแคลิฟอร์เนียขยายตวัห้าเท่าในช่วงสุดสัปดาห์ทีผ่านมา (ขอ้มูลจาก Reuters 

วนัที 11 กรกฎาคม 2565) 
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บริษทั Glencore กาํลงัขยายเหมืองถ่านหินซึงนกัวิทยาศาสตร์ไดป้ระเมินการรัวไหลของก๊าซมีเทนทีมีปริมาณมากจนสามารถทาํลาย

ดาวเคราะห์ไดใ้นแต่ละปี ซึงมีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนเช่นเดียวกนักบัการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจาํปีจากรถยนตห์ลายลา้น

คนั กิจกรรมใหม่ทีเหมือง Hail Creek ในออสเตรเลียเกียวขอ้งกบัการขุดถ่านหินจากชนัเปลือกโลกทีอุดมดว้ยก๊าซผ่านการขุดบน

พืนผิว ซึงเป็นแนวทางทีบริษทักล่าวว่าไม่มีวิธีทีมนัคงและแน่นอนในการหยุดก๊าซมีเทนทีรัวไหลจากการรัวไหลระหว่างการ

ดาํเนินการของเหมือง (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัที 13 กรกฎาคม 2565) 

ผูค้นอีกหลายร้อยคนตอ้งอพยพออกจากบา้นเนืองจากไฟป่าลุกลามในฝรังเศส สเปน และโปรตุเกส และเจา้หนา้ทีในยโุรปไดอ้อก

คาํเตือนดา้นสุขภาพสาํหรับคลืนความร้อนในอีกไม่กีวนัขา้งหนา้ นกัพยากรณ์อากาศของสหราชอาณาจกัรออกคาํเตือนถึง “ความ

ร้อนจดั” ในระดบัสีแดงเป็นครังแรกสําหรับบางส่วนขององักฤษในวนัจนัทร์และวนัองัคารทีอุณหภูมิคาดว่าจะสูงถึงระดบัสูงสุด

เป็นประวติัการณ์ ทาํใหเ้กิดระดบัการแจง้เตือน “ภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ” (ขอ้มูลจาก Reuters วนัที 14 กรกฎาคม 2565) 

ในขณะทียุโรปเข้าสู่สิงทีคาดว่าจะเป็นคลืนความร้อนทาํลายล้าง Financial Times ก็มีบทสัมภาษณ์ทีควรต้องอ่านซึงเป็นบท

สัมภาษณ์ของ Corinne Le Quéré นกัวิทยาศาสตร์ดา้นสภาพอากาศชนันาํ ซึงมีบทบาทสาํคญัในการตอบสนองสภาพภูมิอากาศของ

ทงัสหราชอาณาจกัรและฝรังเศส เธอคิดว่าเรามีเทคโนโลยีทีช่วยตวัเองได ้นนัคือรถยนตไ์ฟฟ้า ปัมความร้อน แต่เรายงัไม่เปิดตวัเร็ว

พอ แลว้เราจะปรับตวัให้เขา้กบัโลกทีร้อนกว่านีไดไ้หม? คาํตอบคือ “ไม่ เพราะความร้อนยงัคงเพิมขึนต่อไป คุณไม่สามารถทาํเพียง

แค่ปรับตวัได ้เพราะระดบัความร้อนของโลกยงัเพิมสูงขึนอยา่งต่อเนือง” (ขอ้มูลจาก FT วนัที 18 กรกฎาคม 2565) 

สหราชอาณาจกัรกาํลงัเขา้สู่วนัทีร้อนทีสุดเป็นประวติัการณ์ โดยคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียสเป็นครังแรก ส่งผลให้

บริษทัรถไฟตอ้งยกเลิกการให้บริการ โรงเรียนตอ้งปิดก่อนกาํหนด และรัฐมนตรีเรียกร้องให้ประชาชนอยูบ่า้น พืนทีในยโุรปส่วน

ใหญ่กาํลงัถูกเผาดว้ยคลืนความร้อน โดยไฟป่าไดโ้หมกระหนาํไปทวัชนบททีแห้งแลง้ในโปรตุเกส สเปน และฝรังเศส (ขอ้มูลจาก 

Reuters วนัที 18 กรกฎาคม 2565) 

สภาพอากาศสุดขวัส่วนหนึงจากภาวะโลกร้อนกาํลงัสร้างความเสียหายไปทวัยโุรป คลืนความร้อนกาํลงัสร้างความยากลาํบากใน

การต่อสู้กบัไฟป่าและกดดนัโครงสร้างพืนฐานดา้นพลงังานของทวีป โรงไฟฟ้าทาํงานในระดบัตาํเพือรักษาอุณหภูมิในขณะทีท่อ

ส่งก๊าซธรรมชาติกาํลงัจาํกดัการส่ง เช่นเดียวกบัความตอ้งการพลงังานในการทาํให้ครัวเรือนและสาํนกังานเยน็ลง ลอนดอนบนัทึก

วนัทีร้อนทีสุดเป็นสถิติที 40 องศาเซลเซียส (104 องศาฟาเรนไฮต์ ซึงเป็นคลืนความร้อนทีไดส้ร้างความเสียหายให้กบัรันเวยข์อง

สนามบินและรางรถไฟ) ภยัแลง้และอุณหภูมิสูงแผดเผาพืชผลทวัทงัอิตาลีและฝรังเศส ในสหรัฐอเมริกา โครงข่ายไฟฟ้าทีเปราะบาง

ของเทก็ซสักาํลงัประสบปัญหาอีกครังจากความร้อนทีปกคลุมรัฐ และอุณหภูมิของนิวยอร์กก็ถูกกาํหนดไวว้่าจะสูงกว่า 90 องศาฟา

เรนไฮตเ์ช่นกนั และสภาพอากาศเลวร้ายทงัหมดมาพร้อมกบัคาํเตือนจากสหประชาชาติทีว่า สภาพอากาศกาํลงัจะเลวร้ายลง (ขอ้มูล

จาก Bloomberg วนัที 19 กรกฎาคม 2565) 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr-_fak6r5AhUyTmwGHc2qCXwQFnoECAUQAQ&url=https://www.ft.com/content/94475cf3-df95-41bf-bef4-06e76a4df7df&usg=AOvVaw1-ovr9EzMBN1C5PToR3x9_
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มุมมองอืน ๆ ต่อการสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน 

อีกหนึงเหตุการณ์ทีหลีกเลียงไม่ไดอ้ยา่งแทจ้ริงในขณะนีคือผลกระทบดา้นเงินเฟ้ออนัเนืองมาจากสงครามในยเูครน การเพิมขึนของ

ขา้วสาลีอนัเนืองมาจากการตดัสินใจของอินเดียในการจาํกดัการส่งออกหมายความว่าการคา้ธญัพืชไดท้าํรายไดแ้ซงหนา้รายไดข้อง

นาํมนัดิบแลว้ ในปีนีมีเพียงก๊าซธรรมชาติและเชือเพลิงกลนัสามชนิดเท่านนัทีทาํรายไดเ้พิมขึนมากกว่าขา้วสาลีในกลุ่มสมาชิกของ 

Bloomberg Commodity Index (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัที 16 พฤษภาคม 2565) 

ผูว้่าการธนาคารแห่งองักฤษ แอนดรูว ์ไบลีย ์เตือนผูร่้างกฎหมายเมือวานนีว่า การไม่สามารถส่งออกขา้วสาลีและนาํมนัปรุงอาหาร

จากยูเครนอาจนาํไปสู่ “หายนะ” ของการขาดแคลนอาหารในประเทศกาํลงัพฒันา เขามีความเห็นว่าธนาคารกลางของสหราช

อาณาจกัรสามารถป้องกนัเงินเฟ้อดว้ยอตัราดอกเบียทีสูงขึน “ผมไม่คิดว่าเราจะสามารถคาดการณ์สงครามในยเูครนได้ อีกปัจจยัที

เรากาํลงัเผชิญอยู่ตอนนีคือการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพนัธุ์ใหม่ซึงส่งผลกระทบต่อจีน เราไดเ้ห็นการหยุดชะงกัของ

อุปทานหลายต่อหลายชนิดซึงไม่เคยเกิดขึนมาก่อน” (ขอ้มูลจาก The Guardian วนัที 17 พฤษภาคม 2565) 

ราคาขา้วสาลี ซึงเพิมขึนร้อยละ 53 ตงัแต่ตน้ปีพุ่งสูงขึนอีกร้อยละ 6 ในวนัที 16 พฤษภาคม หลงัจากทีอินเดียกล่าวว่าจะระงบัการ

ส่งออกเนืองจากคลืนความร้อน รัสเซียและยเูครนเป็นผูผ้ลิตขา้วสาลีรวมกนัร้อยละ 28 ของอุปทานทีซือขายทวัโลก ขา้วบาร์เลยร้์อย

ละ 29 ขา้วโพดร้อยละ 15 และนาํมนัดอกทานตะวนัร้อยละ 75 โดยปกติแลว้การส่งออกอาหารของยเูครนจะเลียงผูค้น 400 ลา้นคน

ทวัโลก อาหารหลกัทีมีราคาสูงไดเ้พิมจาํนวนผูที้ไม่สามารถแน่ใจว่าจะไดรั้บอาหารอยา่งเพียงพอจาก 440 ลา้นคนเป็น 1.6 พนัลา้น

คน โดยผูค้นเกือบ 250 ลา้นคนตกอยูใ่นภาวะอดอยาก (ขอ้มูลจาก The Economist วนัที 19 พฤษภาคม 2565) 

อินเดียกาํลงัเตรียมทีจะจาํกดัการส่งออกนาํตาล ซึงเป็นการกระทาํทีกีดกนัทางการคา้ หลงัจากการห้ามส่งออกขา้วสาลีเมือสัปดาห์ที

แลว้ (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัที 24 พฤษภาคม 2565) 

เศรษฐกิจโลกจะตอ้งจ่าย “ราคามหาศาล” สาํหรับสงครามในยเูครนผา่นการเติบโตทีอ่อนแอ อตัราเงินเฟ้อทีแขง็แกร่งขึน และความ

เสียหายทีอาจยาวนานต่อห่วงโซ่อุปทาน ตามขอ้มูลจาก OECD Club ของประเทศรํารวย (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัที 8 มิถุนายน 

2565) 

อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลสหรัฐไดส้นบัสนุนบริษทัเกษตรกรรมและบริษทัขนส่งสินคา้ทางทะเลอย่างเงียบ ๆ ในการซือและขนส่งปุ๋ย

ของรัสเซียมากขึน เพือต่อสู้กบัตน้ทุนอาหารทีเพิมขึนทวัโลก (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัที 13 มิถุนายน 2565) 

มาร์ค ซานดี หัวหนา้นกัเศรษฐศาสตร์ของมูดีส์ คาดการณ์ว่ารัสเซียจะบุกยเูครน และมาตรการควาํบาตรทีตามมา เป็นตวัการหลกั

ของอตัราเงินเฟ้อของสหรัฐในปัจจุบนั ซึงอยูที่ร้อยละ 8.6 (ขอ้มูลจาก Fortune วนัที 14 มิถุนายน 2565) 

หัวหนา้แผนกช่วยเหลือดา้นอาหารของสหประชาชาติเตือนว่าหลายสิบประเทศเสียงต่อการประทว้ง การจลาจล และความรุนแรง

ทางการเมืองในปีนี เนืองจากราคาอาหารพุ่งสูงขึนทวัโลก ณ เมืองหลวงของเอธิโอเปีย กรุงแอดดิส อาบาบา เมือวนัพฤหสับดี เดวิด 

บีสลีย ์ผูอ้าํนวยการโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติ (WFP) กล่าวว่าโลกกาํลงัเผชิญกบัปัญหาการขาดแคลน “ทีน่ากลวั” ซึง
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อาจทาํให้ประเทศต่าง ๆ ทีพึงพาการส่งออกขา้วสาลีจากยูเครนและรัสเซียไม่มนัคง (ขอ้มูลจาก The Guardian วนัที 17 มิถุนายน 

2565) 

เนืองจากภยัแลง้ในเคนยา โซมาเลีย และเอธิโอเปีย ทาํให้ผูค้น 16.7 ลา้นคนในแอฟริกาตะวนัออกตอ้งพึงพาความช่วยเหลือดา้น

อาหารแลว้ โดยจาํนวนดงักล่าวมีแนวโนม้ทีจะเพิมขึนเป็น 20 ลา้นคนภายในเดือนกนัยายนเพียงเดือนเดียว โครงการอาหารโลกอา้ง

ว่าผลกระทบจากยเูครนนนัหมายถึงผูค้นอีก 44 ลา้นคนทวัโลกจะถูกจดัให้อยูใ่นกลุ่ม “ผูที้ไม่มีความมนัคงดา้นอาหารหรือมีความ

เสียงต่อการขาดแคลนอาหารสูง” (ขอ้มูลจาก The Guardian วนัที 24 มิถุนายน 2565) 

เลขาธิการสหประชาชาติไดเ้ตือนว่ามนุษยชาติกาํลงัเผชิญกับ “เคราะห์ซํากรรมซัด” ของวิกฤตทีขยายความไม่เท่าเทียมกนั

ระหว่างทางเหนือและทางใต ้ความแตกแยกไม่เพียงแต่ “ไม่เป็นทียอมรับทางศีลธรรม” เท่านัน แต่ยงัเป็นอนัตราย คุกคาม

สันติภาพและความมนัคงในโลกทีขดัแยง้กนัอีกดว้ย วิกฤตการณ์ดา้นอาหาร พลงังาน และการเงินทวัโลกทีเกิดจากสงครามใน

ยูเครน ไดส่้งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ทีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดใหญ่และวิกฤตสภาพภูมิอากาศ เป็นการสร้างความ

เหลือมลาํให้เพิมขึนระหว่างประเทศทีพฒันาแล้วและกาํลังพฒันา António Guterres กล่าว (ข้อมูลจาก The Guardian วนัที 2 

กรกฎาคม 2565) 

ค่าเงินเยนทีร่วงลงสู่ระดบัตาํสุดในรอบ  ปี สงครามในยเูครน และคลืนความร้อนในโตเกียว กาํลงัผลกัดนัเศรษฐกิจทีใหญ่เป็น

อนัดบัสามของโลกไปสู่วิกฤตดา้นพลงังาน ญีปุ่นนาํเขา้พลงังานประมาณร้อยละ  ซึงกาํหนดราคาเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ โดย

ตน้ทุนพุ่งขึนร้อยละ  จากราคานาํมนั ก๊าซ และถ่านหินทวัโลกทีพุ่งสูงขึน ในแง่เงินเยนนนัเพิมขึนเกือบร้อยละ  (ขอ้มูลจาก 

Bloomberg วนัที 4 กรกฎาคม 2565) 

หากรัสเซียยกเลิกการส่งก๊าซไปยงัเยอรมนีโดยสินเชิง ตามทีคาดไวอ้ยา่งกวา้งขวาง เมืองต่าง ๆ เช่น ฮมับูร์ก อาจตอ้งเริมปันส่วนนาํ

ร้อนและลดระดบัอุณหภูมิสูงสุดบนโครงข่ายทาํความร้อน (ขอ้มูลจาก Fortune วนัที 5 กรกฎาคม 2565) 

วิกฤตค่าครองชีพทวัโลกกาํลงัผลกัดนัให้ประชาชนอีก  ลา้นคนในประเทศทียากจนทีสุดในโลกเขา้สู่ภาวะยากจนขนัรุนแรง 

รายงานฉบบัใหม่โดยโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติเตือน (ขอ้มูลจาก Reuters วนัที 7 กรกฎาคม 2565) 

มุมมองอืน ๆ ต่อการเปลยีนแปลงด้านกฎเกณฑ์ 

ในขณะทีความคืบหน้ากาํลงัดาํเนินไปอย่างรวดเร็ว การเปลียนไปใชเ้ชือเพลิงสีเขียวที “ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย”์ ถูกกาํหนดให้

ขบัเคลือนคลืนแห่งการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยีอีกระลอกหนึง (รวมถึงการต่ออายุกองเรือ) เจา้ของเรือบางรายไดเ้ลือกใช้ 

“เชือเพลิงทางเลือก” แลว้ (ดว้ยคาํสังต่อเรือมากกว่า 20 ลาํในปี 2565 สําหรับเรือทีเผาไหมเ้ชือเพลิง LNG อีกทงัมีความ “พร้อม” 

สาํหรับการเผาไหมเ้ชือเพลิง กบัแอมโมเนีย / เมทานอล สาํหรับการแปลงในภายหลงั) การออกแบบเรือทีสามารถเผาไหมเ้ชือเพลิง 

เมทานอล แอมโมเนีย และไฮโดรเจนจาํนวนมากยงัไดรั้บการอนุมติัจากสมาคมจดัชนัเรือต่าง ๆ ในปีนี โดยทีอู่ต่อเรือโดยทวัไปมี

เป้าหมายทีจะทาํการตลาดกบัเรือทีสามารถเผาไหมเ้ชือเพลิงทางเลือกทีหลากหลายใหก้บัเจา้ของเรือในขณะทีเทคโนโลยีเครืองยนต์

ดาํเนินไป ในขณะทีปัจจยัดา้นการปฏิบติังานและการปรับสภาพเรือใหม่นนัมีความสาํคญัเช่นกนั การสังต่อเรือใหม่ยงัคงเป็นหัวใจ
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สาํคญัของ “การเปลียนเชือเพลิง” และการวิจยัของ Clarksons ยงัคงติดตามการพฒันาเชือเพลิงทางเลือกและเทคโนโลยีบนเรือใหม่

เหล่านนั (ขอ้มูลจาก Clarksons วนัที 6 พฤษภาคม 2565) 

หากการขนส่งเป็นหัวใจสาํคญัของการคา้โลก ชีพจรของการขนส่งก็จะชา้ลง เมือตอ้งเผชิญกบัความไม่แน่นอนเกียวกบัเชือเพลิงที

ควรใชใ้นระยะยาวเพือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษทัเดินเรือหลายแห่งยงัคงยึดติดกบักองเรือทีมีอายุมาก แต่เรือทีมีอายุ

มากกวา่อาจตอ้งเริมเดินเรือชา้ลงเพือใหส้อดคลอ้งกบักฎสิงแวดลอ้มใหม่ (ขอ้มูลจาก Reuters วนัที 11 กรกฎาคม 2565) 

มุมมองอืน ๆ ต่อ “เชือไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19” 

องคก์ารอนามยัโลกกล่าวว่า ผูค้นมากกว่า 15 ลา้นคน ซึงเท่ากบัประชากรของมะนิลา หรือริโอเดจาเนโร หรือทงัประเทศซิมบบัเว 

เสียชีวิตเนืองจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสทีเริมขึนเมือสองปีทีแลว้ในเมืองอู่ฮนั ประเทศจีน ซึงตวัเลขดงักล่าวนบัเป็นหนึง

ในทุก ๆ 500 คนบนโลก (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัที 5 พฤษภาคม 2565) 

ขณะทีส่วนใหญ่ของโลกทาํราวกบัว่าการระบาดของโคโรน่าไวรัสสินสุดลงแลว้ เดก็อยา่งนอ้ยครึงลา้นคนในสหรัฐอเมริกากาํลงัดิน

รนกบัโรคลึกลบัทีเรียกว่าอาการโควิดระยะยาว และการแพร่ระบาดยงัห่างไกลจากการสินสุด ขอ้มูลจากศูนยค์วบคุมและป้องกนั

โรคของสหรัฐ แสดงใหเ้ห็นว่าสหรัฐฯ กาํลงัเขา้สู่การแพร่ระบาดระลอกที 7 ซึงปัจจุบนัมีผูป่้วยรายใหม่เฉลีย 67,000 ราย เขา้รับการ

รักษาในโรงพยาบาล 2,200 ราย และเสียชีวิต 340 รายในแต่ละวนั (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัที 6 พฤษภาคม 2565) 

อาการโควิดระยะยาวอาจส่งผลกระทบต่อผูค้นกวา่พนัลา้นคนภายในไม่กีปี ขอ้มูลโดยนกัวิจยัจาก Arijit Chakravarty (ซึงสนบัสนุน

คาํเตือนอยา่งเป็นทางการเกียวกบัการติดเชือในสหรัฐ 100 ลา้นคนในฤดูใบไมร่้วงและฤดูหนาวทีจะถึงนี) (ขอ้มูลจาก Fortune วนัที 

9 พฤษภาคม 2565) 

สัปดาห์นี เกาหลีเหนือสังปิดเมืองต่าง ๆ หลงัจากยอมรับการติดเชือครังแรกนบัตงัแต่เกิดโรคระบาด แมแ้ต่ประเทศทีคุน้เคยกบัข่าว

ร้ายการแพร่ระบาดยงัเป็นหายนะ ชาวเกาหลีเหนือจะไดรั้บผลกระทบจากอตัราการฉีดวคัซีนตาํและระบบสาธารณสุขทีจาํกดัเพียง

ขนัพืนฐาน (ขอ้มูลจาก The Economist วนัที 11 พฤษภาคม 2565) 

องค์การอนามยัโลกระบุว่า ยุโรปไดรั้บการยืนยนัว่ามีผูเ้สียชีวิตจากโควิด-19 มากกว่า 2 ลา้นคน และแมว้่าสหรัฐฯจะยืนยนัว่ามี

ผูเ้สียชีวิตจากโควิด-19 อยู่ที 1 ลา้นคน หากแต่ความสูญเสียทีแทจ้ริงมีแนวโน้มสูงกว่านันมาก (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัที 13 

พฤษภาคม 2565) 

การวิจยัใหม่ (แต่ในระยะเริมตน้) แสดงให้เห็นว่าผูที้ไดรั้บวคัซีนอาจไดรั้บการตอบสนองทางภูมิคุม้กนัจากการติดเชือไวรัสสาย

พนัธุ์โอไมครอนไดดี้กว่าการไดรั้บวคัซีนเขม็กระตุน้ นนัไม่ไดห้มายความว่าคุณควรรีบออกไปขา้งนอกเพือติดเชือโควิดสายพนัธุ์

โอไมครอนโดยเจตนาอยา่งแน่นอน (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัที 16 พฤษภาคม 2565) 
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สหรัฐฯ เรียกร้องวา่จีนไม่ควรไดรั้บประโยชน์จากการสละสิทธิในการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาของ WTO สาํหรับวคัซีนโควิด-

19 ผลทีตามมาอาจเป็นการสูญเปล่าของการสละสิทธิทีถูกโตแ้ยง้ และด้วยเหตุนี WTO จึงอา้งว่ามีความเกียวขอ้ง (ขอ้มูลจาก 

Bloomberg วนัที 17 พฤษภาคม 2565) 

โรคฝีดาษลิงดูเหมือนจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปทวัโลก โชคดีทีประเทศต่าง ๆ เตรียมพร้อมรับมือไดดี้กว่าการรับมือโควิด 

วคัซีนไขท้รพิษซึงหลายประเทศมีอยู่ในคลงั สามารถใชป้้องกนัโรคดงักล่าวได ้(ขอ้มูลจาก The Economist วนัที 21 พฤษภาคม 

2565) 

การศึกษาระบุว่า หนึงในห้าของผูติ้ดเชือโคโรน่าไวรัสจะทนทุกข์ทรมานจากภาวะอ่อนแอต่าง ๆ ทีอาจร้ายแรงซึงเกียวขอ้งกบั

อาการโควิดระยะยาว การศึกษาอีกฉบบัระบุว่าการฉีดวคัซีนป้องกันผลกระทบระยะยาวดังกล่าวได้เพียงเล็กน้อย (ขอ้มูลจาก 

Bloomberg วนัที 25 พฤษภาคม 2565) 

ระยะเวลาสองปีครึงและมีผูติ้ดเชือกว่าหลายพนัลา้นรายในการระบาดใหญ่นี การมาเยือนของโควิด-19 ไดก้ลายเป็นการอยู่ถาวร

อยา่งชดัเจน ผูเ้ชียวชาญรู้ตงัแต่เนิน ๆ วา่สาํหรับเกือบทุกคน การติดเชือโคโรน่าไวรัสนีจะหลีกเลียงไม่ได ้เมือถึงจุดนี ความจริงแลว้

ชาวอเมริกนัส่วนใหญ่เคยติดเชือแลว้ แต่ตอนนี ในขณะทีการแพร่ระบาดระลอกแลว้ระลอกเล่ายงัคงเกิดขึนบนโลก ความเป็นจริงที

น่ากลวักาํลงัแสดงออกมา คุณไม่เพียงแค่มีแนวโน้มทีจะติดเชือโคโรน่าไวรัส หากแต่คุณมีแนวโน้มทีจะไดรั้บมนัซาํแลว้ซําอีก 

(ขอ้มูลจาก The Atlantic วนัที 27 พฤษภาคม 2565) 

องคก์ารอนามยัโลกกล่าวว่าโรคฝีดาษลิงถือเป็น “ความเสียงปานกลาง” ต่อสาธารณสุขโดยรวมในระดบัโลก หลงัจากมีรายงาน

ผูป่้วยในประเทศทีมกัไม่พบโรคนี (ขอ้มูลจาก Reuters วนัที 30 พฤษภาคม 2565) 

คาดว่าเด็กอายุตาํกว่า 5 ปีในสหรัฐฯ จะสามารถรับวคัซีนโควิด-19 ไดใ้นสัปดาห์ของวนัที 21 มิถุนายน นายโจไบเดนกล่าว หาก

หน่วยงานทีกาํกบัดูแลอนุญาตใหฉี้ดวคัซีนในทา้ยทีสุด (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัที 2 มิถุนายน 2565) 

หน่วยงานกาํกบัดูแลของสหรัฐฯ อนุมติัการฉีดวคัซีนโควิดสาํหรับเด็กอายไุม่เกิน 6 เดือน (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัที 14 มิถุนายน 

2565) 

เชือไวรัสสายพนัธุ์โอไมครอนมีโอกาสนอ้ยกว่าทีจะทาํให้เกิดอาการโควิดระยะยาวเมือเทียบกบัเชือไวรัสสายพนัธุ์ก่อนหนา้นี ตาม

การศึกษาแบบ peer-reviewed ครังแรกจากสหราชอาณาจกัร (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัที 16 มิถุนายน 2565) 

ความกงัวลเกียวกบัโควิด-19 ไดล้ดลงในฝังตะวนัตก แต่ในประเทศจีนยงัคงเป็นปัญหาดา้นสาธารณสุขทีสาํคญั ปักกิง เมืองหลวง 

และเซียงไฮ ้ต่างตอ้งเผชิญกบัการปิดเมืองในทอ้งถินเป็นระยะ ๆ แต่รุนแรง และแมว้า่ตวัเลขการติดเชือโควิดจะดีขึนบา้ง แต่กลยทุธ์

อย่างเป็นทางการของ “การปิดเมืองเพียงบางพืนที” และการตรวจหาการติดเชือในวงกวา้งดูเหมือนเป็นบรรทดัฐานใหม่ ซึง

บรรทดัฐานใหม่ดงักล่าวนีมีขึนเพือแทนทีการปิดเมืองทงัเมืองซึงทาํลายเศรษฐกิจ แต่ความอดทนของผูค้นกบัการหยดุชะงกัอย่าง

ต่อเนืองและการแทรกแซงของรัฐบาลในชีวิตของพวกเขากาํลงัค่อย ๆ ลดลงแลว้ (ขอ้มูลจาก Reuters วนัที 17 มิถุนายน 2565) 
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ทวัโลก การแพร่ระบาดของเชือไวรัสสายพนัธุ์โอไมครอนยงัคงพุ่งสูงขึนในจีนและสิงคโปร์ ซึงเพิมขึนร้อยละ  ต่อสัปดาห์ 

(ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัที 22 มิถุนายน 2565) 

วคัซีนโควิด-  ทีพฒันาขึนในระยะเวลารวดเร็วเป็นประวติัการณ์ ช่วยชีวิตคนไดป้ระมาณ  ลา้นคนในปีแรกของการเปิดตวั โดย

มากกว่าครึงหนึงอยู่ในประเทศทีรํารวยกว่า จากการศึกษาครังแรกของวคัซีนชนิดนีเพือระบุจาํนวนผลกระทบ แต่ผลการวิจยั

ชีให้เห็นถึงความหายนะทีเกิดจากการกระจายของวคัซีนทวัโลกทีไม่เท่าเทียม ขอ้มูลทีตีพิมพใ์นวารสาร The Lancet Infectious 

Diseases ระบุว่า ประมาณหนึงในห้าของผูเ้สียชีวิตจากโควิด-  ในประเทศยากจนสามารถป้องกนัไดห้ากการกระจายวคัซีนของ 

WHO เป็นไปตามเป้า ในขณะเดียวกนั ขอ้มูลใหม่ของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าเกือบหนึงในห้าของผูใ้หญ่ทีติดเชือโควิด-  กาํลงั

ประสบกบัอาการของโควิดระยะยาว ซึงยงัคงมีอาการอยูอ่ยา่งนอ้ย  เดือน (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัที 23 มิถุนายน 2565) 

อิสราเอลกาํลงัพิจารณานาํมาตรการการสวมหนา้กากอนามยักลบัมาใชใ้หม่ เช่นเดียวกบัเยอรมนี ตอ้งขอบคุณการเพิมขึนของผูติ้ด

เชือไวรัสสายพนัธุ์โอไมครอนซึงเป็นสายพนัธุ์ใหม่ซึงหลบเลียงวคัซีนและภูมิคุม้กนัจากการติดเชือ ในขณะเดียวกนั แอฟริกาใตซึ้ง

ไดถู้กการระบาดระลอกใหม่กวาดลา้ง กาํลงัยกเลิกมาตราการสวมหนา้กากอนามยั (และประเทศไทยก็เช่นกนั) (ขอ้มูลจาก Fortune 

วนัที 24 มิถุนายน 2565) 

บทความทีตีพิมพใ์นนิตยสาร Lancet ในสัปดาห์นี ประมาณการว่าวคัซีนโควิด-  ช่วยป้องกนัการเสียชีวิตไดป้ระมาณ  ลา้นคน

ในปีแรกของการเปิดตวั แต่สามารถทาํไดม้ากกว่านี แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ของนกัวิจยัชีใหเ้ห็นว่าประมาณหนึงในหา้ของการ

เสียชีวิตเนืองจากโควิด-  ในประเทศทีมีรายไดต้าํอาจสามารถป้องกนัไดห้ากการกระจายวคัซีนของ WHO เป็นไปตามเป้า (ขอ้มูล

จาก The Economist วนัที 25 มิถุนายน 2565) 

นพ. เฟาชี ป่วยดว้ยโรคโควิด-  กาํเริบหลงัไดรั้บการรักษาดว้ยยา Paxlovid ของไฟเซอร์ (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัที 29 มิถุนายน 

2565) 

ผูค้นนับลา้นในเซียงไฮเ้ขา้คิวสําหรับการตรวจหาเชือโควิด-  ครังใหญ่เป็นวนัทีสาม เนืองจากทางการในหลายเมืองของจีน

พยายามสกดักนัการแพร่ระบาดครังใหม่ ทีจุดประกายความกงัวลเกียวกบัการเติบโตของระบบเศรษฐกิจทีใหญ่เป็นอนัดบัสองของ

โลก (ขอ้มูลจาก Reuters วนัที 7 กรกฎาคม 2565) 

ในยโุรป การติดเชือระลอกใหม่กาํลงัก่อตวัขึนเนืองจากการระบาดระลอกปัจจุบนัในสหรัฐอเมริกายงัคงมีการยนืยนัถึงจาํนวนผูป่้วย

รายใหม่มากกว่า ,  รายต่อวนั (แมว้่าตวัเลขทีแทจ้ริงจะสูงกว่านนัมาก) พร้อมกบัตวัเลขของผูเ้ขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล

ทียงัคงเพิมขึน (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัที 7 กรกฎาคม 2565) 

องคก์ารอนามยัโลกไดเ้รียกร้องให้รัฐบาลและระบบการสาธารณสุขดาํเนินการตามขนัตอนเพือควบคุมการแพร่เชือโควิด-  เมือมี

การติดเชือระลอกใหม่ไปทวัยโุรปและสหรัฐอเมริกา เชือไวรัสสายพนัธุ์ยอ่ยของเชือไวรัสสายพนัธุ์โอไมครอนกาํลงัเพิมจาํนวนผู ้

ติดเชือและนาํไปสู่การเสียชีวิตเพิมเติม Tedros Adhanom Ghebreyesus กล่าว โดยเขาไดแ้นะนาํให้ฟืนฟูมาตรการต่าง ๆ เช่น การ

สวมหนา้กากเพือหยดุการแพร่กระจายของเชือ (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัที 12 กรกฎาคม 2565) 
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ข่าวร้ายสาํหรับทุกคนทีละเวน้การสวมหนา้กาก หรืออยูใ่นสถานทีแออดัเช่นบาร์หรือร้านอาหารคือ การวิจยัใหม่แสดงให้เห็นว่ายิง

คุณติดเชือมากเท่าไร โอกาสทีคุณจะไดรั้บผลกระทบในระยะยาวก็จะยิงมากขึนเท่านนั รวมถึงหวัใจและสมองของคุณดว้ย (ขอ้มูล

จาก Bloomberg วนัที 13 กรกฎาคม 2565) 
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BCI TC Avg 22,362 -1,847 BPI TC Avg                18,838 1,869 BSI TC Avg 22,880 456 BHSI TC Avg 21,796 547

HRDI 2,099 -4 HRCPI 1,769 -146 HRSCI 3,354 178

July 22 2022, Week 28 

Dark Matter and Dry Freight Markets 

Cosmologists believe there must be dark matter out there providing additional gravitational force because visible matter is 
insufficient by itself to prevent galaxies from flying apart. Similarly, hidden forces would appear to be supporting dry freight 
market indices in the face of declines in visible cargo tonnage volumes.  

Our current estimates suggest that aggregate cargo volumes in the first half of 2022 were down by just over 1% on equiva-
lent 2021 levels while this year net fleet capacity is growing at a projected rate of +2.7%. Meanwhile lead macroeconomic 
indicators suggest the global outlook is deteriorating apace.. Optimistic assumptions held by central bankers that the inflation 
surge would be a transitory spike are proving illusory as the impact of food and energy costs on consumer price indices are 
starting to feed into wage/price spirals in several countries. In contrast both to the 1980s inflation which was driven by OPEC  
restrictions on the supply of oil and to the 2008/9 recession which was triggered by over-indebted excess demand, this crisis 
has the distinction of being fuelled by both demand factors (quantitative easing, negative real interest rates and fiscal expan-
sion during COVID) and, even more so, by supply constraints (post COVID labour shortages, continued Chinese lock-downs, 
sanctions on Russia and the continued issues surrounding Ukraine. This combination greatly restricts corrective policy op-
tions: tighten and you risk recession, don’t tighten and you risk rising inflation.  As a consequence ‘stagflation’ is becoming 
the consensus baseline for many corporate and governmental forecasts and even the Fed chair, Jerome Powell, admits a 
soft landing will be “very challenging“. 

Yet despite this gloomy economic backdrop, for the last eighteen months dry freight indices in all size segments have contin-
ued to exceed mean values for the previous decade by margins of up to 200%. This defiance of economic gravity is general-
ly thought to result from side effects of the COVID pandemic and the Ukraine War. In Q4 2020 the logistical disruption to con-
tainer trades caused by COVID lock-downs triggered the meteoric rise of container freight rates, after which the HRDI started 
to move above mean values. Then when Russia started massing troops on the Ukrainian border in April 2021 and again after 
it invaded in February 2022, it moved beyond previous highs and has remained above previous mean levels ever since 
(Chart 1). 

Chart 1 

 

But the precise mechanisms by which these events contributed to the strength of dry markets are harder to assess or meas-
ure. 
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Weekly Dry Cargo Review 
Unitised Cargo in Break-Bulk  

The shift from unitised cargo to break-bulk, thanks to the quintupling of container freight rates since 2020, undoubtedly 
played a role, especially with respect to semi-fabricated products shipped from the Far East to the Atlantic.   As Chart 2 
shows, there is some correlation between the rising cost of container freight during the last two years and a lagged response 
in rates for smaller ship sizes on what was previously a quiescent backhaul route. MSI Ltd has attempted to quantify these 
additions to bulk cargoes using Oceanbolt’s AIS-based trade monitoring system and concludes that the volume of unidenti-
fied minor bulk cargo jumped from a stable 35-40 Mn tonnes per month over the 2015-2020 period to around 45 Mn in 2021 
and to 55 Mn this year. If accurate this would translate into a substantial 330 Mn tonnes of ‘dark cargo’ during the first half of 
2022 on a largely long haul route from the Pacific to the Atlantic. 

 

Chart 2 

 

 

Trade Diversion & Trade Disruption  

But the real surge in rates followed Russia’s massing of troops on Ukraine’s border in April 2021 and then again after the 
February 2022 invasion. The theory here is that the loss of cargo tonnage from this area was more than offset by the loss of 
fleet productivity. Subject to some exceptions, bilateral trade normally conforms to a pattern of voyage distance/cost minimi-
sation. So, when conflicts, embargoes or physical blockades disrupt this pattern, cargoes have to be sourced from further 
afield, which inevitably increase average haul lengths. This has certainly been the true of case of grains as India ’s entry into 
the wheat trade, albeit quite briefly and other changes in corn and wheat trading patterns after the effectively closure of all 
Ukraine’s main ports attests. 

Nor has additional laden mileage been the only cause of productivity loss. Trade disruption on this scale potentially creates a 
host of other logistical inefficiencies: ships trapped by the conflict, additional ballasting, part-cargoing and port congestion 
thanks to the wrong ships in the wrong location, all of which followed hard on the heels of disruption to crew changes, dry 
docking repairs and ship deliveries caused by COVID lock-downs in China. Unfortunately, little of this productivity loss is 
measurably quantifiable but our third chart, comparing the number of vessels waiting at anchor in 2021 and 2022 with the 
previous three years strongly suggests that congestion and disruption continue to be a potent factor underlying the market ’s 
strength.  

 

 

Howe Robinson Partners (UK) Ltd, 40 Gracechurch Street, London EC3V 0BT United Kingdom  



3 

 

Weekly Dry Cargo Review 
Chart 3 

 

What also lends credence to these hypotheses is that, in marked contrast to normal booms which generally favour large ship 
sizes more than smaller ones, the reverse has been true since 2021. In terms of freight index performance (see Chart 1) the 
gains have been in inverse proportion to ship size. The smaller ships also experienced the biggest structural reversal in back-
haul/fronthaul rates as well as the greatest increases in congestion. This was because Handys and Supras both stood to gain 
most from container to break bulk switches and sub-Capes were the dominant class in Black Sea trades.  

 

 

Chart 4 
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Weekly Dry Cargo Review 
Voyage Cost Inflation  

Though it has received much less attention, the steep rise in voyage costs will also have played a role in lifting nominal 
freight rates. The aggregate supply/demand balance between available ship tonnage and its employment is what principally 
determines freight rate margins over voyage costs. These costs have been rising and not solely because of the fuel price 
inflation which saw standard IFO380 (Rotterdam) soar from a low of $/T 155 in Q1 2020 to a high of $/T 591 in Q2 2022.  As 
of January 2020, IMO low sulphur emission legislation forced the majority of the dry bulk fleet not fitted with scrubbers to burn 
VLSFO whose price touched $900 per tonne at the beginning of January with the spread with heavy fuel oil at a record $345.  

Other operating costs have also been increasing. The Baltic reports average operating costs for bulkers (excluding dry dock-
ing expenses) as having risen by over 10% from $4,564/day at the beginning of 2020 to $5,053/day currently. On top of this 
the effective exchange rate of the US dollar, in which most of these costs are denominated, has been rising at a similar rate 
over the last twelve months. Assuming that supply/demand balances have been sustained to some extent by fleet productivi-
ty losses, it would be surprising if freight, like any other commodity market, had not reflected this rise in its cost base.  

 

How Long Can it Last? 

All our charts suggest markets are now past their peaks: the HRDI and SCFI (Shanghai Container Freight Index), though still 
high by historical standards, appear to be on the wane as are bunker prices. Unlike the universe’s dark matter, logistical dis-
ruption is fundamentally a temporary phenomenon, which dissipates as the industry progressively adapts to new patterns 
and conditions of trade. In the absence of further shocks, fleet productivity is unlikely to decline much further. Nor is EEXI 
legislation likely to increase average voyage times in 2023 as vessels are already steaming at or below compliant speeds 
thanks to the high cost of fuel. 

 

 

Chart 5 
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Weekly Dry Cargo Review 
Prospects for substantial counter-balancing increases in major bulk cargo volumes are equally tenuous. While there are al-
ways potential upside macroeconomic scenarios, such as the UN/Turkey sponsored agreement to open up the mined port of 
Odessa which could release the 20 Mn tonnes of Ukrainian grain trapped in silos, barns and ships, immediate prospects for 
an amelioration of the three key constraints on trade - the war in Ukraine, China’s policy of “Zero-Covid“ lock-downs 
(currently beset by the new, highly infectious BA.5 Omicron variant) and stagflation all look bleak.  More likely in the short 
term is that Russian restrictions on EU gas imports and upcoming EU bans on Russian coal exports will keep energy prices 
persistently high forcing reductions in EU industrial output. Longer term this is likely to accelerate the transition away from 
carbon fuels. None of these scenarios look likely to stimulate trade growth for grains, coal or iron ore.  

 

However, to end on a brighter and less publicised note, energy transition is likely to have a beneficial impact on minor bulks 
trade. Our last chart gives the OECD’s assessment of the many multiple increases in minor bulk metals and minerals per 
vehicle and KWH that will be required to effect the transition from conventional carbon to green energy. Depending on the 
pace and extent of this transition, these could be revealed as the new forces to sustain dry freight markets into the future. 
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As we have been stressing in our Weekly Dry Bulk Reports, we continue to believe that all nations will 
be wise to purchase as much food and energy-inducing commodities as possible from any and all 
exporters going forward.  The same is also true for countries rich with their own resources; we can 
clearly understand why a nation would want to cut or restrict their own exports at present.   
 
We continue to believe that the supply of food and energy-inducing commodities to be sold 
in the export market (and not quote unquote demand) will simply be what is driving seaborne trade 
volume.  We also remain of our view that the global energy crisis and food crisis are each likely only 
in their infancies (and that this will remain helpful to the dry bulk shipping market for both the near 
term and longer term).   
 
New this week is that Pakistan has become the latest country to face a shortage of either food or 
energy.  The cost and consumption of energy-inducing commodities including oil and thermal coal 
have been surging in Pakistan -- and the government has already forced heavy industry including 
cement and steel plants to operate at significantly reduced capacities or shut down 
altogether.  Pakistan's government is also considering changing the nation's work week. 
 
Pakistan's government is reportedly considering reverting to one of the three scenarios: A) a four-day 
work week with three weekend days; B) a four-day work week with two weekend days and one day of 
lockdown (during which retail would remain closed); C) a four-day work week with one weekend day 
and two days of lockdown (during which retail would remain closed).  Their goal is to 
reduce the electricity needed for industries and also to cut fuel consumption. 
 
We are often not a fan of governments imposing restrictions on businesses or consumers.  However, 
we understand why Pakistan's government (and any government) would want to put various 
restrictions in place on both its industries and its citizens.  Demand for energy-inducing commodities 
is outpacing supply in Pakistan (just as it is in nations around the world), and summer has not yet even 
begun.   
 
Demand for energy surges every summer, and this year demand could be even stronger if the onset 
of the summer is also coinciding with an easing of national coronavirus restrictions.  We expect to see 
a wild summer globally, including here in the United States (which is naturally rich with energy-
inducing commodities).  While rolling blackouts have become fairly normal in countries like India, 
Pakistan, etc., more US grid operators are warning of summer blackouts.   
 
Global demand for commodities is set to be robust, but commodity availability remains in 
question.  Also in question is just how much industries around the world could be forced to reduce 
operations, and what restrictions will also be imposed on citizens.  In Pakistan, we imagine some 
citizens (including small business owners) will be upset if they are suddenly forced to have one or two 
days of lockdown where all retail is closed.   
 
Anger will only intensify, though, if this occurs while citizens are also experiencing power outages.  If 
food shortages were also to break out, then we imagine that any existing anger could easily quickly 
turn to extreme unrest.  Pakistan is not unique here.  The entire world already is experiencing an 
energy and food shortage, and we believe things will get much worse this summer. 
 

* * * * * 


