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เลขท่ี  2560-024 
 
วนัท่ี  30 ตุลาคม 2560 
 
เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง   ค าอธิบายและบทวเิคราะห์ของผูบ้ริหารต่อผลการด าเนินงานไตรมาสสาม ปี 2560 
 

ผลประกอบการของบริษัทฯ 
 
ผลการด าเนิิิงาิซ่ึงสอบทานแลว้โดยบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทัฯ คร้ังล่าสุด ส าหรับ                       
ไตรมาสสาม ปี 2560 บริษทัฯ ขาดทุนสุทธิจ านวน 5.23 ลา้นเหรียญสหรัฐ จากจ านวนเรือเฉล่ีย 36 ล าในไตรมาสน้ี รายไดต้่อวนัต่อ
ล าเรือในไตรมาสสาม ปี 2560 อยูท่ี่ 9,399 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงมากกวา่ไตรมาสสามปี 2559 ร้อยละ 35 ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนั
ต่อล าเรือเฉล่ียในไตรมาสน้ี อยูท่ี่ 4,435 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงต ่ากวา่ประมาณการท่ีบริษทัฯ ตั้งไวท่ี้ 4,500 เหรียญสหรัฐ และต ่ากวา่
ตวัเลขในไตรมาสสามปี 2559  รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) ในไตรมาสน้ีอยูท่ี่จ  านวน 11.93 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
ซ่ึงมากกวา่ไตรมาสสามปี 2559 ร้อยละ 89 บริษทัฯ ขาดทุน 0.11 บาท ต่อหุน้ส าหรับไตรมาสสาม ปี 2560 
   

ตวัเนลขทีส่ าคญั ไตรมาส 3 ปี 2560 ไตรมาส 3 ปี 2559 

รายไดสู้งสุดต่อวนัต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 15,000 15,000 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  9,399 6,955 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(ส าหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์) 

9,767 7,325 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(ส าหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์) 

8,698 6,636 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(ส าหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์) 

9,322 5,922 

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อล า (OPEX) (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 4,435 4,455 
รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญ
สหรัฐ)  

11.93 6.30 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (ไม่รวมก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนและรายการ
พิเศษต่างๆ) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ)   

(2.05) (7.16) 
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ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ  (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) (5.23) (24.75) 
ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท) (ไม่รวมก าไร(ขาดทุน)จาก
อตัราแลกเปล่ียนและรายการพิเศษต่างๆ) 

(0.04) (0.16) 

ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          (0.11) (0.55) 
 
ความคบืหิ้าของข้อพพิาทกบัอู่ต่อเนรือ Sanfu กระบวนการอนุญาโตตุลาการกบัอู่ต่อเรือ Sanfu ในเร่ืองการเผาผลาญเช้ือเพลิงของ
เรือท่ีมากเกินไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ โดยคณะอนุญาโตตุลาการไดต้ดัสินให้บริษทัฯ ไม่มีสิทธิไดรั้บการชดใช้ค่าเสียหาย ดงันั้น 
บริษทัฯจะตอ้งช าระคืนสินเช่ือธุรกิจไม่มีหลกัประกนัซ่ึงอู่ต่อเรือ Sanfu ไดใ้หแ้ก่บริษทัฯ จ านวน 32 ลา้นเหรียญสหรัฐ ภายในวนัท่ี 
4 ตุลาคม 2561 และดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6 ต่อปีตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บสินเช่ือจนถึงวนัช าระคืน รวมทั้งค่าใชจ่้ายทางกฎหมายของอู่
ต่อเรือ Sanfu จ านวนเงินสูงสุดไม่เกิน 750,000 เหรียญสหรัฐ ทั้งน้ี ผลกระทบทางการเงินของบริษทัฯ คือ หลงัจากท่ีช าระคืนเงินกู ้
และดอกเบ้ียพร้อมค่าธรรมเนียมทางกฎหมายแลว้ ฝากธนาคารคงเหลือของบริษทัฯ ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินจะลดลง
ตามจ านวนเงินรวมท่ีไดช้ าระไปทั้งหมดดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม งบก าไรขาดทุนของบริษทัฯ จะไดรั้บผลกระทบเพียงแค่จ านวนเงิน
ของดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมทางกฎหมายท่ีไดช้ าระไป  
 
การแบ่งส่วิตลาด ในช่วงไตรมาสสาม ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยูท่ี่ระดบั 502 จุด โดยมาจาก
ค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 7,364 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ ซ่ึงท า
รายไดอ้ยูท่ี่ 9,767 เหรียญสหรัฐนั้น สูงกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 32.63 ส าหรับไตรมาสสามน้ี ค่าเฉล่ียของดชันีค่า
ระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูท่ี่ระดบั 843 จุด ซ่ึงมาจากค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 9,231 เหรียญสหรัฐ เม่ือ
เปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ซ่ึงท ารายไดอ้ยูท่ี่ 8,698 เหรียญสหรัฐ นั้นต ่ากวา่อตัราค่าเช่าเรือของ
ดชันี BSI ร้อยละ 5.77  ทั้งน้ี เป้าหมายของบริษทัฯ คือ การท ารายไดใ้หม้ากกวา่ดชันีดงักล่าวทั้งสอง 
 
วัิ  SET Opportunity Day คร้ังต่อไป ซ่ึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการน าเสนอขอ้มูลผลประกอบการไตรมาสสาม ณ อาคารตลาด
หลกัทรัพยฯ์  จะมีข้ึนในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.10 นาฬิกา บริษทัฯ หวงัวา่ท่านทั้งหลายจะไดเ้ขา้ร่วมงานน้ีเพ่ือพดูคุยผล
การด าเนินงานส าหรับไตรมาสสาม ส าหรับท่านท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมได ้ท่านสามารถติดตามไดจ้าก web cast live by the SET 
 
สัญญาเนช่าระยะยาว กบั สัญญาเนช่าระยะส้ัิ บริษทัฯ ไดท้ าสญัญาใหเ้ช่าเรือระยะยาวล่วงหนา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ปรากฎ
ตามตารางดา้นล่างน้ี จะเห็นไดว้า่ การท าสญัญาใหเ้ช่าเรือระยะยาว ณ ปัจจุบนัจนถึงอีกส่ีปีขา้งหนา้เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 17.4  ดว้ย
รายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บประมาณ 157.3 ลา้นเหรียญสหรัฐ   
 

ปี ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
จ านวนวนัเดินเรือรวม   13,147 13,140 13,140 13,176 13,140 
จ านวนวนัท่ีไดท้ าสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้    2,555 2,240 2,190 2,196 2,190 
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ร้อยละของจ านวนวนัท่ีไดท้ าสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้  19 17 17 17 17 
อตัราค่าระวางเรือเฉล่ียต่อวนั  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  

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

มูลค่ารวมของสญัญาใหเ้ช่าเรือ  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ)  

35.04 31.02 30.39 30.47 30.39 

 
บริษทัฯ มีความตั้งใจท่ีจะยงัคงใหเ้ช่าเรือโดยการท าสญัญาใหเ้ช่าระยะยาวต่อไปเม่ือโอกาสอ านวย 
 

การเนปลีย่ิแปลงของดัชิี BDI และมุมมองของบริษัทฯ ต่อตลาด 
ดชันี BDI ในไตรมาสแรกเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 945 จุด ในไตรมาสสองเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 1,006 จุด และ ในไตรมาสสามเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 
1,137 จุด โดยเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2560 อยูท่ี่ระดบั 1,356 จุด ถึงแมว้า่อุปสงคไ์ดข้ยายตวัข้ึนซ่ึงเห็นไดจ้ากปริมาณสินคา้น าเขา้
ของจีน ตวัเลขอุปทานไดเ้พ่ิมข้ึนมากกว่าการคาดการณ์ซ่ึงแย่ท่ีสุดท่ี 21.64 ลา้นเดทเวทตนั และมากกว่าตวัเลขการเพ่ิมข้ึนของ
อุปทานทั้งปี 2559  ซ่ึงอยูท่ี่ 18.51 ลา้นเดทเวทตนั โดยมีการปลดระวางเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองทั้งหมดเพียงแค่ 12.80 ลา้นเดท
เวทตนั ณ ส้ินไตรมาสสามปีน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณ 25.98 ลา้นเดทเวทตนัในช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ การสั่งต่อเรือใหม่ ณ 
ส้ินไตรมาสสามมีปริมาณ 11.94 ลา้นเดทเวทตนั แต่ยงัคงเป็นปริมาณท่ีเกือบต ่าท่ีสุดในประวติัการณ์ เน่ืองมาจากความกดดนัทาง
การเงินไม่วา่ทั้งต่อผูซ้ื้อหรืออู่ต่อเรือ อนัช่วยลดความกดดนัในภาคอุปทานโดยมีการสัง่ต่อเรือใหม่เพียงแค่ร้อยละ 7.8 ของปริมาณ
เรือท่ีมีอยูใ่นตลาด ณ ส้ินไตรมาสสาม (มีเรือขนาดระวางรวม 63.27 ลา้นเดทเวทตนัท่ีมีก าหนดส่งมอบภายในปี  2563) บรรยากาศ
ทางดา้นลบในตลาดไดเ้ร่ิมจางลงซ่ึงเป็นท่ีน่าเสียดายเพราะส่งผลให้เจา้ของเรือต่างๆปฏิเสธท่ีจะปลดระวางเรือเก่าของตน ดงันั้น 
ในช่วง 9 เดือนแรกของปีน้ี กองเรือขยายตวัอยูท่ี่ร้อยละ 2.7 หากตวัเลขการปลดระวางเรือไม่เพ่ิมข้ึน ดชันี BDI จะยงัคงผนัผวน
ข้ึนอยูก่บัดา้นอุปสงคเ์พียงอยา่งเดียว กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ เจา้ของเรือต่างๆไม่ไดใ้ห้ความร่วมมือโดยไม่ยอมปลดระวางเรือของตน
ส่งผลใหก้ารฟ้ืนตวัของตลาดในปี 2561 ถึงปี 2563 จะตอ้งชะลอตวัลง เผชิญกบัความผนัผวนอยา่งมาก รวมทั้งตลาดจะข้ึนอยูก่บั
ปัจจยัในภาคอุปสงคท่ี์ก าลงัฟ้ืนตวัเพียงอยา่งเดียว 
 

มุมมองอื่ิ ๆ ต่อตลาด 
เรือขนาดแฮนด้ีไซส์และซุปราแมกซ์ไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากความคล่องตวัและโอกาสท่ี
มากกว่าในการปล่อยเช่าเรือ เรือขนาดดังกล่าวทั้ งสองน้ีเป็นเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือซ่ึงท าให้การขนส่งสินคา้มี
ประสิทธิภาพเน่ืองจากอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ท่ีชายฝ่ังอาจไม่มีหรือมีไม่เพียงพอ นอกจากนั้น ขนาดของตวัเรือประกอบกบัอตัรากิน
น ้ าลึกท าให้เรือขนาดดงัล่าวสามารถเขา้เทียบท่าเรือไดห้ลากหลายแห่ง ส่งผลให้มีรูปแบบการเช่าเรือท่ีหลากหลาย หากค านวณ
อตัราการส่งมอบล่าชา้ของเรือใหม่ คาดวา่ในปี 2560 จะมีการรับมอบเรือใหม่อยูท่ี่ปริมาณ 15-16 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงต ่ากวา่ปริมาณ 
17 ลา้นเดทเวทตนัในปี 2559 ในขณะเดียวกนัมีการขายเรือจ านวน 84 ล า ขนาดระวางเรืออยูร่ะหวา่ง 20,000-64,999 เดทเวทตนัเพื่อ
ปลดระวาง ซ่ึงคิดเป็นขนาดระวางรวม 3.3 ลา้นเดทเวทตนั หากมองในแง่ของเดทเวทตนัถือวา่ลดลงร้อยละ 32 เม่ือเทียบกบัช่วง
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เดียวกนัของปี 2559 คาดวา่ปริมาณการปลดระวางเรือในปี 2560 จะลดลงเล็กนอ้ย เน่ืองมาจากตลาดท่ีปรับตวัดีข้ึน ถึงแมว้า่มีการ
คาดการณ์วา่กฎเกณฑใ์นเร่ืองการจดัการน ้ าถ่วงเรือและเร่ืองค่าก ามะถนัในน ้ ามนัเช้ือเพลิงอาจท าให้การปลดระวางเรือมีปริมาณ
มากข้ึนในปีต่อไปขา้งหนา้ ขณะน้ี คาดวา่กองเรือขนาดแฮนด้ีไซส์และซุปราแมกซ์จะขยายตวัสุทธิร้อยละ 4 ในปี 2560 และร้อยละ 
0 ในปี 2561 หลงัจากรวมอตัราการส่งมอบเรือล่าชา้และอตัราการปลดระวางท่ีลดลงเล็กนอ้ยในปี 2560 โชคดีท่ีปริมาณการสั่งต่อ
เรือใหม่ลดลงอยา่งมาก ในปี 2559 มีเรือเพียงแค่จ านวน 15 ล าเท่านั้นโดยเป็นเรือขนาดระหวา่ง 20,000-64,999 เดทเวทตนั คิดเป็น
ขนาดระวางรวม 0.82 ลา้นเดทเวทตนั ในขณะท่ีการปลดระวางมีการชะลอตวัลงอยา่งมาก ความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานยงั
ปรับตวัดีข้ึนโดยปริมาณการส่งมอบเรือใหม่ยงัคงท่ีในระดบัต ่าและการขยายตวัทางการคา้โดยทัว่ไปยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีดีอย่าง
ต่อเน่ือง  ปัจจยัดงักล่าวเหล่าน้ีช้ีให้เห็นว่าตลาดของเรือขนาดแฮนด้ีไซส์และซุปราแมกซ์อยูใ่นจุดท่ีเหมาะสมในการสร้างความ
สมดุลของภาคอุปสงคแ์ละภาคอุปทาน (ขอ้มูลจาก Banchero Costa) 
 
อุปสงค์ของสินคา้แห้งเทกองและราคาหุ้นของบริษทัเจ้าของเรือต่างๆยงัคงแข็งแกร่งโดยคาดไวว้่าช่วงคร่ึงปีหลงัจะเป็นช่วง
แขง็แกร่งท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2555 บริษทัยงัคงมองเชิงบวกส าหรับตลาดในระยะสั้นจากปัจจยัท่ีอุตสาหกรรมเหล็กกลา้ของจีนมีก าไร
เพ่ิมข้ึนและสินคา้ถ่านหินคงคลงัอยูใ่นระดบัต ่า แต่ส าหรับตลาดในระยะยาว บริษทัมองวา่อตัราการเติบโตจะลดลงสอดคลอ้งกบั
อตัราการขยายตวัของกองเรือท่ีจะเพ่ิมข้ึนอยา่งมากอีกคร้ังเน่ืองจากค่าระวางเรือท่ีสูงข้ึนในช่วงไตรมาสส่ี ประกอบกบัราคาเรือต่อ
ใหม่ท่ีต ่าจะส่งผลใหมี้การสัง่ต่อเรือเพ่ิมข้ึน หากมองแค่ตลาดในอีก 12-18 เดือนขา้งหนา้ คาดหวงัวา่ตลาดจะแข็งแกร่ง โดยบริษทั
เช่ือว่ามูลค่าตวัเรือและราคาหุ้นของบริษทัเจา้ของเรือต่างๆจะยงัคงปรับตวัเพ่ิมข้ึน ดงันั้น จึงแนะน าให้ซ้ือหุ้นในกลุ่มธุรกิจน้ี 
(ขอ้มูลจาก Pareto) 
 
ตลาดในช่วงไตรมาสส่ีจะยงัคงแข็งแกร่ง กล่าวคือ ฤดูกาลในการขนส่งสินคา้แห้งเทกองนั้นไม่ไดเ้กิดข้ึนอย่างไร้แบบแผน การ
น าเขา้แร่เหลก็ของจีนจากบราซิลโดยทัว่ไปจะมีปริมาณสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธนัวาคม ซ่ึงส่งผลอยา่งมากต่อการ
ปรับตวัของดชันี BDI เน่ืองจากเป็นเสน้ทางการขนส่งทางเรือท่ีมีระยะทางไกล (ระยะทางมากกวา่จากออสเตรเลียไปจีนถึง 3 เท่า) 
นอกจากน้ี การน าเขา้ถ่านหินของจีนยงัมีปริมาณสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธนัวาคมซ่ึงเป็นฤดูหนาว (สูงกวา่ปริมาณ
การน าเขา้ถ่านหินรายเดือนเฉล่ียในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมถึงมากกวา่ร้อยละ 20) จากปริมาณการน าเขา้ถ่านหินเฉล่ีย
เดือนละ 22 ลา้นตนั คาดวา่จีนจะน าเขา้ถ่านหินในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธนัวาคมถึง 26 ลา้นตนัต่อเดือน ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 4 ลา้น
ตนัต่อเดือน ปริมาณการน าเขา้แร่เหล็กและถ่านหินของจีนรวมสุทธิคิดเป็นร้อยละ 25 ของอุปสงคก์ารขนส่งสินคา้แห้งเทกองทัว่
โลกซ่ึงจะลดลงเพียงแค่ 4 ลา้นตนัต่อเดือนในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม  (8 ลบ 4) ซ่ึงจะช่วยลดอุปสงคก์ารขนส่ง
สินคา้แห้งเทกองทัว่โลกลงเพียงแค่ร้อยละ  0.8 ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม  (4 หาร (96 บวก 26) คูณร้อยละ 25 
เท่ากบั ร้อยละ 0.8)  เม่ือรวมกบัตวัเลขอุปทานท่ีลดลง บริษทัคาดวา่ไตรมาสส่ีตลาดจะยงัคงแข็งแกร่งไม่มากก็น้อย (ขอ้มูลจาก 
Deutsche Bank) 
 
บริษทัมองเชิงบวกต่อตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองจากการคาดการณ์วา่การขยายตวัของอุปทานในปี 2561-2562 จะมีปริมาณ
นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.5 ซ่ึงต ่ากวา่การขยายตวัของอุปสงค์ซ่ึงอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 2.5 และบริษทัคาดวา่ปริมาณการขนส่งทางเรือจะ
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เพ่ิมข้ึนจากประมาณการท่ีร้อยละ 89 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 93 ภายในปี 2562  ซ่ึงส่งผลใหค้าดวา่ค่าระวางของเรือขนาดเคปไซส์
จะอยูท่ี่ 11,000 เหรียญสหรัฐต่อวนัส าหรับปี 2560 (ซ่ึงดูเป็นตวัเลขท่ีค่อนขา้งต ่าหากค านึงถึงตวัเลขค่าระวาง ณ ขณะน้ีซ่ึงอยู่ท่ี 
10,000 เหรียญสหรัฐตอ่วนั) และคาดวา่จะเพ่ิมข้ึนเป็น 17,000 เหรียญสหรัฐต่อวนัในปี 2561 และ 20,000 เหรียญสหรัฐต่อวนัในปี 
2562 ปริมาณการสัง่ต่อเรือใหม่ยงัอยูใ่นระดบัต ่าเป็นประวติัการณ์โดยอยูท่ี่เพียงร้อยละ 2 แมว้า่ไดเ้พ่ิมข้ึนในไตรมาสสองเป็นร้อย
ละ 3.6 เน่ืองจากตลาดค่าระวางท่ีฟ้ืนตวัข้ึน อตัราการสัง่ต่อเรือใหม่ต่อกองเรือในปัจจุบนัอยูท่ี่ร้อยละ 7.5 (ซ่ึงเคยต ่ากวา่ตวัเลขน้ีใน
ปี 2545 เท่านั้น) การปลดระวางเรือเร่ิมชะลอตวัลงตั้งแต่ปี 2559 แต่ยงัคงอยูท่ี่ร้อยละ 1.9 ในปี 2560 สอดคลอ้งตวัเลขในไตรมาส
สองซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 1.8 (ขอ้มูลจาก DNB Markets) 
 
บริษทัมองเชิงลบต่ออตัราค่าระวางเรือเน่ืองจากคาดวา่การคา้ขายสินคา้จะชะงกัเน่ืองจากการสตอ็กสินคา้ของจีนในรอบปัจจุบนัจะ
ส้ินสุดลง จากมาตรการการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มท่ีเขม้งวดข้ึน ความเขม้งวดในขอ้ก าหนดของความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน 
(Public Private Partnerships) และมาตรการควบคุมตลาดท่ีอยูอ่าศยั กระทรวงคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มของจีนก าลงัออกกฎต่างๆท่ี
เขม้งวดข้ึนเพื่อลดการผลิตเหลก็กลา้และลดอุตสาหกรรมต่างๆท่ีสร้างมลพิษในกรุงปักก่ิง เทียนจินและเมืองรอบๆอีก 26 เมือง ซ่ึง
เรียกวา่ โครงการ 2 + 26 นอกจากนั้น การอนุมติัโครงการความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน  (Public Private Partnerships)  ยงัมีการ
ชะลอตวัลงตั้งแต่ไตรมาสสอง ปี 2560 ซ่ึงส่งผลให้การริเร่ิมโครงการต่างๆและโครงการการก่อสร้างต่างๆ ลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม โดยในภาคอสงัหาริมทรัพยมี์ 7 เมืองท่ีไดป้ระกาศใชม้าตรการท่ีเขม้งวดมากข้ึน ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวทั้งหมดน้ี
ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่อุปสงคใ์นการขนส่งสินคา้แหง้เทกองและอตัราคา่ระวางเรือจะลดลงในอนาคตอนัใกล ้บริษทัคาดวา่การขยายตวัของ
อุปสงคท์ัว่โลกจะลดลงเหลือประมาณร้อยละ 3 ในปี 2561 (จากร้อยละ 3.7 ในปี 2560) และร้อยละ 2.6 ในปี 2562 (ขอ้มูลจาก JP 
Morgan) 
 
โดยรวมแลว้ แมว้า่สภาพตลาดมีความทา้ทาย แต่ตลาดสินคา้แห้งเทกองยงัคงดีกวา่ในปี 2559 และมีปัจจยัท่ีจะมองตลาดเชิงบวก 
กล่าวคือ ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 ราคาแร่เหลก็และถ่านหินมีเสถียรภาพ ท าให้มองวา่ตลาดสินคา้แห้งเทกองก าลงัจะแข็งแกร่ง
ข้ึน ถึงแมว้า่เศรษฐกิจของจีนจะชะลอตวัในช่วงตน้ปีท่ีผ่านมา แต่รัฐบาลจีนยงัคงมีความเช่ือมัน่วา่เศรษฐกิจของตนจะขยายตวัใน
อตัราร้อยละ 6.5 ในปี 2560 และยงัไดอ้นุมติัแผนกระตุน้เศรษฐกิจทางดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายน้ี ในขณะท่ี
การผลิตเหลก็กลา้ของอินเดียมีปริมาณเพ่ิมข้ึนซ่ึงส่งผลใหมี้การน าเขา้วสัดุเพื่อน ามาใชผ้ลิตเหล็กกลา้เพ่ิมข้ึนอนัเป็นปัจจยัเชิงบวก
ต่อตลาดสินคา้แหง้เทกอง (ขอ้มูลจาก The Standard Club) 
 

การเนปลีย่ิแปลงหลกัของภาคอุปทาิ 

การเนปลีย่ิแปลงด้าิอุปทาิของกองเรือเทกองโลก ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงสถานการณ์ทางดา้นลบ โดยเร่ิมตน้ปี 2560 ท่ี 790.41 ลา้น
เดทเวทตนั และเพ่ิมข้ึนเป็น 812.05 ลา้นเดทเวทตนัก่อนส้ินไตรมาสสาม ดว้ยอตัราการขยายตวัของกองเรือร้อยละ 2.74 ซ่ึงอีก           
ร้อยละ 1.47 (11.94 ลา้นเดทเวทตนั) มีก าหนดส่งมอบภายในปี 2560 และอีกร้อยละ 3.19 (25.91 ลา้นเดทเวทตนั) มีก าหนดส่งมอบ
ภายในปี 2561 หากค านวณอตัราการส่งมอบล่าชา้ท่ีร้อยละ 20.44 ของการส่งมอบเหล่าน้ี (ซ่ึงเป็นอตัราการส่งมอบล่าชา้จนถึงส้ิน
ไตรมาสสาม ปี 2560) และสมมติวา่มีการปลดระวางเรือทั้งปีท่ี 17.11 ลา้นเดทเวทตนั (ค านวณตวัเลขทั้งปีโดยอา้งอิงจากตวัเลขการ
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ปลดระวางเรือท่ี 12.80 ลา้นเดทเวทตนัจนถึงไตรมาสสาม ปี 2560) การขยายตวัของกองเรือสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 3.39 (817.24 ลา้นเดท
เวทตนั) ในปี 2560 และร้อยละ 0.67 (822.68 ลา้นเดทเวทตนั) ในปี 2561 และร้อยละ 0.37 ในปี 2562 
 

มุมมองอื่ิ ๆ ต่อการเนปลีย่ิแปลงของภาคอุปทาิ 
ในเดือนสิงหาคม 2560 มีการปลดระวางเรือเพียงจ านวน 11 ล า ขนาดระวางรวม 0.5 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีต ่าท่ีสุด
นบัตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2560 มีปริมาณการปลดระวางในระดบัต ่าท่ีสุดนบัตั้งแตปี่ 2553 โดยมี
การปลดระวางเรือเพียงจ านวน 146 ล า ขนาดระวางรวม 9.9 ลา้นเดทเวทตนั เม่ือเทียบกบัการปลดระวางเรือจ านวน 313 ล า ขนาด
ระวางรวม 24.8 ลา้นเดทเวทตนัในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2559 ในขณะท่ีปริมาณการรับมอบเรือใหม่ในแง่ขนาดระวางเรือลดลง
ร้อยละ 8.3  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ แต่ก็ยงัคงเป็นไปตามคาดการณ์ท่ีมีปริมาณการส่งมอบเรือใหม่ส าหรับทั้งปีอยูท่ี่
ประมาณ 41 ลา้นเดทเวทตนั เม่ือคิดรวมอตัราการส่งมอบล่าชา้ท่ีร้อยละ 35 ทั้งน้ี ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2560  มีการส่งมอบเรือ
ใหม่จ านวน 365 ล า ขนาดระวางรวม 31.5 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงส่งผลใหก้ารขยายตวัของกองเรือสุทธิในแง่ปริมาณเดทเวทตนัอยูท่ี่
ร้อยละ 2.6 การปลดระวางเรือมีการชะลอตวัโดยมีสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของดชันี BDI ซ่ึงมีค่าเฉล่ียระหวา่ง 800 
จุด - 1,300 จุด ในแต่ละเดือนของปี 2560 (และอยูใ่นระดบัท่ีมากกวา่ 1,000 จุดนบัตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560) เน่ืองจากปริมาณการ
ปลดระวางท่ีนอ้ยลง การขยายตวัของกองเรือในปีน้ีคาดวา่จะมีปริมาณมากกวา่ร้อยละ 3 ซ่ึงมากกวา่การขยายตวักองเรือท่ีร้อยละ 
2.3 ในปี 2559 อยา่งเห็นไดช้ดั อยา่งไรก็ตาม ตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองยงัคงอยูร่ะหวา่งการฟ้ืนตวัเน่ืองจากคาดวา่การ
ขยายตวัของกองเรือจะคงท่ีในปี 2561 – ปี 2562 และการคา้สินคา้โภคภณัฑร์วมถึงอุปสงคสิ์นคา้น าเขา้ของจีนยงัคงแขง็แกร่ง 
(ขอ้มูลจาก Banchero Costa) 
 
การสั่งต่อเรือต่อใหม่ในกลุ่มเรือท่ีมีขนาดเล็กกว่าเรือขนาดเคปไซส์ ไดเ้พ่ิมมากข้ึนในช่วงไตรมาสสามจากท่ีเคยซบเซาอย่าง
ต่อเน่ืองในช่วง 18 เดือนท่ีผ่านมา ในปีน้ีมีการสั่งต่อเรือต่อใหม่จ านวน 61 ล าประกอบดว้ยเรือขนาดโพสท์ปานาแมกซ์ จ านวน 3 
ล า, เรือขนาดแคมซาร์แมกซ์ จ านวน 26 ล า, เรือขนาดซุปราแมกซ์ จ านวน 17 ล า และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ 15 ล า โดยมีการสั่งซ้ือ
เรือต่อใหม่ท่ียงัไม่ไดรั้บการยนืยนัอ่ืนๆอีกโดยเฉพาะอยา่งยิง่เรือขนาดแคมซาร์แมกซ์ ดงันั้น การสัง่ซ้ือเรือต่อใหม่จะยงัคงขยายตวั
ต่อเน่ือง มีการสัง่ต่อเรือขนาดแคมซาร์แมกซ์แลว้ จ านวน 112 ล า (โดยมีเรือในตลาดแลว้จ านวน 918 ล า) และอีกจ านวน 31 ล าเป็น
การสัง่ต่อท่ีไม่มีการรายงานและเป็นการใชสิ้ทธิสัง่ต่อจากปี  2558 (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research) 
 
อยา่หลงเช่ือค าพดูท่ีเกินความจริง ภาคอุปทานไดส้ร้างฐานท่ีมัน่คงต่อการฟ้ืนตวัของตลาดมากกวา่สร้างความกงัวล กล่าวคือ มีการ
สั่งต่อเรือใหม่จ านวนเพียงเล็กนอ้ยในปีน้ี แมว้่าไดมี้การเผยแพร่ข่าวถึงการสั่งซ้ือเรือต่อใหม่บางล าและปริมาณสั่งต่อเรือต่อใหม่
เพ่ิมข้ึนจากปริมาณท่ีต ่าในปี 2559 แมว้า่ปริมาณการสัง่ต่อเรือใหม่ไดเ้พ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ก็จริงแตย่งัคงมีปริมาณนอ้ยมากและต ่ากวา่
ปริมาณการสัง่ต่อเรือใหม่ในปี 2558 ถึงร้อยละ 42 และต ่ากวา่ปริมาณในปี 2557 ถึงร้อยละ 74 ปริมาณการส่งมอบเรือใหม่ยงัคงมี
มากกวา่การสัง่ต่อเรือใหม่ ซ่ึงส่งผลใหป้ริมาณการสัง่ต่อเรือลดลงอยา่งต่อเน่ืองท่ามกลางตวัเลขการปลดระวางท่ีมีลดลงแต่ไม่ไดมี้
การหยดุการปลดระวางทั้งหมด บริษทัคาดวา่การขยายตวักองเรือสุทธิจะอยู่ท่ีเพียงแค่ร้อยละ 1.1 ในปี 2561 ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุด
นบัตั้งแต่ปี 2542 เวน้เสียแต่ว่ามีภาวะเศรษฐกิจโลกหรือเศรษฐกิจจีนถดถอย เป็นการยากท่ีจะมองเห็นภาคอุปสงค์นอ้ยกว่าการ
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ขยายตวัของภาคอุปทาน ดงันั้น บริษทัเห็นว่าอตัราค่าระวางเรือจะเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในปีหนา้พร้อมกบัมูลค่าตวัเรือท่ีเพ่ิมข้ึน 
(ขอ้มูลจาก Evercore ISI) 
 
ในช่วงสองปีท่ีผา่นมา มีการท าสญัญาสัง่ต่อเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองลดลงและมุ่งเนน้ไปท่ีเรือขนาดใหญ่ข้ึน อู่ต่อเรือจ านวนมาก
ยงัคงเผชิญสถานการณ์ท่ียากล าบาก แมว้่าอู่ต่อเรือบางแห่งจะไดรั้บประโยชน์จากการสั่งต่อเรือขนาดใหญ่ซ่ึงมีปริมาณไม่มาก 
อยา่งไรก็ตาม บรรยากาศโดยรวมของตลาดดูเหมือนก าลงัดีข้ึนและการสั่งต่อเรือใหม่ยงัคงเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยในปี 2560 ซ่ึงแสดงให้
เห็นวา่ยงัไม่มีการหยดุท าสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่ทั้งหมดลง (ขอ้มูลจาก Clarksons) 
 

การเนปลีย่ิแปลงหลกัทางด้าิกฎเนกณฑ์ 
เรือท่ีเทียบท่าในประเทศต่างๆท่ีได้ให้สัตยาบนัอนุสัญญาการจดัการน ้ าถ่วงเรือ (BMWC) ไดรั้บการตรวจสอบท่ีเขม้งวดโดย
เจา้หนา้ท่ีของรัฐเมืองท่าเน่ืองจากอนุสัญญาการจดัการน ้ าถ่วงเรือมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 8 กนัยายน 2560 ประเทศท่ีเป็นภาคี
อนุสัญญาน้ีภายใตอ้งคก์ารทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) ตอ้งบงัคบัใชข้อ้ก าหนดตามอนุสัญญาดงักล่าวกบัเรือทั้งหมดไม่วา่เรือ
เหล่านั้นจะชกัธงของประเทศท่ีไดใ้ห้สัตยาบนัอนุสัญญาหรือไม่ โดยรัฐเมืองท่าสามารถตรวจสอบวา่เรือมีใบรับรองการติดตั้ง
ระบบการจดัการน ้ าถ่วงเรือท่ีถูกตอ้งหรือไม่ นอกจากน้ี รัฐเมืองท่ายงัสามารถตรวจสอบสมุดบนัทึกน ้ าถ่วงเรือ และ/หรือ ตวัอยา่ง
ของน ้ าถ่วงเรือ (ขอ้มูลจาก IHS Maritime) 
 
เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม หน่วยป้องกนัชายฝ่ังของสหรัฐอเมริกา (The US Coast Guard) ไดส้ัง่ปรับเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองใหม่ช่ือ 
ANSAC Moon Bear เป็นเงิน 5,000 เหรียญสหรัฐจากการปล่อยน ้ าถ่วงเรือโดยไม่ผ่านการบ าบดัลงในแม่น ้ า Willamette ในพอร์ต
แลนด ์รัฐโอเรกอน โดยเจา้ของเรือมีทางเลือกสองทาง คือ จ่ายเงินค่าปรับ 5,000 เหรียญสหรัฐก่อนออกจากท่าเรือหรือวางหนงัสือ
ค ้าประกนัในวงเงิน 38,175 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงเท่ากบัค่าปรับสูงสุด หน่วยป้องกนัชายฝ่ังฯ ไดเ้ตือนผูป้ระกอบการเดินเรือวา่กฎเกณฑ์
การจดัการน ้ าถ่วงเรือของสหรัฐฯแตกต่างจากกฎเกณฑ์ของ IMO และกฎเกณฑ์ของสหรัฐนั้นมีผลบังคบัใช้แลว้ (ขอ้มูลจาก 
Maritime Executive) 
 

การเนปลีย่ิแปลงหลกัใิภาคอุปสงค์ 

การคาดการณ์   ส าหรับอีก 12 เดือนขา้งหนา้ จะสามารถเขา้ใจไดง่้ายข้ึน หากพิจารณาถึงปัจจยัในระดบัมหภาคต่างๆ โดยบริษทัฯ 
ไดร้วบรวมขอ้มูลบางส่วนจากแหล่งขอ้มูลท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
ประเนทศจีิ  
ปัจจยัจากจีนยงัคงส่งผลกระทบอยา่งต่อเน่ืองตอ่ตลาดสินคา้แหง้เทกอง ตวัเลขจีดีพขีองจีนไดเ้พ่ิมข้ึนไปอยูท่ี่ร้อยละ 6.9 ในช่วง 9 
เดือนแรกของปี  2560  โดยไตรมาสสามอยูท่ี่ร้อยละ 6.8 ซ่ึงสูงกวา่เป้าหมายท่ีรัฐบาลตั้งไวท่ี้ประมาณร้อยละ 6.5 
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การน าเขา้แร่เหลก็ในประเทศจีนในช่วง 9 เดือนของปี 2560 มีปริมาณ 817.2 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.1 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีท่ีแลว้ (ขอ้มูลจาก Banchero Costa) 
 
การผลิตเหลก็ในจีนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 อยูท่ี่ปริมาณ 639.4 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.7  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ท่ีแลว้ (ขอ้มูลจาก Bloomberg) 
 
การส่งออกเหลก็ของจีนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 ลดลงอยา่งมาก ลดลงร้อยละ 30.2 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน มา
อยูท่ี่ปริมาณ 59.6 ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก Banchero Costa) 
 
จีนเพ่ิมการน าเขา้ถ่านหินในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 ร้อยละ 13.8  เป็น 205.1 ลา้นตนัเม่ือเทียบกบัในปีก่อน (ขอ้มูลจาก 
Banchero Costa) 
 
ในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2560 จีนขดุถ่านหินดิบรวมปริมาณ 3.0 พนัลา้นตนั ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.7 จากช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 
ตามขอ้มูลของส านกังานสถิติแห่งชาติ (ขอ้มูลจาก Platts) 
 
จีนผลิตเคร่ืองจกัร โทรศพัทมื์อถือและหมอกควนั แตทุ่กอยา่งลว้นแต่ใชถ่้านหินโดยจีนเป็นประเทศท่ีบริโภคถ่านหินมากท่ีสุดใน
ดลก การลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพยข์องจีนซ่ึงเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญัท่ีสุดของอุปสงค์ในวสัดุทัว่โลกรวมทั้งถ่านหิน ได้
ขยายตวัท่ีระดบัต ่าสุดในรอบหน่ึงปีในเดือนกรกฎาคมและการลงทุนดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานไดล้ดต ่าลง ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
หดตวัลงทัว่ทั้งประเทศ มีสองปัจจยัท่ีส่งผลต่ออุปสงคถ่์านหินและกระแสไฟฟ้า ประการแรกคือ การท่ีทางตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน
มีฝนตกอีกคร้ัง ซ่ึงสภาพอากาศแห้งท าให้การผลิตไฟฟ้าพลงัน ้ าลดลงมากท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2555 และโรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหินมี
ปริมาณการผลิตสูงข้ึนอยา่งมาก ขณะน้ีสถานการณ์ดงักล่าวพลิกกลบัเน่ืองจากการผลิตไฟฟ้าพลงังานน ้ าเพ่ิมข้ึนอีกคร้ัง ประการท่ี
สองคือ แผนการท่ีจะปิดโรงงานผลิตเหลก็และอะลูมิเนียมท่ีใชเ้ช้ือเพลิงมากในช่วงฤดูหนาวทางภาคเหนือซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีการปล่อย
มลพิษสูงสุด นอกจากท่ีไดมี้การลดก าลงัการผลิตเหล็กกลา้ลงแลว้ ซ่ึงปัจจยัน้ีอาจท าให้ส่งผลกระทบทางลบต่ออุปสงคพ์ลงังาน 
ทั้งน้ี การถลุงโลหะคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 20 ของการบริโภคพลงังานของจีน (ขอ้มูลจาก Wall Street Journal) 
 
การน าเขา้ถ่านหินของจีนมีความผนัผวนในช่วงหลายปีท่ีผ่านโดยไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัหลายประการ กล่าวคือ ปริมาณการ
ผลิตถ่านหินของจีนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2560 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวของปีท่ีแลว้ นโยบายสนบัสนุนของ
ภาครัฐ ราคาถ่านหินท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึน การผลิตพลังงานเทอร์มอลท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7  ในคร่ึงปีแรกของปี 2560 การผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมท่ีขยายตวัข้ึน ราคาถ่านหินท่ีเป็นท่ีน่าพอใจ การผลิตไฟฟ้าพลงังานน ้ าท่ีลดลง อุปทานถ่านหินในประเทศท่ีจ ากดั 
มีหลากหลายตวัอยา่งท่ีชดัเจนในช่วงหลายเดือนท่ีผา่นมาท่ีแสดงถึงปัจจยัเชิงบวกในระยะสั้น แต่ยงัคงมีความเส่ียงต่อแนวโนม้การ
น าเขา้ถ่านหินของจีนทั้งในช่วงท่ีเหลือของปี 2560 และในอนาคตขา้งหนา้ ในขณะท่ีมีการเปล่ียนมาใชเ้ช้ือเพลิงท่ีสะอาดมากข้ึนซ่ึง
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อาจท าให้อุปสงค์การน าเขา้ถ่านหินลดลงในระยะยาว แต่ยงัคงจะเห็นสถานการณ์การน าเขา้ถ่านหินของจีนมีความผนัผวนอยา่ง
มากต่อไป (ขอ้มูลจาก Clarksons) 
 
ถ่านหินเป็นแหล่งพลงังานสุดทา้ยของจีน ตามท่ีบริษทัไดค้าดวา่การผลิตไฟฟ้าของจีนในปี 2560-2562 จะขยายตวัร้อยละ 4.4 และ
แนวโน้มการขยายตวัของการผลิตไฟฟ้าพลงังานน ้ า พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลมและพลงังานนิวเคลียร์ บริษทัคาดว่าการ
บริโภคถ่านหินเทอร์มอลของจีนจะคงตวัในปี 2561-2562 โดยการผลิตถ่านหินเทอร์มอลในจีนลดลงร้อยละ 18 ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 
2559 และจากการคาดการณ์วา่การผลิตถ่านหินจะลดลงประมาณร้อยละ 1.5 ต่อปี ตั้งแตปี่ 2560 ถึงปี 2562 คาดวา่การน าเขา้ถ่านหิน
เทอร์มอลของจีนจะเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียร้อยละ 10 ต่อปีในช่วงระยะเวลาเดียวกนั (ขอ้มูลจาก DNB Markets) 
 
คณะกรรมการพฒันาและปฏิรูปแห่งชาติไดก้ล่าวไวว้า่ จีนไดเ้ดินมาคร่ึงทางของการบรรลุเป้าหมายในการลดก าลงัการผลิตถ่านหิน
ลง 800 ลา้นตนัต่อปีภายในส้ินปี 2563 โดยในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 มีการลดก าลงัการผลิตของเหมืองถ่านหินปริมาณ 111 ลา้น
ตนั ส่งผลใหมี้การลดก าลงัการผลิตถ่านหินแลว้ทั้งหมด 400 ลา้นตนั จากขอ้มูลจากส านกังานสถิติแห่งชาติ ทั้งน้ี จีนไดผ้ลิตถ่าน
หินปริมาณ 3.64 พนัลา้นตนัในปี 2559 ลดลงร้อยละ 9 จากปีก่อนหนา้ (ขอ้มูลจาก Reuters) 
 
คาดวา่การผลิตเหล็กกลา้ของจีนจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 5 ในปี 2560 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา แมไ้ดมี้การปิดโรงถลุงเหล็ก
ขนาดเล็กท่ีลา้สมยั เน่ืองจากราคาเหล็กท่ีสูงข้ึนกระตุน้ให้ผูผ้ลิตรายใหญ่ผลิตปริมาณมากข้ึน Qu Xiuli รองประธานสมาคมเหล็ก
และเหลก็กลา้ของจีน (CISA) ไดก้ล่าววา่ จีนซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเหล็กรายใหญ่ท่ีสุดในโลกจะผลิตเหล็กดิบประมาณ 840 ลา้นตนัในปีน้ี 
โดยในปีท่ีแลว้จีนผลิตเหลก็กลา้ปริมาณ 808 ลา้นตนั  (ขอ้มูลจาก Reuteurs) 
 
นาย Li Keqiang นายกรัฐมนตรีของจีนไดส้ญัญาวา่จะยงัคงพุง่เป้าอยา่งไม่หยดุย ั้งท่ีจะปิดโรงหลอมเหล็กกลา้จากเศษเหล็ก ซ่ึงเป็น
การยกระดบัตลาดเหล็กกลา้และแร่เหล็กของประเทศ จีนกล่าววา่จะลดก าลงัการผลิตของโรงหลอมเหล็กกลา้ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพลง 
120 ลา้นตนัต่อปี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 โรงงานเหล่าน้ีผลิตเหลก็ต ่ากวา่มาตรฐานและปล่อยมลพิษมากกวา่โรงหลอมเหลก็กลา้
จากแร่เหลก็ (ขอ้มูลจาก Argus Media Ltd)  
 
การผลิตเหลก็ดิบของจีนในช่วง 8 เดือนแรกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.8 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ เป็น 567.7 ลา้นตนั โดยตวัเลข
ในเดือนสิงหาคมอยูท่ี่ 74.6 ลา้นตนัซ่ึงเป็นตวัเลขรายเดือนท่ีสูงเป็นประวติัการณ์ การผลิตปริมาณมากดงักล่าวส่งผลดีอยา่งมากต่อ
ตลาดเรือขนาดเคปไซส์ เน่ืองจากการน าเขา้แร่เหลก็ของจีนเพ่ิมข้ึน 43 ลา้นตนัในช่วง 7 เดือนแรกอยูท่ี่ 626 ลา้นตนั (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
7.5 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวของปีท่ีแลว้) ในทางกลบักนั การส่งออกเหล็กกลา้ของจีนลดลงเกือบ 20 ลา้นตนั (ลดลงร้อยละ 29  เม่ือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้) ในระหวา่งช่วงเวลาดงักล่าว (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research) 
 
มีรายงานวา่จีนจะยกเลิกใบอนุญาตการท าเหมืองแร่เหลก็ประมาณ 1 ใน 3 ของใบอนุญาตทั้งหมด บริษทัมองวา่เป็นการตดัสินใจท่ี
เหมาะสมเม่ือค านึงถึงการจดัซ้ือแร่เหลก็และกฎเกณฑด์า้นส่ิงแวดลอ้ม บริษทัยงัคงมองวา่ปริมาณน าเขา้แร่เหล็กของจีนมีแนวโนม้
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ท่ีจะยงัคงแขง็แกร่งแมจ้ะมีการลดก าลงัการผลิตเหล็กกลา้ตามท่ีไดป้ระกาศออกไปเม่ือเร็วๆน้ีก็ตาม (เน่ืองจากความกงัวลทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม) โดยเช่ือวา่การใชแ้ร่เหลก็ในประเทศ (ซ่ึงมีคุณภาพต ่ากวา่แร่เหล็กน าเขา้) อยูภ่ายใตแ้รงกดดนัมากกวา่การบริโภคแร่
เหล็กน าเขา้ จีนให้ความส าคญักบัการใชแ้ร่เหล็กท่ีมีคุณภาพสูงมากกวา่ในอดีต แมจ้ะมีการลดก าลงัการผลิตเหล็กกลา้ไวช้ัว่คราว 
บริษทัยงัคงมัน่ใจวา่การน าเขา้แร่เหลก็ของจีนจะยงัคงมีปริมาณมาก การตดัสินใจของรัฐบาลจีนในการยกเลิกสิทธิในการท าเหมือง
แร่เหลก็ลง 1 ใน 3 นั้นท าใหบ้ริษทัมีความเช่ือมัน่มากยิง่ข้ึน (ขอ้มูลจาก Commodore Research) 
 
การขยายตวัของการน าเขา้แร่เหลก็ของจีนท่ีขบัเคล่ือนโดยการลดลงของแร่เหลก็ท่ีผลิตในประเทศอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2554 และ
ตามประมาณการของบริษทัซ่ึงแสดงวา่จะมีการลดการผลิตแร่เหล็กในประเทศลงเหลือร้อยละ 5 โดยเฉล่ียนบัตั้งแต่ปี 2560 จนถึง 
ปี 2562 (เพ่ิมข้ึนจากติดลบร้อยละ 7 ในปี 2559 และติดลบร้อยละ 9 ในปี 2558) คาดวา่การน าเขา้แร่เหลก็ของจีนจะเพ่ิมข้ึนประมาณ
ร้อยละ 8 ในปี 2560 ร้อยละ 1 ในปี 2561 และร้อยละ 3 ในปี 2562 ตามตวัเลขการบริโภคเหล็กกลา้ของจีน (ขอ้มูลจาก DNB 
Markets) 
 
จีนเป็นผูน้ าเขา้ถัว่เหลืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกโดยคาดวา่จะมีสัดส่วนร้อยละ 63 ของการน าเขา้ถัว่เหลืองทัว่โลกส าหรับปี 2560/61 
การน าเขา้ถัว่เหลืองทัว่โลกคาดวา่จะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 ในปี 2560/61 เป็น 148 ลา้นตนัโดยเป็นการน าเขา้ถัว่เหลืองของจีนท่ีเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 3.3 คิดเป็น 94 ลา้นตนั รวมถึงปริมาณการน าเขา้ถัว่เหลืองท่ีเพ่ิมข้ึนในภูมิภาคเอเชียและตะวนัออกกลาง ในขณะท่ีการ
น าเขา้ถัว่เหลืองของจีนในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2560 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.5 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ โดยมีปริมาณ 54.9 
ลา้นตนั แต่ก าไรกลบัลดลงเน่ืองมาจากมีการน าเขา้น ้ ามนัพืชทางเลือกอ่ืนๆ อุปสงคถ์ัว่เหลืองส าหรับเป็นอาหารสตัวล์ดลงเน่ืองจาก
ฟาร์มสตัวปี์กมีรายไดล้ดลง ผูผ้ลิตบางรายไดร้ะงบัการประกอบกิจการชัว่คราวเพ่ือหลีกเล่ียงการขาดทุนซ่ึงอาจท าให้การน าเขา้ถัว่
เหลืองจากสหรัฐฯลดลงในช่วงไม่ก่ีเดือนขา้งหนา้ บราซิลและสหรัฐฯเป็นประเทศผูส่้งออกถัว่เหลืองรายใหญ่ท่ีสุดใหแ้ก่จีนคิดเป็น
ร้อยละ 46 และร้อยละ 40 ตามล าดบั ในปี 2559 (ขอ้มูลจาก Banchero Costa) 
  
การน าเขา้ถัว่เหลืองในจีนเพ่ิมข้ึนสิบเท่าในช่วง 15 ปีท่ีผ่านมาและการขยายตวัของการน าเขา้ถัว่เหลืองยงัคงไม่มีสัญญาณว่าจะ
ชะลอตวัในปีน้ีแต่อยา่งใด โดยการน าเขา้ถัว่เหลืองในปีน้ีน่าจะอยูใ่นช่วงราวๆ 93/94 ลา้นตนั การส่งออกถัว่เหลืองทัว่โลก (ไม่รวม
กากถัว่เหลือง) คาดวา่จะเพ่ิมข้ึนจาก 134 ลา้นตนัในปี 2559 เป็น 143/144 ลา้นตนั ซ่ึงจีนเป็นประเทศหลกัท่ีท าใหต้วัเลขเพ่ิมมากข้ึน 
ในปีน้ี บราซิลส่งออกถัว่เหลืองปริมาณ 37 ลา้นตนัให้กบัจีน เพ่ิมข้ึนจากปริมาณท่ีต ่าถึง 1.5 ลา้นตนัในปี 2545 และขณะน้ีบราซิล
ไดส่้งออกถัว่เหลืองใหจี้นถึงร้อยละ 60 ของผลผลิตถัว่เหลืองของประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้ ท่ีผ่านมาในปีน้ีสหรัฐฯส่งออก
ถัว่เหลืองเพียง 20 ลา้นตนัให้กบัจีน แมว้่าตวัเลขดงักล่าวจะเพ่ิมมากข้ึนในไตรมาสส่ีเม่ือถึงฤดูส่งออกหลกั (ขอ้มูลจาก Howe 
Robinson Research) 
 
การน าเขา้แร่บ็อกไซตข์องจีนไดเ้พ่ิมข้ึน โดยจีนไดน้ าเขา้แร่บ็อกไซตป์ริมาณ 6.9 ลา้นตนัในเดือนมิถุนายน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 22 จาก
เดือนพฤษภาคม และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ในขณะท่ีการส่งออกแร่บ็อกไซตจ์ากออสเตรเลียเพ่ิม
สูงข้ึนเป็นประวติัการณ์ รัฐบาลจีนมีแผนในการชะลอการผลิตอะลูมิเนียมใน 28 เมืองส่งผลให้โรงงานต่างๆต่างเร่งการผลิต
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อะลูมิเนียมก่อนท่ีจะมีการบงัคบัให้ลดก าลงัการผลิตจากภาครัฐ ความแข็งแกร่งในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างจะส่งเสริมมีความ
ตอ้งการใชอ้ะลูมิเนียมและก่อใหเ้กิดความตอ้งการในการน าเขา้แร่บ็อกไซตแ์ละอะลูมินา (ขอ้มูลจาก Maersk Brokers) 
 
ตวัเลขต่างๆของจีนยงัคงสร้างความเช่ือมัน่มิใช่ความกงัวล แมว้า่สภาพเศรษฐกิจมหภาคมีบทบาทส าคญัต่อการคาดการณ์การคา้ทัว่
โลก แต่ส่ิงส าคญัท่ีควรตระหนกั (ไม่วา่จะดีข้ึนหรือแยล่ง) คือ การคา้สินคา้แหง้เทกองนั้นมีจีนเป็นปัจจยัหลกัและการคาดการณ์ใน
ระยะสั้นส าหรับอุปสงค์สินคา้โภคภณัฑ์ในตลาดนั้นยงัคงแข็งแกร่ง ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัประเทศจีนช่ือ Don Straszheim จาก
Evercore ISI ไดก้ล่าววา่ "โปรดเช่ือมนัในประเทศจีนส าหรับปี 2560-2561" และค ากล่าวของเขาไดพ้ิสูจน์ให้เห็นวา่ถูกตอ้ง แมว้า่
ขอ้มูลอยา่งเป็นทางการจะยงัไม่ไดมี้การเปิดเผย แต่จากการเฝ้าติดตามเรือและตวัเลขจากท่าเรือแสดงให้เห็นวา่จีนน าเขา้แร่เหล็ก
เกือบ 89 ลา้นตนัในเดือนสิงหาคมซ่ึงเป็นตวัเลขรายเดือนท่ีสูงท่ีสุดในปีน้ี (แมว้า่ตามปกติเป็นช่วงขาลงและแมว้า่เป็นช่วงท่ีสินคา้
แร่เหลก็คงคลงัท่ีท่าเรือมีปริมาณเพ่ิมข้ึน) จากการท่ีอตัราก าไรของเหล็กกลา้ในจีนอยูใ่นระดบัท่ีดีและการมุ่งเนน้ในการน าเขา้แร่
เหล็กท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนท าให้มีลดการผลิตแร่เหล็กในประเทศลง คาดวา่ในระยะสั้นอุปสงค์ในแร่เหล็กจะยงัคงแข็งแกร่งซ่ึงเป็น
ช่วงเวลาเดียวกบัท่ีฤดูเก็บเก่ียวธญัพืชในซีกโลกเหนือก าลงัจะเร่ิมตน้ข้ึน บริษทัเห็นวา่อตัราค่าระวางของกลุ่มสินคา้แห้งเทกองจะ
ยงัคงอยูใ่นทิศทางขาข้ึน (ขอ้มูลจาก Evercore ISI) 
 
ตวัช้ีวดัทางเศรษฐกิจของจีนแสดงใหเ้ห็นถึงอุปสงคเ์หลก็กลา้ท่ีแขง็แกร่ง การลงทุนของภาครัฐในโครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
ช่วยสนบัสนุนอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศและอุปสงคใ์นเหลก็ ดชันี PMI ของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างปรับตวัเพ่ิมข้ึนมาอยู่
ท่ี  62.5 จุด ในเดือนกรกฎาคมจากระดบั 61.4 จุดในเดือนมิถุนายน ในขณะท่ีดชันี PMI ของอุตสาหกรรมเหล็กกลา้ของประเทศ
เพ่ิมข้ึนจาก 54.1 จุด ในเดือนมิถุนายนเป็น 54.9 จุด ในเดือนท่ีผา่นมา ดว้ยก าลงัการผลิตเหล็กกลา้ภายในประเทศท่ีลดลงและก าไร
ของราคาเหลก็กลา้ท่ียงัคงอยูใ่นระดบัท่ีสูง โรงงานจะเพ่ิมก าลงัการผลิตมากข้ึนและจ าเป็นตอ้งอาศยัแร่เหล็กน าเขา้ท่ีมีคุณภาพสูง 
(ขอ้มูลจาก Maersk Brokers) 
 
Standard & Poor ปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือของประเทศจีนจาก AA- เป็น A+ จากการท่ีมีสินเช่ือจ านวนมากข้ึนอยา่งมาก
ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงท าให้ความเส่ียงในเศรษฐกิจและการเงินของประเทศเพ่ิมข้ึน โดย S & P กล่าววา่สินเช่ือจะยงัคงขยาย
ตวัอย่างต่อเน่ืองในอีก 2 ปีขา้งหน้าซ่ึงจะเพ่ิมความเส่ียงดงักล่าวข้ึนอีก สองตวัช้ีวดัท่ีมีการจบัตามองอย่างใกลชิ้ดมากท่ีสุด คือ 
สินเช่ือองคก์รและการระดมทุนโดยรวมในประเทศ (Total Social Financing) ซ่ึงทั้งสองตวัช้ีวดัไดป้รับตวัดีข้ึนในเดือนสิงหาคม 
ธนาคารเพ่ือการช าระหน้ีระหวา่งประเทศ (BIS)ไดก้ล่าวเม่ือตน้สปัดาห์น้ีวา่ช่องวา่งระหวา่งการขยายตวัของสินเช่ือกบัการขยายตวั
ของจีดีพใีนจีนยงัคงกวา้งกวา่ประเทศอ่ืนๆ (ขอ้มูลจาก Reuters) 
 
ทวปีอเนมริกา 
ยงัคงเป็นเร่ืองยากท่ีจะประเมินความเสียหายต่อภาคเกษตรกรรมจากพายเุฮอริเคนฮาร์วีย ์เน่ืองมาจากผลกระทบของอุทกภยัซ่ึง
ไม่ไดจ้ ากดัอยูท่ี่เพียงพืชผลท่ีไม่ไดรั้บการเก็บเก่ียวในทอ้งถ่ิน แต่ยงัรวมถึงผลผลิตท่ีถูกขนส่งและเก็บรักษาไวใ้นพ้ืนท่ีต่างๆของ
ประเทศซ่ึงก าลงัรอการส่งออก ธญัพืชท่ีรอการส่งออกจากแม่น ้ ามิสซิสซิปปีไปทางตะวนัออกไม่ไดรั้บผลกระทบมากนกั ท่าเรือใน
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อ่าวสหรัฐฯสามารถส่งออกขา้วสาลีเป็นจ านวนมากประมาณร้อยละ 24 ของการส่งออกทั้งหมดของสหรัฐฯ (ขอ้มูลจาก Banchero 
Costa) 
 
ผลการส ารวจของ Deloitte ไดเ้ปิดเผยวา่ CFO ของบริษทัต่างๆในสหรัฐฯไม่สามารถคาดเดาเศรษฐกิจของประเทศและของบริษทั
ของตนเองได ้จากความกงัวลทางการเมืองทั้งในประเทศและในต่างประเทศซ่ึงเป็นปัจจยัเส่ียงภายนอกหลกั ในขณะท่ีการขาด
แคลนบุคลากรท่ีมีความสามารถเป็นปัจจยัเส่ียงภายในหลกั โดยร้อยละ 83 ของ CFO มีความคิดวา่หุ้นสหรัฐฯมีมูลค่าสูงเกินจริง 
(ขอ้มูลจาก Deloitte) 
 
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยนืยนัวา่จะเร่ิมลดงบดุลในไม่ชา้น้ี โดยระบุวา่มีแนวโนม้ท่ีจะปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียอีกคร้ังหน่ึงในปีน้ี น่าจะ
ในเดือนธนัวาคมน้ี ซ่ึงเป็นเคร่ืองแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือมัน่ในเศรษฐกิจของตนและมองขา้มตวัเลขเงินเฟ้อและรายไดท่ี้อ่อนตวั 
Janet Yellen ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ไดก้ล่าววา่เศรษฐกิจของประเทศก าลงัอยูใ่นช่วง "แข็งแกร่ง" และภาวะการวา่งงานได้
ปรับตวัดีข้ึนอยา่งมาก (ขอ้มูลจาก Financial Times) 
 
การส่งออกถ่านหินของสหรัฐฯไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 57 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ โดยถือเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 61 ในแง่
การขนส่งตนั-ไมล ์ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2560 ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่ระยะทางในการขนส่งทางเรือโดยเฉล่ียไดเ้พ่ิมข้ึนในอตัราท่ีสูงกวา่
ปริมาณการขนส่ง และยงัช้ีให้เห็นถึงแนวโน้มการส่งออกถ่านหินท่ีมากข้ึนของสหรัฐฯ ไปยงัประเทศอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ในเอเชีย
ตะวนัออก (ขอ้มูลจาก Lloyd's List) 
 
สหรัฐฯ ส่งออกถ่านหินปริมาณ 46.5 ลา้นตนัในช่วง 7 เดือนแรกของปีโดยเพ่ิมข้ึนเกือบ 18 ลา้นตนัเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนั
ของปีก่อน ราคาถ่านหินทัว่โลกฟ้ืนตวัข้ึนในปีน้ี โดยการขนส่งแบบ FOB ท่ีชายฝ่ังตะวนัอออกของสหรัฐฯ ถ่านหินมีราคาเฉล่ียอยู่
ท่ี 81 เหรียญสหรัฐ ในปี 2560 เม่ือเทียบกบั 43.50 เหรียญสหรัฐ ในปี 2559 ส่งผลท าให้ผูส่้งออกถ่านหินมีแรงจูงใจในการส่งออก
มากข้ึน ถึงแมว้า่การผลิตถ่านหินของสหรัฐฯ จะลดลงโดยคาดวา่อยูท่ี่ประมาณ 620 ลา้นตนัในปี 2560 (เทียบกบั 660 ลา้นตนัในปี 
2559) ปริมาณการส่งออกกลบัมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมข้ึนมากกวา่ร้อยละ 10 ของการผลิตซ่ึงนบัเป็นคร้ังแรกตั้งแต่ปี 2556 เม่ือสหรัฐฯ
ไดส่้งออกถ่านหินปริมาณ 107 ลา้นตนัจากปริมาณการผลิตรวม 920 ลา้นตนั อุปสงคจ์ากทวีปเอเชียมีการขยายตวัข้ึนอยา่งมากโดย
เห็นไดจ้ากการขนส่งถ่านหินไปเกาหลีเพ่ิมข้ึนจาก 3 ลา้นตนัเป็น 4.8 ลา้นตนั อุปสงคจ์ากญ่ีปุ่นเพ่ิมข้ึน 2.2 ลา้นตนัเป็น 4.2 ลา้นตนั
และจีนเพ่ิมข้ึน 1.7 ลา้นตนัเม่ือเทียบกบัท่ีไม่มีการน าเขา้ถ่านหินจากสหรัฐฯเลยในปี 2559 ส่วนการส่งออกถ่านหินไปยงัยโุรปยงัคง
ตวัโดยเนเธอร์แลนดย์งัคงเป็นผูน้ าเขา้ถ่านหินรายใหญ่ท่ีสุดท่ี 5.1 ลา้นตนัแมว้า่อิตาลีจะเพ่ิมการน าเขา้เป็นสองเท่าท่ี 1.7 ลา้นตนัใน
ปีน้ี ตลาดส่งออกถ่านหินอาจมีความส าคญัต่อบริษทัเหมืองถ่านหินในสหรัฐฯมากข้ึนเน่ืองจากการบริโภคภายในประเทศยงัคงหด
ตวัซ่ึงคาดว่าอยู่ท่ีประมาณ 560 ลา้นตนัในปี 2560 ลดลงจากปริมาณมากกวา่ 1 พนัลา้นตนั เม่ือสิบปีก่อน (ขอ้มูลจาก Howe 
Robinson Research) 
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การเปิดตลาดจีนส าหรับการส่งออกขา้วของสหรัฐฯจะช่วยเพ่ิมอุปสงคใ์นเรือบรรทุกสินคา้ขนาดซุปราแมกซ์และขนาดแฮนด้ีไซส์
ได ้โดยจะช่วยเพ่ิมอุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมลใ์หก้บัเรือกลุ่มดงักล่าวเป็นอยา่งมาก รัฐบาลจีนไดก้ล่าววา่ การส่งออกขา้วของสหรัฐฯจะ
เร่ิมข้ึนหลงัจากมีการตรวจสอบโรงงานผลิตขา้วของสหรัฐฯโดยส านกังานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกกักนัโรคของจีน แต่
ไม่ไดร้ะบุระยะเวลาไวช้ดัเจน จีนเป็นประเทศผูผ้ลิตและผูน้ าเขา้ขา้วรายใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยจีนน าเขา้ขา้วสูงถึงเกือบ 5 ลา้นตนั
ในปี 2559 ซ่ึงถือเป็นโอกาสอนัดีส าหรับเจา้ของเรือในการขนส่งสินคา้ในเสน้ทางท่ีไกลมากข้ึน (ขอ้มูลจาก Lloyd's List) 
 
การส่งออกขา้วโพดของประเทศในทวีปละตินอเมริกาเพ่ิมข้ึน ตวัเลข AIS แสดงปริมาณขา้วโพดส่งออก 9.1 ลา้นตนัจาก
อาร์เจนตินาและบราซิลในเดือนสิงหาคมโดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24 จากเดือนกรกฎาคมและเพ่ิมข้ึนร้อยละ 35 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีท่ีแลว้ การส่งออกธญัพืชในทวปีอเมริกาใตไ้ม่มีทีท่าจะลดลงโดยมีการส่งออกขา้วโพดมากกวา่ 5 ลา้นตนัในเดือนกนัยายน มี
การส่งออกขา้วโพดจ านวน 34.7 ลา้นตนัในปีน้ี หากการคาดการณ์ของ USDA แม่นย  า จะมีการส่งออกธัญพืชอีก 21.3 ลา้นตนั
ส าหรับฤดูกาลน้ีซ่ึงจะส้ินสุดในเดือนกมุภาพนัธ์ (ขอ้มูลจาก Maersk Brokers) 
 
ทวปีเนอเนชีย 
การน าเขา้ถ่านหินเทอร์มอลของอินเดียในปัจจุบนัคาดวา่จะลดลงเหลือ 134 ลา้นตนัในปี 2560 ซ่ึงเป็นปริมาณต ่าสุดในรอบ 5 ปี 
อยา่งไรก็ตาม การคาดการณ์ยงัไม่มีความชดัเจนโดยตวัเลขการน าเขา้ในปีต่อๆไปน่าจะข้ึนอยูก่บัความสมดุลระหวา่งการขยายตวั
ของการผลิตถ่านหินในประเทศและอุปสงคพ์ลงังานในอนาคต จากความไม่แน่นอนของทั้งสองปัจจยั จะยงัคงตอ้งรอดูวา่ปริมาณ
การน าเขา้ถ่านหินของอินเดียจะลดนอ้ยลงหรือไม่ (ขอ้มูลจาก Clarksons) 
 
สินคา้ถ่านหินคงคลงัท่ีโรงไฟฟ้าต่างๆของอินเดียลดลงต ่าสุดในรอบ 3 ปีแมว้า่การผลิตในประเทศมีปริมาณเพ่ิมข้ึน สินคา้ถ่านหิน
คงคลงัท่ีโรงไฟฟ้าถ่านหินของอินเดียลดลงเหลือ 8.0 ลา้นตนัซ่ึงต ่าสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมเม่ือสามปีก่อน ระดบัสินคา้คงคลงั
เพียงพอส าหรับช่วงระยะเวลาเพียงหกวนัและท าใหสิ้นคา้ถ่านหินคงคลงัมีปริมาณต ่ากวา่ปีท่ีผ่านมาถึง 14 ลา้นตนั อนัเน่ืองมาจาก
การขนส่งถ่านหินในท่าเรือหลกัๆของอินเดียในเดือนสิงหาคมลดลงกวา่ร้อยละ 14 จากปีก่อนหนา้มาอยูท่ี่ 9.3 ลา้นตนั แต่โรงงาน
พลงังานของอินเดียช่ือ Coal India ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจไดผ้ลิตถ่านหินปริมาณ 38.8 ลา้นตนัในเดือนท่ีแลว้ เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 
10 จากปีก่อน แมว้า่การผลิตถ่านหินของเหมืองถ่านหินในประเทศจะเพ่ิมมากข้ึน แต่ตวัเลขเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ตอ้งใชเ้วลาหลาย
ปีก่อนท่ีอินเดียจะสามารถพึ่งพิงถ่านหินในประเทศไดท้ั้งหมด (ขอ้มูลจาก Maersk Broker) 
 
ประเนทศอื่ิ ๆ รอบโลก 
จากบทความหน่ึงใน Bloomberg ไดร้ะบุวา่เศรษฐกิจโลกดีข้ึนโดยขยายตวัอยา่งรวดเร็วและแข็งแกร่งข้ึน หลงัจากท่ีขยายตวัอยา่ง
รวดเร็วท่ีสุดในรอบ 2 ปีคร่ึงในไตรมาสสอง การขยายของเศรษฐกิจโลกตวัมากข้ึนดงักล่าวเน่ืองมาจากสถานการณ์ในญ่ีปุ่นและ
ประเทศในแถบยโุรปปรับตวัดีข้ึน นกัเศรษฐศาสตร์คาดการณ์วา่ การเติบโตทางเศรษฐกิจดูเหมือนจะยัง่ยืนเน่ืองจากไม่ไดเ้กิดจาก
ภาวะเงินเฟ้อหรือส่วนเกินอ่ืน ๆ ท่ีอาจท าให้เกิดเศรษฐกิจตกต ่าอีกคร้ัง นักลงทุนมองว่าเป็นสถานการณ์ท่ีเรียกวา่ "Goldilocks" 
กล่าวคือ การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจท่ีมัน่คงพอท่ีจะสร้างผลก าไรให้แก่บริษทัต่างๆ แต่ยงัคงไม่เร็วพอท่ีจะทนัสภาวะเงินเฟ้อและ
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อตัราดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว ดชันี MSCI ACWI ของหุ้นจากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศท่ีพฒันาแลว้ได้
เพ่ิมข้ึนในช่วง 5 ไตรมาสท่ีผ่านมาซ่ึงก าไรเพ่ิมมากท่ีสุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินในช่วงปี 2550-2551 คาดว่าจีดีพีทัว่โลกจะ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.4 ในปี 2560 และร้อยละ 3.5ในปี 2561 ตามผลส ารวจของ Bloomberg แมว้า่จะต ่ากวา่ประมาณการท่ีร้อยละ 4 ใน
ไตรมาสสอง แต่ก็ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงการเพ่ิมข้ึนท่ีชดัเจนจากปีก่อนท่ีร้อยละ 3.1 การคา้โลกมีการขยายตวัข้ึนโดยคาดวา่ปริมาณการ
ส่งออกจะขยายตวัเร็วกวา่ผลผลิตทัว่โลกในอีก 2 ปีขา้งหนา้ การฟ้ืนตวัของการคา้ข้ึนอยูก่บัการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจของยโุรปและ
ญ่ีปุ่น ซ่ึงยงัคงเป็นอุปสรรคต่อเศรษฐกิจโลก หลงัจากการชะลอตวัทางเศรฐกิจเป็นเวลาหลายปี เศรษฐกิจยโุรปเร่ิมมีความสมดุล 
โดยขยายตวัร้อยละ 0.6 ในไตรมาสสองโดยมาจาก 19 ประเทศในภูมิภาค ประเทศเนเธอร์แลนดไ์ดแ้สดงตวัเลขท่ีแขง็แกร่งท่ีสุดใน
รอบทศวรรษและในปีน้ี อิตาลีซ่ึงมีเศรษฐกิจท่ีซบเซามาโดยตลอดอาจไดเ้ห็นตวัเลขท่ีแข็งแกร่งท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2553 แมว้า่ความ
แข็งแกร่งท่ีไม่คาดคิดในยุโรปและญ่ีปุ่นจะเป็นตวัเร่งให้เศรษฐกิจทัว่โลกดีข้ึน แต่การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในทา้ยท่ีสุดจะ
ข้ึนอยูก่บัเศรษฐกิจของสองประเทศมหาอ านาจ กล่าวคือ สหรัฐฯและจีน JPMorgan Chase & Co. ในสปัดาห์น้ีไดป้รับประมาณการ
การขยายตวัของเศรษฐกิจสหรัฐฯในไตรมาสสามข้ึนเป็นร้อยละ 2.25 จากร้อยละ 1.75 ต่อปี หลงัจากปริมาณคา้ปลีกปรับเพ่ิมข้ึน
อยา่งไม่คาดคิดในเดือนกรกฎาคม โดยตวัเลขจีดีพีของสหรัฐฯ ในไตรมาสสอง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.6 (ขอ้มูลจาก Arctic Shipping) 
 
หลงัจากการเก็บเก่ียวท่ีเยี่ยมยอด ดูเหมือนว่ารัสเซียจะกลายเป็นผูส่้งออกขา้วสาลีรายใหญ่ท่ีสุดของโลกในช่วงกรกฎาคม 2560/ 
มิถุนายน 2561โดยคาดวา่ขา้วสาลีท่ีเก็บเก่ียวไดจ้ะมีปริมาณ 72-74 ลา้นตนัและดูเหมือนวา่รัสเซียจะไดรั้บประโยชน์จากปริมาณ
ขา้วสาลีท่ีเก็บเก่ียวไดท่ี้ลดลงในสหรัฐฯ (ลดลง 15 ลา้นตนัมาอยูท่ี่ 48 ลา้นตนั) และในออสเตรเลีย (ลดลง 11 ลา้นตนั มาอยูท่ี่ 24 
ลา้นตนั) อนัเน่ืองมาจากภาวะแหง้แลง้ในพ้ืนท่ีปลูกขา้วสาลี จากประมาณการตวัเลขการส่งออกขา้วสาลีของรัสเซียท่ี 30.5 ลา้นตนั
ในปี 2560-2561 รัสเซียจะแซงหนา้สหภาพยโุรป (30 ลา้นตนั) และสหรัฐฯ (26 ลา้นตนั) โดยคาดวา่ออสเตรเลียจะมีการส่งออก
ประมาณ 22 ลา้นตนัและอาร์เจนตินาคงท่ีท่ี 17 ลา้นตนั ซ่ึงประเทศเหล่าน้ีเป็นผูส่้งออกหลกั 5 ราย ทั้งน้ี จากขอ้มูลท่ีมีถึงเดือน
พฤษภาคมของปีน้ี รัสเซียส่งออกขา้วสาลีปริมาณ 10.1 ลา้นตนัซ่ึงมากกวา่ช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ (8.3 ลา้นตนั) อนัสะทอ้นให้
เห็นถึงปริมาณการเก็บสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงอาจเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่าในปีน้ี โดยประมาณหน่ึงในสามไดส่้งออกไปอียิปต ์ ตามมาดว้ย
แอฟริกาและตะวนัออกกลาง ราคาท่ีถูกกวา่และเงินสกลุรูเบิลท่ีอ่อนค่าท าใหข้า้วสาลีรัสเซียดึงดูดผูซ้ื้อมากข้ึนในช่วงหลายสัปดาห์
ท่ีผ่านมาและการขนส่งจากทะเลด ามีปริมาณมากข้ึนกวา่ช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเน่ืองจากอินเดียตอ้งการ
เพ่ิมการกกัตุนขา้วสาลีท่ีก าลงัจะหมดลง ปริมาณการส่งออกธญัพืชจากทะเลด ามกัจะสูงสุดในเดือนกนัยายน/เดือนตุลาคม ดงันั้น มี
การเช่าเรือจากทางตะวนัออกของเมืองสุเอซเพ่ือขนส่งธญัพืชจากทะเลด าซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ในเชิงบวกต่อตลาดการขนส่ง
สินคา้ในภูมิภาคน้ีในอีกสองเดือนขา้งหนา้ (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research) 
 
การขนส่งธญัพืชจากทะเลด าดูเหมือนจะส้ินสุดลงแลว้ จากขอ้มูลจากระบบ AIS มีธญัพืชและขา้วบาเลยป์ริมาณเพียง 2.1 ลา้นตนั
ถูกขนส่งมาจากลุ่มน ้ าในเดือนสิงหาคม เม่ือเทียบกบั 3.1 ลา้นตนัในเดือนก่อน ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนกนัยายนช้ีให้เห็นการหด
ตวัในเดือนน้ี สภาพอากาศท่ีไม่เอ้ืออ านวยภายในภูมิภาคในฤดูร้อนน้ีมีผลกระทบอยา่งมากกบัการเพาะปลูกขา้วโพดในรัสเซียและ
การเก็บเก่ียวขา้วบาร์เลยใ์นยเูครน USDA คาดวา่จะมีการขนส่งขา้วโพดและขา้วบาร์เลยอี์ก 6.2 ลา้นตนัจากทะเลด าก่อนปลายปี 
เทียบกบัค่าเฉล่ีย 3.2 ลา้นตนัต่อเดือนโดยเฉล่ียระหวา่งเดือนกนัยายนถึงเดือนธนัวาคมของปีท่ีแลว้ (ขอ้มูลจาก Maersk Brokers) 
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