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เลขท่ี  2561-017 
 
วนัท่ี  7 พฤศจิกายน 2561 
 
เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง   คาํอธิบายและบทวเิคราะห์ของผูบ้ริหารต่อผลการดาํเนินงานไตรมาสสาม ปี 2561 
 

ผลประกอบการของบริษัทฯ 
 
ผลการดําเนินงานซ่ึงสอบทานแลว้โดยบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทัฯ คร้ังล่าสุด สาํหรับ                       
ไตรมาสสาม ปี 2561 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 3.25 ลา้นเหรียญสหรัฐ  เม่ือเทียบกบัไตรมาสสาม ปี 2560 ท่ีบริษทัฯ ขาดทุน
จาํนวน 5.23 ลา้นเหรียญสหรัฐ  รายไดต้่อวนัต่อลาํเรือในไตรมาสสาม ปี 2561 อยูท่ี่ 11,239 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงมากกวา่ไตรมาส
สามปี 2560 ร้อยละ 20 ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํเรือเฉล่ียในไตรมาสน้ี อยูท่ี่ 4,695 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงสูงกวา่ประมาณ
การท่ีบริษทัฯ ตั้งไวท่ี้ 4,500 เหรียญสหรัฐ และสูงกวา่ตวัเลขในไตรมาสสามปี 2560  รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม 
(EBITDA) ในไตรมาสน้ีอยูท่ี่จาํนวน 17.36 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงดีกวา่ตวัเลขในไตรมาสสาม ปี 2560 อยา่งมาก บริษทัฯ มีกาํไร 
0.07 บาท ต่อหุน้สาํหรับไตรมาสสาม ปี 2561 
   

ตัวเลขทีสํ่าคญั ไตรมาส 3 ปี 2560 ไตรมาส 3 ปี 2561 

รายไดสู้งสุดต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 15,000 19,803 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  9,399 11,239 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(สาํหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์) 

9,767 10,267 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(สาํหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์) 

8,698 10,973 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(สาํหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์) 

9,322 13,846 

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (OPEX) (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 4,435 4,695 
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รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญ
สหรัฐ)  

11.93 17.36 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (ไม่รวมกาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนและ
รายการพิเศษต่างๆ) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ)   

(2.05) 3.26 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) (5.23) 3.25 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (EPS)  (ไม่รวมกาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน
และรายการพิเศษต่างๆ) (หน่วยเป็นบาท) 

(0.04) 0.07 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          (0.11) 0.07 
 
การแบ่งส่วนตลาด ในช่วงไตรมาสสาม ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยูท่ี่ระดบั 566 จุด โดยมาจาก
ค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 8,254 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ ซ่ึงทาํ
รายไดอ้ยูท่ี่ 10,267 เหรียญสหรัฐนั้น สูงกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 24.39 สาํหรับไตรมาสสามน้ี ค่าเฉล่ียของ
ดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูท่ี่ระดบั 1,075 จุด ซ่ึงมาจากค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 11,560 เหรียญ
สหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ซ่ึงทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 10,973 เหรียญสหรัฐ นั้นตํ่ากวา่
อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 5.08  เรือขนาดอลัตราแมกซ์ของบริษทัฯ ทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 13,846 เหรียญสหรัฐซ่ึงสูงกวา่
อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 19.78 (เน่ืองจากไม่มีดชันีสาํหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์โดยเฉพาะ ดงันั้น บริษทัฯจึงได้
เปรียบเทียบกบัดชันี BSI) ทั้งน้ี เป้าหมายของบริษทัฯ คือ การทาํรายไดใ้หม้ากกวา่ดชันีดงักล่าวทั้งสอง 
 
วนั SET Opportunity Day คร้ังต่อไป ซ่ึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการนาํเสนอขอ้มูลผลประกอบการไตรมาสสาม ณ อาคารตลาด
หลกัทรัพยฯ์  จะมีข้ึนในวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.20 นาฬิกา บริษทัฯ หวงัวา่ท่านทั้งหลายจะไดเ้ขา้ร่วมงานน้ีเพ่ือ
พดูคุยผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาสสาม สาํหรับท่านท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมได ้ ท่านสามารถติดตามไดจ้าก web cast live by 
the SET 
 
สัญญาเช่าระยะยาว กบั สัญญาเช่าระยะส้ัน บริษทัฯ ไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือระยะยาวล่วงหนา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ปรากฎ
ตามตารางดา้นล่างน้ี จะเห็นไดว้า่ การทาํสญัญาใหเ้ช่าเรือระยะยาว ณ ปัจจุบนัจนถึงอีกส่ีปีขา้งหนา้เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 17  ดว้ย
รายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บประมาณ 154.2 ลา้นเหรียญสหรัฐ   
 

ปี ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
จาํนวนวนัเดินเรือรวม   13,140 13,140 13,176 13,140 13,140 
จาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้    2,366 2,409 2,196 2,190 1,992 
ร้อยละของจาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้  18 18 17 17 15 
อตัราคา่ระวางเรือเฉล่ียต่อวนั  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  

13,664 13,585 13,875 13,875 14,211 
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มูลคา่รวมของสญัญาใหเ้ช่าเรือ  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ)  

32.3 32.7 30.5 30.4 28.3 

 
บริษทัฯ มีความตั้งใจท่ีจะยงัคงใหเ้ช่าเรือโดยการทาํสญัญาใหเ้ช่าระยะยาวต่อไปเม่ือโอกาสอาํนวย 
 

การเปลีย่นแปลงของดชันี BDI และมุมมองของบริษัทฯ ต่อตลาด 
ดชันี BDI ในไตรมาสแรกเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 1,175 จุด ในไตรมาสสองเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 1,260 จุด และ ในไตรมาสสามเฉล่ียอยูท่ี่
ระดบั 1,607 จุด โดยเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2561 อยูท่ี่ระดบั 1,540 จุด ถึงแมว้า่อุปสงคไ์ดข้ยายตวัข้ึนซ่ึงเห็นไดจ้ากปริมาณสินคา้
นาํเขา้ของจีน ตวัเลขอุปทานไดเ้พ่ิมข้ึน18.45 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงสูงกว่าท่ีบริษทัฯ คาดไว ้โดยมีการปลดระวางเรือขนส่งสินคา้
แหง้เทกองทั้งหมดเพียงแค่ 4.43 ลา้นเดทเวทตนั ณ ส้ินไตรมาสสามปีน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณ 12.80 ลา้นเดทเวทตนัในช่วง
เดียวกนัของปีท่ีแลว้ ณ ส้ินไตรมาสสามมีการสัง่ต่อเรือใหม่ปริมาณ 80.81 ลา้นเดทเวทตนั แต่ยงัคงเป็นปริมาณท่ีเกือบตํ่าท่ีสุดใน
ประวติัการณ์ ซ่ึงช่วยลดความกดดนัในภาคอุปทานโดยมีการสั่งต่อเรือใหม่เพียงแค่ร้อยละ 9.71 ของปริมาณเรือท่ีมีอยูใ่นตลาด 
ณ ส้ินไตรมาสสาม (มีเรือขนาดระวางรวม 80.81 ลา้นเดทเวทตนัท่ีมีกาํหนดส่งมอบภายในปี  2564) บรรยากาศเชิงลบในตลาด
ซ่ึงไดเ้ร่ิมจางลงส่งผลให้เจา้ของเรือต่าง ๆ ไม่ยอมปลดระวางเรือเก่าของตน ดงันั้น ในช่วง 9 เดือนแรกของปีน้ี กองเรือขยายตวั
อยูท่ี่ร้อยละ 2.27 หากตวัเลขการปลดระวางเรือไม่เพ่ิมข้ึน ดชันี BDI จะยงัคงผนัผวนข้ึนอยูก่บัภาคอุปสงคเ์พียงอยา่งเดียว กล่าว
อีกนยัหน่ึงคือ เจา้ของเรือต่างๆ ไม่ไดใ้หค้วามร่วมมือโดยไม่ยอมปลดระวางเรือของตนส่งผลใหก้ารฟ้ืนตวัของตลาดในปี 2561 
ถึงปี 2563 อาจจะชะลอตวัลง และมีความผนัผวนอยา่งมาก โดยข้ึนอยูก่บัปัจจยัในภาคอุปสงคท่ี์กาํลงัฟ้ืนตวัข้ึนเพียงอยา่งเดียว 
 

การเปลีย่นแปลงของดชันี BDI และมุมมองอืน่ๆ ต่อตลาด 
เรือขนส่งสินคา้เทกองขนาดใหญ่ยงัคงไดรั้บประโยชน์จากการท่ีอุปสงคฟ้ื์นตวัในตลอดช่วงฤดูร้อน ในทางกลบักนั รายไดจ้าก
การเดินเรือของเรือขนาดปานาแมกซ์ซ่ึงก่อนหนา้ไดต้กตํ่าในขณะน้ีไดฟ้ื้นตวัข้ึน โดยอตัราค่าระวางไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ในช่วง
สองสปัดาห์ท่ีผา่นมา ปริมาณการผลิตเหลก็กลา้ในจีนนบัตั้งแต่ตน้ปีจนถึงขณะน้ีไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบัตวัเลขร้อยละ 5 
สําหรับปี 2560 ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้านบัตั้งแต่ตน้ปีจนถึงขณะน้ีก็ไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบัตวัเลขร้อยละ 6 
สาํหรับปี 2560 ปริมาณสินคา้คงคลงัยงัคงอยูใ่นระดบัดี แมว้า่อุปสงคจ์ากโรงถลุงแร่และจากโรงไฟฟ้าสาํหรับแร่เหล็กและถ่าน
หินจะยงัคงอยูใ่นระดบัสูง ดงันั้น จึงคาดว่าอุปสงคใ์นเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองขนาดใหญ่จะอยูใ่นระดบัท่ีดีในไตรมาสส่ีซ่ึง
ตามฤดูกาลแลว้เป็นไตรมาสท่ีดีท่ีสุด  (ขอ้มูลจาก Pareto ณ วนัท่ี 27 สิงหาคม 2561)  
 
ปริมาณการส่งออกแร่เหล็กของบราซิลน่าจะส่งผลมากท่ีสุดต่อตลาดเรือขนาดเคปไซส์ในไตรมาสส่ี ในช่วงตน้ปีฝนท่ีตกหนกั
และปัญหาการขนส่งโลจิสติกส์ภายในประเทศทาํให้ปริมาณการส่งออกแร่เหล็กของบราซิลลดลงในช่วงระหว่างเดือน
กมุภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน (เดือนมีนาคม 2561 บราซิลมีปริมาณการส่งออกแร่เหล็กท่ี 29.8 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงนอ้ยกวา่ปริมาณ
การส่งออกในเดือนมีนาคม 2560 จาํนวน 6.4 ลา้นเดทเวทตนั (ลดลงร้อยละ 18)) อนัส่งผลใหอ้ตัราค่าระวางเรือเฉล่ียสาํหรับดชันี 
BCI ลดลงอยูเ่พียงท่ี 10,730 เหรียญสหรัฐ สาํหรับเดือนมีนาคม โดยต่อมาในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม ตลาดไดป้รับตวั
ดีข้ึนโดยค่าระวางเรือเฉล่ียสําหรับดชันี BCI ไดเ้พ่ิมข้ึนไปถึง 27,283 เหรียญสหรัฐ ในเดือนกนัยายน อตัราค่าระวางเรือได้
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ปรับตวัลดลงเน่ืองจากมีเรือขนาดเคปไซส์และเรือ VLOC จาํนวนมากข้ึนไดแ้ล่นเรือเปล่าไปยงับราซิล ดูเหมือนปัจจยัพ้ืนฐาน
ต่างๆ สาํหรับไตรมาสส่ีจะอยูใ่นระดบัท่ีดี จีนซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคสองในสามของแร่เหลก็บราซิลกาํลงัใชน้โยบายอยา่งจริงจงัในการ
เปล่ียนไปบริโภคแร่เหลก็คุณภาพดี (เพ่ือลดภาวะมลพิษ) ราคาแร่เหล็กเกรด 65fe ไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนเกือบถึง 90 เหรียญสหรัฐต่อ
ตนั เม่ือเทียบกบัราคาแร่เหลก็เฉล่ียสาํหรับแร่เหล็กเกรด 62fe (ราคา 69 เหรียญสหรัฐต่อตนั) และเกรด 58fe (ราคา 41 เหรียญ
สหรัฐต่อตนั) ท่ีไดป้รับตวัลดลงร้อยละ 6 และร้อยละ 8 ในปี 2561 ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นปัจจยัสนบัสนุนให้บราซิลส่งออกแร่เหลก็
เพ่ิมข้ึน การผลิตเหล็กกลา้ของจีนมีปริมาณเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.5 ในปีน้ี เน่ืองจากราคาเหล็กภายในประเทศไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่ง
มาก (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 37 ในปี 2561) ในขณะท่ีสินคา้แร่เหล็กคงคลงัของจีนมีปริมาณลดลง 10 ลา้นตนัจากเดิมซ่ึงมีปริมาณสูงถึง 
160 ลา้นตนัในเดือนมิถุนายน หากมองในแง่ของผูส่้งสินคา้ หาก Vale (ซ่ึงส่งออกแร่เหลก็ในสัดส่วนร้อยละ 93 ของแร่เหล็ก
บราซิล) สามารถผลิตแร่เหล็กไดต้ามเป้าท่ี 390 ลา้นตนั ปริมาณการขนส่งในไตรมาสส่ีจะสูงสุดทุบสถิติ (ขอ้มูลจาก Howe 
Robinson Research  ณ วนัท่ี 21 กนัยายน 2561) 
 
เม่ือดูในช่วงสิบปีท่ีผ่านมา ในช่วงไตรมาสส่ี ค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์เฉล่ียจะสูงกว่าค่าระวางเรือเฉล่ียในไตรมาสสองและ
ไตรมาสสามอยูร้่อยละ 50  และดว้ยบรรยากาศของตลาดท่ีดีข้ึน คาดวา่ในปีน้ีก็จะเป็นไปแบบเดียวกนั เห็นไดจ้ากราคาหุน้ของ
บริษทัต่างๆ ซ่ึงไดส้ะทอ้นแนวคิดดงักล่าว และเรายงัคงมีมุมมองในเชิงบวกต่อบริษทัเดินเรือส่วนใหญ่  (ขอ้มูลจาก Pareto ณ 
วนัท่ี 2 ตุลาคม 2561) 
 
เจา้หนา้ท่ีของสหประชาชาติไดก้ล่าวว่า ลทัธิการคุม้ครองทางการคา้ท่ีไดเ้พ่ิมข้ึนและความเส่ียงจากความขดัแยง้ทางการคา้ได้
ส่งผลลบต่อภาพรวมเชิงบวกของตลาดการคา้ระหวา่งประเทศ (ขอ้มูลจาก TradeWinds ณ วนัท่ี 3 ตุลาคม 2561) 
 
เม่ือวนัองัคาร IMF ไดป้รับลดประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจโลกสาํหรับทั้งปี 2561 และปี 2562 เป็นร้อยละ 3.7 จากร้อย
ละ 3.9  (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 10 ตุลาคม 2561) 
 
ในระหวา่งปี 2561 ปัจจยัพ้ืนฐานและค่าระวางเรือรายวนัสาํหรับเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองยงัคงกาํลงัฟ้ืนตวัข้ึน และปริมาณการ
สั่งต่อเรือใหม่ไดห้ยุดชะงกัอย่างน่าประหลาดใจแมว้่ารายไดแ้ละกระแสเงินสดท่ีเพ่ิมข้ึนอาจส่งผลให้ตลาดยงัคงฟ้ืนตวัอย่าง
ต่อเน่ืองต่อไปเน่ืองจากอุปสงคท่ี์ยงัคงแขง็แกร่ง รวมทั้งปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ท่ีลดลงอยู่ในระดบัท่ีตํ่าท่ีสุดในรอบหลายปี 
อยา่งไรกต็าม แมว้า่บริษทัเดินเรือจะกลบัมาทาํกาํไรและกลบัมาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กต็าม แต่ความสมัพนัธ์ระหวา่งราคา
หุ้นและอตัราค่าระวางเรือยงัคงมีความแตกต่างกนัอย่างมากนั้น น่าจะเป็นผลมาจากความกงัวลต่อสถานการณ์การคา้โลกและ
เศรษฐกิจมหภาค จากแนวโนม้ในช่วงท่ีผ่านมาท่ีบริษทัต่างๆ มีกาํไรมากข้ึนและกลบัมาจ่ายเงินปันผล (รวมทั้งชาํระหน้ี) ได้
สร้างความเช่ือมัน่ให้กลบัมา บริษทัจึงเช่ือว่าราคาหุ้นของบริษทัเดินเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองจะเร่ิมกลบัมาสะทอ้นภาพรวม
ตลาดท่ีฟ้ืนตวัอยา่งเหมาะสม (ขอ้มูลจาก Evercore ISI ณ วนัท่ี 18 ตุลาคม 2561) 
 

มีหลากหลายปัจจยัท่ีน่าผิดหวงัซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไม่น่ายินดีนกัสําหรับตลาดสินคา้แห้งเทกอง กล่าวคือ เม่ือช่วงฤดูร้อนอตัราค่า
ระวางเรือรายวนัอยูท่ี่ระดบัสูงสุดในรอบห้าปี แต่ขณะน้ีไดร่้วงลงมาอยูท่ี่ระดบัตํ่ากว่าอตัราค่าระวางเฉล่ียสําหรับห้าปีท่ีผ่านมา
ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียท่ีไดร้วมตวัเลขในปีท่ีย ํา่แยอ่ยา่งปี 2558 – ปี 2559 ปริมาณการส่งออกของบราซิลลดลงประกอบกบัปริมาณสินคา้
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คงคลงัท่ีโรงไฟฟ้าต่างๆ ของจีนไดเ้พ่ิมข้ึนซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่ากงัวล อยา่งไรก็ตาม การหยดุผลิตถ่านหินสาํหรับเหมืองถ่านหิน 41 
แห่งในจีนเม่ือไม่นานมาน้ีหลงัจากท่ีมีอุบติัเหตุหลายรายเกิดข้ึนอาจสร้างผลกระทบเชิงบวกต่ออุปสงค์ในถ่านหินนําเข้า 
นอกจากนั้น ในวนัน้ี Vale ไดส่้งสัญญาณเชิงบวกแมว้า่ตลาดในตอนน้ีอาจยงัไม่มัน่ใจนกัในสัญญาณดงักล่าว (ขอ้มูลจาก Pareto 
ณ วนัท่ี 25 ตุลาคม 2561) 
 

การเปลีย่นแปลงหลกัของภาคอุปทาน 

การเปลีย่นแปลงด้านอปุทานของกองเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองโลก ไดแ้สดงใหเ้ห็นภาพเชิงลบ โดยเร่ิมตน้ปี 2561 ท่ี 813.53 
ลา้นเดทเวทตนั และเพิ่มข้ึนเป็น 831.98 ลา้นเดทเวทตนัก่อนส้ินไตรมาสสาม ดว้ยอตัราการขยายตวัของกองเรือร้อยละ 2.27 ซ่ึง
อีก ร้อยละ 1.20 (9.99 ลา้นเดทเวทตนั) มีกาํหนดส่งมอบภายในปี 2561 และอีกร้อยละ 4.13 (34.35 ลา้นเดทเวทตนั) มีกาํหนดส่ง
มอบภายในปี 2562 หากคาํนวณอตัราการส่งมอบล่าชา้ท่ีร้อยละ 20 ของการส่งมอบเหล่าน้ี (อตัราการส่งมอบล่าชา้จนถึงส้ินไตร
มาสสาม ปี 2561 อยูท่ี่ร้อยละ 11.15) และสมมติวา่มีการปลดระวางเรือทั้งปีท่ี 8 ลา้นเดทเวทตนั (จนถึงไตรมาสสาม ปี 2561 มี
การปลดระวางเรือท่ี 4.43 ลา้นเดทเวทตนั) การขยายตวัของกองเรือสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 2.81 (836.40 ลา้นเดทเวทตนั) ในปี 2561 
ร้อยละ 2.52 (857.48 ลา้นเดทเวทตนั) ในปี 2562 และร้อยละ 2.52  (879.11 ลา้นเดทเวทตนั) ในปี 2563 
 

มุมมองอืน่ๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคอุปทาน 
ในเดือนกรกฎาคม 2561 มีการปลดระวางเรือเพียง 3 ลาํ (เรือขนาดเคปไซส์จาํนวน 1 ลาํและเรือขนาดแฮนด้ีไซส์จาํนวน 2 ลาํ) 
เน่ืองจากปริมาณการปลดระวางเรือยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่ามาก โดยปีน้ี มีการปลดระวางเรือจาํนวน 47 ลาํ ขนาดระวางรวม 3.4 ลา้น
เดทเวทตนั ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 0.4 ของกองเรือโลกในปัจจุบนัท่ี 837 ลา้นเดทเวทตนั กองเรือขยายตวัร้อยละ 96 (คิดเป็นขนาด
ระวางรวม 409 ลา้นเดทเวทตนั) ตั้งแต่ปี 2551 และหากการปลดระวางเรือไม่เพ่ิมปริมาณข้ึน เรือท่ีสั่งต่อใหม่รวม 86 ลา้นเดทเวท
ตนัจะยงัคงทาํใหก้องเรือขยายตวัข้ึนและอาจทาํใหด้ชันี BDI ปรับตวัลดลง (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research ณ วนัท่ี 10 
สิงหาคม 2561) 
 

มุมมองของบริษัทฯ ต่อแรงกดดนัจากกฎเกณฑ์ 
ไม่มีการพดูถึงระบบการจดัการนํ้าถ่วงเรือ (Ballast Water Management Systems (BWMS)) ระหวา่งเจา้ของเรือต่างๆ หรือในข่าว
การขนส่งสินคา้อีกต่อไป เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติัตาม โดยเจา้ของเรือต่างๆ กก็าํลงัปฏิบติัตามกฎเกณฑด์งักล่าว ตาราง
ดา้นล่างน้ีแสดงใหเ้ห็นขนาดระวางเรือรวมของเรือท่ีจะมีอาย ุ20 ปี 25 ปี และ 30 ปี ในช่วงแปดไตรมาสเร่ิมตั้งแต่ไตรมาสแรก ปี 
2562 และส้ินสุดท่ีไตรมาสส่ี ปี 2563 โดยบริษทัฯ ไดแ้ยกเป็นเรือประเภทมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ (geared ships) กบัเรือ
ประเภทไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ (gearless ships) 
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เรือประเภทมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า    
บนเรือจะมีอายุครบ 20 ปี / 25 ปี / 30 ปี 

ครบรอบสํารวจ
เรือพเิศษรอบที ่4 

(อายุ 20 ปี) 
(ล้านเดทเวทตัน) 

ครบรอบสํารวจ
เรือพเิศษรอบที ่5 

(อายุ 25 ปี) 
(ล้านเดทเวทตัน) 

ครบรอบสํารวจ
เรือพเิศษรอบที ่6 

(อายุ 30 ปี) 
(ล้านเดทเวทตัน) 

ขนาดระวางเรือรวม 
(ล้านเดทเวทตัน) 

ไตรมาสแรก ปี 2562 1.2 0.2 0.2 1.6 

ไตรมาสสอง ปี 2562 0.9 0.6 0.2 1.7 
ไตรมาสสาม ปี 2562 0.6 0.9 0.2 1.7 
ไตรมาสส่ี ปี 2562 0.4 0.7 0.4 1.5 
ไตรมาสแรก ปี 2563 1.0 0.9 0.4 2.2 
ไตรมาสสอง ปี 2563 0.9 1.3 0.2 2.4 
ไตรมาสสาม ปี 2563 0.8 1.2 0.3 2.3 

ไตรมาสส่ี ปี 2563 0.4 0.8 0.3 1.5 
ขนาดระวางรวม (ล้านเดทเวทตัน) ของเรือประเภทมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือ 14.8 

 
เรือประเภทไม่มีอปุกรณ์ขนถ่ายสินค้า
บนเรือจะมีอายุครบ 20 ปี / 25 ปี / 30 ปี 

ครบรอบสํารวจ
เรือพเิศษรอบที ่4 

(อายุ 20 ปี) 
(ล้านเดทเวทตัน) 

ครบรอบสํารวจ
เรือพเิศษรอบที ่5 

(อายุ 25 ปี) 
(ล้านเดทเวทตัน) 

ครบรอบสํารวจ
เรือพเิศษรอบที ่6 

(อายุ 30 ปี) 
(ล้านเดทเวทตัน) 

ขนาดระวางเรือรวม 
(ล้านเดทเวทตัน) 

ไตรมาสแรก ปี 2562 2.4 1.9 0.0 4.3 

ไตรมาสสอง ปี 2562 1.8 1.3 0.0 3.1 
ไตรมาสสาม ปี 2562 1.3 0.9 0.0 2.1 

ไตรมาสส่ี ปี 2562 1.1 0.7 0.3 2.2 
ไตรมาสแรก ปี 2563 3.0 1.9 0.0 4.9 

ไตรมาสสอง ปี 2563 1.2 0.9 0.3 2.5 
ไตรมาสสาม ปี 2563 1.7 0.7 0.3 2.7 
ไตรมาสส่ี ปี 2563 1.6 1.4 0.1 3.1 

ขนาดระวางรวม (ล้านเดทเวทตัน) ของเรือประเภทไม่มีอปุกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือ 24.9 
 
จากตารางขา้งตน้จะเห็นไดว้า่เจา้ของเรือประเภทมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ ขนาดระวางรวม 14.8 ลา้นเดทเวทตนั และเรือ
ประเภทไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ ขนาดระวางรวม 24.9 ลา้นเดทเวทตนั จะตอ้งผา่นการสาํรวจเรือพิเศษในระหวา่งปี 
2562 ถึงปี 2563 ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย 1 ลา้นเหรียญสหรัฐ สาํหรับเรือขนาดเลก็ และมากกวา่สาํหรับเรือประเภทท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่าย
สินคา้บนเรือ รวมทั้งตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการติดตั้งระบบจดัการนํ้าถ่วงเรืออีก 0.25 – 0.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ และเจา้ของเรือยงัคง
ตอ้งกงัวลวา่เรือเก่าจะสามารถใชน้ํ้ามนัเช้ือเพลิงกาํมะถนัตํ่าท่ีจะมีผลบงัคบัใชน้บัแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไดห้รือไม่ โดยใน
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ส่วนอ่ืนของคาํอธิบายฯ ฉบบัน้ี บริษทัฯ ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ฝ่ายต่างๆ ในอุตสาหกรรม รวมทั้งนกัวเิคราะห์หุน้ ไดค้าดวา่ตวัเลข
การปลดระวางเรือจะเพ่ิมข้ึนในช่วงปี 2562 – ปี 2563 เน่ืองจากแรงกดดนัต่อเรือเก่าดงักล่าว 
 
อยา่งไรกต็าม กฎเกณฑก์ารใชน้ํ้ามนัเช้ือเพลิงกาํมะถนัตํ่า (LSFO) ซ่ึงจะบงัคบัใชใ้นปี 2563 ขององคก์ารทางทะเลระหวา่ง
ประเทศ (IMO) กาํลงัเป็นประเดน็สาํหรับทุกฝ่าย จนถึงส้ินเดือนกนัยายน 2561 มีเรือจาํนวน 2,182 ลาํท่ีติดตั้งหรือวางแผนวา่จะ
ติดตั้งเคร่ืองยนต ์LNG หรือเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั หรือคิดเป็นร้อยละ 2.25 ของจาํนวนเรือทั้งหมด 97,084 ลาํท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม
กฎเกณฑน้ี์ภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2563 แลว้เจา้ของเรือท่ีเหลือวางแผนวา่จะปฏิบติัอยา่งไร? เจา้ของเรือต่างๆ จะตอ้งปฏิบติัตาม
กฎเกณฑน้ี์ไดโ้ดยการใชน้ํ้ามนัเช้ือเพลิงกาํมะถนัตํ่า ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีมีประเดน็อยูบ่า้ง ประเด็นแรก คือ ความพอเพียงของ
นํ้ามนัเช้ือเพลิงกาํมะถนัตํ่า บริษทั Exxon Mobil บริษทั ENI บริษทั Total บริษทั BP บริษทั Cepsa บริษทั Sinopec และบริษทั 
Indian Oil ต่างไดย้นืยนัแลว้วา่จะมีนํ้ามนัเช้ือเพลิงกาํมะถนัตํ่าท่ีท่าเรือซ่ึงบริษทัเหล่าน้ีใหบ้ริการอยู ่ หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่นํ้ามนั
เช้ือเพลิงกาํมะถนัตํ่าจะมีเพ่ิมข้ึนในทอ้งตลาดตั้งแต่ไตรมาสส่ีของปี 2562 เป็นตน้ไปซ่ึงจะทาํใหร้าคานํ้ามนัเช้ือเพลิงกาํมะถนัสูง
กบันํ้ามนัเช้ือเพลิงกาํมะถนัตํ่าไม่แตกต่างกนัมากอีกต่อไป น่ีเป็นหน่ึงในเหตุผลหลกัวา่ทาํไมเคร่ืองยนต ์ LNG หรือเคร่ืองดกัจบั
เขม่าควนัถึงไม่ใช่ตวัเลือกแรกของเจา้ของเรือ ปัจจยัอ่ืนๆ คือ ปัญหาเร่ืองการเขา้กนัของส่วนผสมท่ีแตกต่างกนัไปของนํ้ามนั
เช้ือเพลิงกาํมะถนัตํ่า กล่าวคือ ตะกอนส่วนเกินจากการเผาไหมน้ํ้ามนัเช้ือเพลิงกาํมะถนัตํ่าท่ีมีส่วนผสมท่ีต่างกนั ประเดน็เร่ือง
สมรรถภาพของเรือเก่าท่ีจะสามารถเก็บนํ้ามนัเช้ือเพลิงกาํมะถนัตํ่ามีส่วนผสมท่ีต่างกนัแยกจากกนั และประเด็นเร่ือง
ความสามารถของเคร่ืองยนตเ์ก่าท่ีจะเผาผลาญนํ้ามนัเช้ือเพลิงกาํมะถนัตํ่าโดยไม่ส่งผลเสียหายหรือทาํลายเคร่ืองยนตห์รือเคร่ือง
กรองได ้ ประเด็นสุดทา้ย คือ เรือเก่าท่ีไม่สามารถรองรับการใชน้ํ้ามนัเช้ือเพลิงกาํมะถนัตํ่าจะถูกปลดระวาง และเรือลาํอ่ืนๆ 
ทั้งหมดจะแล่นชา้ลงเพ่ือท่ีจะเผาผลาญนํ้ามนัเช้ือเพลิงกาํมะถนัตํ่าใหน้อ้ยท่ีสุดเพ่ือใหทุ้กการเดินเรือคุม้ค่ามากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได ้ส่ิงเหล่าน้ีจะทาํใหอุ้ปทานของเรือลดลงและส่งผลใหต้ลาดปรับตวัดีข้ึนสาํหรับเจา้ของเรือ 
 

มุมมองอืน่ๆ ต่อแรงกดดนัจากกฎเกณฑ์ 
 
ผลจากกฎเกณฑก์ารใชน้ํ้ามนัเช้ือเพลิงกาํมะถนัตํ่า (LSFO) ของ IMO ซ่ึงจะบงัคบัใชใ้นปี 2563 ทาํให ้Sohmen-Pao มีความยนิดี 
“แน่นอนวา่ตอ้งมีบางฝ่ายท่ีเช่ือวา่จะเกิดความโกลาหล แต่มนัอาจเป็นเร่ืองดีต่อธุรกิจเดินเรือก็ได ้ เน่ืองจากเรือขนาดใหญ่จะแล่น
ชา้ลง และจะมีการปลดระวางเรือ เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม เม่ือไม่นานมาน้ีมีรายงานท่ีน่าสนใจจาก Goldman Sachs ซ่ึงไดร้ะบุวา่ 
เราไม่ควรลืมวา่นํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นธุรกิจพาณิชยนาวีนั้นคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 5 หรือนอ้ยกวา่ของตลาดนํ้ามนัโลกและเพ่ือ
แกปั้ญหากฎเกณฑใ์หม่ท่ีออกมา จะตอ้งมีการเพิ่มอตัราการกลัน่นํ้ามนัเช้ือเพลิง (Refinery Yields)  ร้อยละ 1 และเพ่ิมปริมาณ
การกลัน่นํ้ามนัเช้ือเพลิงร้อยละ 1” Sohmen-Pao ไดก้ล่าววา่เขาไม่เคยคิดวา่มนัจะเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ไดใ้นการท่ีจะเพ่ิมอตัรา
การกลัน่นํ้ามนัเช้ือเพลิง (Refinery Yields) ร้อยละ 1 และเพ่ิมปริมาณการกลัน่นํ้ามนัเช้ือเพลิงร้อยละ 1 “มนัคงจะไม่เกิดข้ึนใน
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และจะตอ้งใชร้ะยะเวลาอีกสกัระยะหน่ึงในการปรับราคาและสถานท่ีจดัหานํ้ามนั แต่ผมไม่คิดวา่ในระบบ
เศรษฐกิจยคุสมยัใหม่ท่ีมีความซบัซอ้น บริษทัผลิตนํ้ามนัยกัษใ์หญ่ของโลกจะไม่สามารถจดัการกบัปัญหาน้ีภายในระยะเวลาท่ี
เหมาะสมได”้ (ขอ้มูลจาก TradeWinds ณ วนัท่ี 18 กนัยายน 2561) 
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ExxonMobil ไดก้ล่าววา่ สายการผลิตใหม่ ณ Beaumont รัฐเทก็ซสั ไดเ้ร่ิมการผลิตโดยเพ่ิมกาํลงัการผลิตนํ้ามนัเช้ือเพลิงค่า
กาํมะถนัตํ่าประมาณ 45,000 บาร์เรลต่อวนั ซ่ึงสายการผลิตใหม่น้ีไดใ้ชร้ะบบปฏิบติัการท่ีคิดคน้โดย ExxonMobil เพ่ือกาํจดั
กาํมะถนัออกจากนํ้ามนัเช้ือเพลิง และเป็นไปตามท่ีสาํนกังานปกป้องส่ิงแวดลอ้มสหรัฐฯ (US Environment Protection Agency) 
กาํหนดในขณะเดียวกนัก็สามารถควบคุมการสูญเสียค่าออ็กเทนในนํ้ามนัเช้ือเพลิงดว้ย (ขอ้มูลจาก Exxon Mobil ณ วนัท่ี 27 
กนัยายน 2561) 
 
สาํนกังานอยัการในเมือง Marseille ไดฟ้้องกปัตนัเรือสาํราญชกัธงอเมริกา สาํหรับการใชน้ํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีค่ากาํมะถนัเกินกวา่ท่ี
สหภาพยโุรปกาํหนดท่ีร้อยละ 1.5 การฟ้องคร้ังน้ีเป็นผลมาจากการท่ีหน่วยงาน NGO และทางภาครัฐไดมุ่้งเนน้เร่ืองผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศบริเวณอ่าว Marseille ซ่ึงมีจาํนวนเรือสาํราญเพิ่มข้ึน Frank Laugier พนกังานอยัการ ไดเ้สนอต่อ
ศาลใหเ้รียกค่าปรับจากเรือ Azura เป็นเงิน 100,000 ยโูร โดยให ้Carnival Corporation ชาํระร้อยละ 80 และกปัตนั Hoyt ชาํระอีก
ร้อยละ 20 (ขอ้มูลจาก Maritime Executive ณ วนัท่ี 8 ตุลาคม 2561) 
  
รัฐบาลของ Donald Trump กาํลงัหาวิธีเพ่ือใหผ้อ่นปรนการบงัคบัใชก้ฎเกณฑก์ารใชน้ํ้ามนัเช้ือเพลิงกาํมะถนัตํ่าของ IMO ซ่ึงจะ
บงัคบัใชใ้นปี 2563 ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อเจา้ของเรือท่ีไดติ้ดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัไปแลว้ ตลาดธุรกิจเดินเรือและธุรกิจ
พลงังานอาจเผชิญภาวะหยดุชะงกันอ้ยลงหากมีการเล่ือนการบงัคบัใชก้ฎเกณฑด์งักล่าวเพ่ือใหห้ลายฝ่ายไดเ้ตรียมความพร้อม 
โดยโฆษกทาํเนียบขาวไดใ้หส้มัภาษณ์แก่หนงัสือพิมพว์า่ “รัฐบาลตอ้งการทาํใหม้ัน่ใจวา่กฎเกณฑ ์ 2020 ของ IMO นั้นไม่สร้าง
ผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อผูบ้ริโภคและเศรษฐกิจโลก” แมว้า่ Trump กาํลงัดาํเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลตน และสงครามทาง
การคา้ไดส้ร้างผลกระทบต่อธุรกิจเดินเรือ แต่ Trump คงไม่อาจเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ ์ 2020 ของ IMO ไดแ้ต่อยา่งใด 
“สหรัฐอเมริกาไม่สามารถทาํอะไรไดต้่อวนับงัคบัใชก้ฎเกณฑ ์ 2020 ของ IMO” เจา้หนา้ท่ีของ IMO ไดใ้หส้มัภาษณ์ต่อ Wall 
Street Journal (ขอ้มูลจาก TradeWinds ณ วนัท่ี 19 ตุลาคม 2561) 
 
จากรายงานของ Bloomberg ในวนัน้ีคณะกรรมการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มทางทะเลของ IMO ไดรั้บรองอยา่งเป็นทางการใน
ขอ้เสนอสาํหรับการหา้มไม่ใหมี้การจดัเกบ็นํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีกาํมะถนัสูงบนเรือท่ีไม่ไดมี้การติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั ซ่ึงการ
หา้มน้ีจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ซ่ึงเป็นระยะเวลาสองเดือนหลงัจากท่ีกฎเกณฑก์ารกาํหนดค่ากาํมะถนัของ 
IMO ไดบ้งัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ทั้งน้ี ขอ้เสนอดงักล่าวยงัคงตอ้งมีการเสนอเพ่ือ “การอนุมติั” โดย IMO ต่อไปซ่ึง
น่าจะเกิดข้ึนในท่ีประชุมคณะกรรมการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มทางทะเล (MEPC) คร้ังหนา้ในเดือนกนัยายน 2562 อยา่งไรก็ตาม 
ขอ้เสนออ่ืนๆ เพ่ือใหก้ฎเกณฑใ์ชบ้งัคบัเป็นช่วงๆ เช่น ขอ้เสนอของสหรัฐฯ เม่ือวนัศุกร์ท่ีแลว้ท่ีใหมี้การกาํหนดระยะเวลาผอ่น
ปรนในการสร้างความเคยชินกบักฎเกณฑ ์รวมทั้งขอ้เสนออ่ืนๆ นั้นไดถู้กปฏิเสธโดย IMO (ขอ้มูลจาก DNB Markets ณ วนัท่ี 26 
ตุลาคม 2561) 
 

มุมมองบริษัทฯ ต่อมาตรการควํา่บาตรและมาตรการจัดเกบ็ภาษีทางการค้า 
มาตรการคว ํา่บาตรและมาตรการจดัเกบ็ภาษีทางการคา้ยงัคงเป็นประเด็นวพิากษว์จิารณ์อยู ่ส่วนใหญ่เห็นพอ้งวา่ การส่งออกของ
จีนจะประสบปัญหามากท่ีสุด ซ่ึงอาจจะเป็นจริงหากเกิดก่อนวกิฤติเศรษฐกิจโลก แต่ประเดน็ดงักล่าวไม่น่าจะเป็นจริงอีกต่อไป  
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มาตรการคว ํ่าบาตรและมาตรการจดัเก็บภาษีทางการคา้ไม่สามารถทาํให้ความตอ้งการของตลาดหมดไปไดต้ราบใดท่ีสินคา้   
โภคภณัฑ์ภายใตม้าตรการดงักล่าวยงัมีการผลิตในประเทศอ่ืนๆ หรือสามารถซ้ือจากผูข้ายรายอ่ืนในราคาท่ีใกลเ้คียงกนัโดยมี
คุณลกัษณะท่ีเหมือนหรือใกลเ้คียงกนั มาตรการคว ํา่บาตรและมาตรการจดัเกบ็ภาษีทางการคา้จะส่งผลใหก้ารขนส่งสินคา้    โภค
ภณัฑเ์ป็นไปอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ หากมีการเปล่ียนประเทศผูผ้ลิตสินคา้ก็จะส่งผลใหเ้กิดความแออดั การขนถ่ายสินคา้ลงเรือ
ชา้ลง (เม่ือเทียบกบัประเทศผูผ้ลิตสินคา้เดิม) และปริมาณการขนส่งสินคา้ในแง่ตนั-ไมล์เพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อตลาด
ขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 
 

มุมมองอืน่ๆ ต่อมาตรการควํา่บาตรและมาตรการจดัเกบ็ภาษีทางการค้า 
ในช่วงแรก Whirlpool ไดต้อบสนองเชิงบวกต่อมาตรการจดัเกบ็ภาษีของประธานาธิบดี Trump สาํหรับสินคา้เคร่ืองซกัผา้นาํเขา้
จากบริษทัคู่แข่งต่างๆ ในต่างประเทศ เช่น LG และ Samsung โดย Marc Bitzer ซีอีโอของบริษทัไดก้ล่าววา่มาตรการจดัเกบ็ภาษี
ดงักล่าวส่งผลเชิงบวกต่อ Whirlpool อยา่งไรกต็าม การจดัเก็บภาษีสาํหรับสินคา้เหลก็กลา้และอะลูมิเนียมไดท้าํใหต้น้ทุนวตัถุดิบ
ของ Whirlpool สูงข้ึน อนัส่งผลใหก้าํไรลดลงและราคาหุน้ร่วงลงร้อยละ 15 (ขอ้มูลจาก Wall Street Journal ณ วนัท่ี 17 
กรกฎาคม 2561) 
 
เม่ือวนัพุธ Donald Trump ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไดบ้รรลุขอ้ตกลงกบั Jean-Claude Juncker ประธานคณะกรรมการสหภาพ
ยโุรป เพ่ือไม่ใหมี้การใชม้าตรการจดัเก็บภาษีระหวา่งทั้งสองภูมิภาค ซ่ึงเป็นการคลายความกงัวลท่ี Trump ไดขู้่วา่จะจดัเก็บภาษี
รถยนตน์าํเขา้ (ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561) 
 
ประธานาธิบดี Xi Jinping กล่าววา่ ไม่มีฝ่ายใดชนะในสงครามทางการคา้ ฝ่ายใดก็ตามท่ีพยายามทาํสงครามทางการคา้ “จะตอ้ง
ลงเอยดว้ยการบาดเจบ็เอง” Xi ไดก้ล่าว ณ การประชุมใหญ่ของกลุ่มประเทศ BRICS ณ เมือง Johannesburg เม่ือวนัพุธ โดยได้
เรียกร้องให้บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ ร่วมกันต่อต้านลัทธิการแยกตวัและลัทธิการคุ้มครองทางการค้า 
“สถานการณ์ระหวา่งประเทศในตอนน้ีดูเหมือนจะไม่สมบูรณ์แบบนกั แต่หากเราดาํเนินการเพ่ือใหทุ้กประเทศต่างไดรั้บชยัชนะ 
กจ็ะเป็นประโยชน์กบัทุกฝ่าย” Xi ไดก้ล่าววา่ “เราควรมุ่งมัน่เพ่ือการเติบโตของทุกฝ่าย การพฒันาท่ีไม่เท่าเทียบกนัถือเป็นความ
ทา้ทายของทุกฝ่าย ประเทศพฒันาแลว้จะตอ้งสนบัสนุนประเทศกาํลงัพฒันาเพ่ิมข้ึนอีก” (ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 25 
กรกฎาคม 2561) 
 
ผูผ้ลิตขนมปัง พาสตา้ และแผ่นแป้งตอร์ติยา ชาวเม็กซิกนักาํลงัหาซัพพลายเออร์ขา้วสาลีรายใหม่เพ่ือลดการพ่ึงพาสหรัฐฯ 
เน่ืองจากความสัมพนัธ์ทางการคา้ของทั้งสองประเทศนั้นไดเ้ส่ือมคลายลง เม็กซิโกซ่ึงเป็นประเทศนาํเขา้ขา้วสาลีรายใหญ่ของ
สหรัฐฯ กาํลงัเปล่ียนไปนาํเขา้ขา้วสาลีจากรัสเซียซ่ึงมีราคาถูกกว่าแทน โดยในปี 2559 รัสเซียไดแ้ซงหน้าสหรัฐฯ ข้ึนเป็นผู ้
ส่งออกขา้วสาลีรายใหญ่ของโลก การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไดส้ร้างความตระหนกให้แก่อุตสาหกรรมในสหรัฐฯ ซ่ึงไดส่้งออก
ขา้วสาลีส่วนใหญ่ใหแ้ก่เมก็ซิโกตั้งแต่เม่ือมีการบงัคบัใชส้ัญญาการคา้เสรีภาพในทวีปอเมริกาเหนือเม่ือปี 2537 การส่งออกขา้ว
สาลีสหรัฐฯใหแ้ก่เมก็ซิโกมีมูลค่าลดลงร้อยละ 38 มาอยูท่ี่ 285 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงหา้เดือนแรกของปี 2561 โดยสหรัฐฯ 
ไดส่้งออกขา้วสาลีใหแ้ก่ประเทศต่างๆ รวมมูลค่า 2.2 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 21 เมก็ซิโกไดน้าํเขา้ตวัอยา่งขา้วสาลี
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ปริมาณ 33,000 ตนั ในช่วงปลายปี 2560 หลงัจากท่ีรัฐบาลไดใ้หเ้งินสนบัสนุนแก่ผูป้ระกอบการในการหาแหล่งขา้วสาลีจาก
อเมริกาใตเ้พ่ือทดแทนการนาํเขา้ขา้วสาลีจากสหรัฐฯ นอกจากนั้น เมก็ซิโกไดเ้พ่ิมปริมาณการนาํเขา้ขา้วโพดจากบราซิลทดแทน
การนาํเขา้จากสหรัฐฯ โดยในปี 2560 เม็กซิโกไดน้าํเขา้ขา้วโพดเพ่ิมข้ึนสิบเท่าตวัจากบราซิล เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า และ
แน่นอนวา่ในปีน้ีปริมาณการนาํเขา้ขา้วโพดจากบราซิลก็จะเพ่ิมข้ึน  (ขอ้มูลจาก Globe and Mail ณ วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561) 
 
ประเทศต่างๆ ในตลาดเกิดใหม่คิดเป็นร้อยละ 59 ของปริมาณการส่งออกทั้งหมดของจีนในปี 2560 แซงหนา้ปริมาณการส่งออก
รวมกนัไปยงัสหรัฐฯ (ร้อยละ 19) สหภาพยโุรป (ร้อยละ16) และญ่ีปุ่น (ร้อยละ 6) หากมีการจดัเก็บภาษีร้อยละ 25 ในสินคา้
มูลค่ารวม 200 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ ท่ีจีนส่งออกใหแ้ก่สหรัฐฯ การเติบโตของภาคการส่งออกของจีนจะชะลอตวัลงร้อยละ 3.8 
แต่ตวัเลขน้ีจะสามารถทดแทนไดห้ากปริมาณการส่งออกใหแ้ก่ประเทศต่างๆ ในตลาดเกิดใหม่เพ่ิมข้ึนเพียงแค่ร้อยละ 1.3 (ขอ้มูล
จาก HSBC Global Research ในหวัเร่ือง A Blessing in Disguiseสิงหาคม 2561) 
 
จีนมีการนาํเขา้ถัว่เหลืองจากแคนาดาเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากถัว่เหลืองจากสหรัฐฯ ไม่สามารถแข่งขนัไดห้ลงัจากท่ีมีการจดัเก็บภาษีใน
อตัราร้อยละ 25 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 ตามขอ้มูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) แคนาดาส่งออกถัว่เหลืองปริมาณ 
5.5 ลา้นตนัต่อปี โดยคาดวา่ปริมาณการส่งออกจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 ในปี 2561/2562 ทั้งน้ี มีการคาดการณ์ว่าจีนจะนาํเขา้ถัว่
เหลืองจากประเทศอ่ืนๆ เช่น แคนาดา และประเทศในแถบทะเลดาํ นอกจากนั้น ยงัมีการทดแทนการนาํเขา้ถัว่เหลืองดว้ยการ
นาํเขา้สินคา้อ่ืนๆ เช่น กากเรพซีด และกากเมลด็ทานตะวนั (ขอ้มูลจาก Platts ณ วนัท่ี 10 สิงหาคม 2561) 
 
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะย ํ่าแย่กว่าประเทศอ่ืนๆ รอบโลกหลายเท่า หากสงครามทางการคา้มีความตึงเครียดข้ึน Soren Skou 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของ A.P. Moller-Maersk A/S ซ่ึงเป็นบริษทัเดินเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลกจาก Copenhagen ไดก้ล่าววา่ 
ในทา้ยท่ีสุด การคุม้ครองทางการคา้ของประเทศตนเองจะส่งผลเชิงลบอยา่งร้ายแรงต่อสหรัฐฯ” การจดัเก็บภาษีอาจทาํใหก้ารคา้
โลกชะลอตวัลงร้อยละ 0.1 ถึง ร้อยละ 0.3 ในขณะท่ีอาจกระทบต่อสหรัฐฯ ถึงร้อยละ 3 ถึง ร้อยละ 4” เขาไดก้ล่าว ณ สาํนกังาน
ใหญ่ของ Maersk เม่ือวนัศุกร์ “และนัน่ยอ่มเป็นส่ิงท่ีไม่ดีอยา่งแน่นอน”  (ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 19 สิงหาคม 2561) 
 

ภาคธุรกิจของสหรัฐฯ ฝากความเห็นถึงรัฐบาลของ Trump วา่มาตรการจดัเก็บภาษีสาํหรับสินคา้นาํเขา้จากจีนมูลค่า 2 แสนลา้น
เหรียญสหรัฐนั้นจะทาํใหช้าวอเมริกนัตอ้งซ้ือของท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนัแพงข้ึน ตั้งแต่เปลเด็ก ไปจนถึงจกัรยานคนัแรก และชุด
เจา้สาว จนไปถึงโลงศพ “ขอ้เสนอของสาํนกัผูแ้ทนการคา้สหรัฐฯ (USTR) ในการจดัเกบ็ภาษีสาํหรับสินคา้นาํเขา้จากจีนเพ่ิมเติม
มูลค่ารวม 2 แสนลา้นเหรียญสหรัฐจะส่งผลกระทบเชิงลบขยายไปยงัผูบ้ริโภคชาวอเมริกนั คนงาน ภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจของ
ประเทศ” หอการคา้สหรัฐฯ ไดก้ล่าวไวใ้นถอ้ยแถลง (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 20 สิงหาคม 2561) 
 
หลงัจากท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตไดถึ้ง 120 ลา้นตนั การส่งออกถัว่เหลืองของบราซิลดูเหมือนจะยงัคงเติบโตทุบสถิติ โดยจีนเป็นผู ้
นาํเขา้ถัว่เหลืองดงักล่าวเกือบทั้งหมดเน่ืองจากบราซิลไดฉ้วยโอกาสจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางการคา้ระหวา่งสหรัฐฯ 
กบัจีน เห็นไดช้ดัว่าจีนจะยงัคงนาํเขา้ถัว่เหลืองจากบราซิลในช่วงท่ีเหลือของปี ดงันั้น ดูเหมือนวา่ปริมาณการส่งออกถัว่เหลือง
ของบราซิลไปจีนในปีน้ีจะมากกวา่ปีท่ีแลว้ซ่ึงมีปริมาณ 55 ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research ณ วนัท่ี 20 สิงหาคม 
2561) 
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ทา้ยท่ีสุดเรากไ็ดต้วัเลขมูลค่าท่ีเศรษฐกิจจีนอาจไดรั้บผลกระทบหากสงครามทางการคา้ยงัคงยดืเยื้อต่อไป นกัเศรษฐศาสตร์ 
ไดค้าดว่าตวัเลขจีดีพีของจีนจะลดลงร้อยละ 0.3 ภายใตส้มมติฐานวา่สงครามทางการคา้ยงัคงดาํเนินต่อไป ซ่ึงหากประมาณการ
คร่าวๆ ว่าตวัเลขจีดีพีของจีนสาํหรับปีหนา้จะอยู่ท่ีมากกว่าร้อยละ 6.3 เราอาจไดเ้ห็นตวัเลขจีดีพีของจีนลดลงตํ่ากว่าร้อยละ  6 
เป็นคร้ังแรก Johanna Chua ประธานฝ่ายเศรษฐศาสตร์ภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิคของ Citi ไดร้ะบุวา่หากเศรษฐกิจจีนมีการชะลอตวั
ร้อยละ 0.5 ตวัเลขจีดีพีโลกจะลดลงร้อยละ 0.2 ภายในส่ีไตรมาส ภายใตส้มมติฐานวา่ทั้งสองฝ่ายจริงจงักบัสงครามทางการคา้ ท่ี
สาํคญัไปกวา่นั้นก็คือ ภายใตส้มมติฐานว่าปัจจยัอ่ืนๆไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงก็คงเป็นไปไดย้าก ปัจจยัจากนกัวางแผนดา้นเศรษฐกิจ 
ภาคธุรกิจ และผูบ้ริโภคนั้นมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดงันั้น จะเห็นไดว้่ากรณีท่ีเลวร้ายท่ีสุดในทางทฤษฎีน้อยคร้ังท่ีจะ
เกิดข้ึนจริง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัจจยัภายนอกอ่ืนท่ีดูเหมือนจะเปล่ียนแปลงอยา่งชา้ๆ อีกหน่ึงปัจจยัซ่อนเร้น ก็คือ การปฏิรูปต่างๆ 
อนัจะเป็นเคร่ืองผลกัดนัให้จีนเร่งดาํเนินการปฏิรูปซ่ึงตามปกติจะตอ้งใชเ้วลาถึงห้าปี ตวัอย่างเช่น การบงัคบัให้มีการผลิตดว้ย
ตน้ทุนตํ่าเพ่ือใหต้ลาดเขา้ถึงได ้  (ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 23 สิงหาคม 2561) 
 
สงครามทางการคา้อาจทาํให้การฟ้ืนตวัของค่าระวางเรือเทกองตอ้งชะลอตวัลงแต่จะไม่ฉุดการฟ้ืนตวัของตลาดขาข้ึนโดยรวม 
Drewry กล่าว โดยนกัวเิคราะห์ยงัคงมองเชิงบวกต่อการฟ้ืนตวัของตลาด ดว้ยอุปสงคท่ี์เพ่ิมข้ึนและการขยายตวัของกองเรืออยา่ง
จาํกดัส่งผลให้อตัราค่าระวางเรือเพ่ิมข้ึนจากในระดบัปัจจุบนั อยา่งไรก็ตาม มาตรการจดัเก็บภาษีและมาตรการตอบโตก้ลบัซ่ึง
เร่ิมโดยสหรัฐฯนั้นจะทาํใหก้ารฟ้ืนตวัของตลาดจะตอ้งส้ินสุดในอีกไม่นาน (ขอ้มูลจาก TradeWinds ณ วนัท่ี 6 กนัยายน 2561) 
 
หลงัจากหลายเดือนท่ีวิจารณ์กนัอยูเ่บ้ืองหลงัเพ่ือต่อตา้นมาตรการจดัเก็บภาษีของประธานาธิบดี Donald Trump ซ่ึงไดไ้ปไกล
เกินกว่าท่ีกลุ่มธุรกิจจะคาดคิดมาก่อน เม่ือวนัพุธท่ี 12 กนัยายน กลุ่มธุรกิจมากกวา่ 85 กลุ่มไดร่้วมกนัประกาศความร่วมมือใน
การรณรงคต่์อตา้นมาตรการดงักล่าว โดยใชช่ื้อวา่กลุ่มชาวอเมริกนัเพ่ือการคา้เสรี (Americans for Free Trade) ซ่ึงไดก่้อตั้งข้ึน
เน่ืองจากมาตรการจดัเก็บภาษีของ Trump ไดท้วีความรุนแรงข้ึน โดยกลุ่มดงักล่าวประกอบไปดว้ย สมาคมผูผ้ลิตทางทะเล
แห่งชาติ (National Marine Manufacturers Association) สภาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology 
Industry Council) ซ่ึงมี Microsoft Corp และ Apple Inc เป็นสมาชิก สมาคมผูบ้ริโภคเทคโนโลยี (Consumer Technology 
Association) ซ่ึงมี IBM Corp และ Facebook Inc เป็นสมาชิก สมาคมผูค้า้ปลีกแห่งชาติ ซ่ึงมี Amazon.com Macy’s Inc และ 
Walmart Inc เป็นสมาชิก สมาคมของเล่น (Toy Association) ซ่ึงมี Mattel Inc Hasbro Inc และ Barnes & Noble Inc เป็นสมาชิก 
โดยทางกลุ่มไดร่้วมมือกบักลุ่มเกษตรกรเพ่ือการคา้เสรี (Farmers for Free Trade) ในการต่อตา้นสมาชิกพรรค Republican ของ
สภา Congress ใน 5 รัฐ กล่าวคือ Ohio Pennsylvania Illinois Indiana และ Tennessee ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมาตรการจดัเก็บภาษีอาจ
สร้างผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 12 กนัยายน 2561) 
 
ในขณะท่ีเกษตรกรหลายรายยงัคงเช่ือมัน่ในตวัประธานาธิบดี แต่ก็ไดเ้รียกร้องให ้Trump และพรรคแกปั้ญหาสงครามทางการคา้
กบัจีน ยโุรป แคนาดา และเมก็ซิโก โดยเร็วท่ีสุด เน่ืองจากราคาสินคา้โภคภณัฑแ์ละภาคส่งออกไดรั้บผลกระทบ โดยมีการใชค้าํ
กล่าววา่ “การคา้มาก่อนเร่ืองความช่วยเหลือ (Trade not aid)” (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 13 กนัยายน 2561) 
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กระทรวงเกษตรและการจดัการชานเมืองของจีนไดป้รับลดประมาณการนาํเขา้ถัว่เหลืองลง 10.2 ลา้นตนั เน่ืองจากมีการเรียกร้อง
ใหเ้กษตรกรหนัไปใชอ้ยา่งอ่ืนทดแทนเน่ืองจากสงครามทางการคา้ โดยการคาดการณ์ตวัเลขนาํเขา้สาํหรับปีการตลาดหนา้ซ่ึงจะ
เร่ิมตน้ในเดือนหนา้นั้น ลดลงร้อยละ 12 เม่ือเทียบกบัตวัเลขการนาํเขา้ท่ีปริมาณ 95.5 ลา้นตนัในปี 2560 จนถึงบดัน้ี อุปสงคถ์ัว่
เหลืองจากจีนยงัคงแขง็แกร่งดว้ยปริมาณการนาํเขา้จากบราซิลท่ีเพ่ิมข้ึน คาดวา่ถัว่เหลืองของบราซิลจะเก็บเก่ียวไดถึ้ง 119.3 ลา้น
ตนัในปีน้ี ซ่ึงสูงสุดเป็นอนัดบัท่ีสองในประวติัการณ์ ทั้งๆ ท่ีการเก็บเก่ียวถัว่เหลืองมีปริมาณมาก แต่ความตอ้งการถัว่เหลืองจาก
บราซิลมีมากซ่ึงคาดว่าจะทาํให้สินคา้คงคลงัของประเทศลดลงถึงระดบัตํ่าสุดท่ี 434,000 ตนั (ขอ้มูลจาก Maersk Brokers ณ 
วนัท่ี 14 กนัยายน 2561) 
 
สมาคมผูป้ระกอบการคา้ปลีกชั้นนาํของสหรัฐฯ ไดช้ี้ว่า “มาตรการจดัเก็บภาษีนั้นเป็นการจดัเก็บภาษีจากชาวอเมริกนัซ่ึงเป็น
ผูบ้ริโภคท่ีตอ้งแบกรับภาระภาษีน้ี (ไม่ใช่ประเทศจีน) และเกษตรกรชาวอเมริกนัและเจา้ของฟาร์มปศุสัตวท่ี์ตอ้งเผชิญความ
ยากลาํบากหากสถานการณ์เลวร้ายลง” (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 17 กนัยายน 2561) 
 
OECD ไดป้รับประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเป็นร้อยละ 3.7 โดยอา้งถึงปัญหาทางการคา้และตลาดเกิดใหม่ โดยใน
รายงานภาพรวมเศรษฐกิจฉบบัเดือนพฤษภาคม OECD ไดเ้คยประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีน้ีท่ีร้อยละ 3.8 และ
ร้อยละ 3.9 ในปี 2562 แต่สถานการณ์ล่าสุดท่ีมีสงครามทางการคา้และเกิดความวุ่นวายในตลาดเกิดใหม่จึงทาํให้ตอ้งมีการ
ปรับตวัเลขประมาณการ (ขอ้มูลจาก DNB Markets ณ วนัท่ี 21 กนัยายน 2561) 
 
ความตึงเครียดไดเ้พ่ิมข้ึนในสัปดาห์น้ี จากการท่ีสหรัฐฯ ไดย้นืยนัท่ีจะจดัเก็บภาษีในอตัราร้อยละ 10 สาํหรับสินคา้นาํเขา้จากจีน
มูลค่า 2 แสนลา้นเหรียญสหรัฐต่อปี ตั้งแต่วนัท่ี 24 กนัยายน และจะปรับเพิ่มเป็นร้อยละ 25 ในปีหนา้ โดยจีนไดต้อบสนองโดย
การประกาศใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 5 ถึง ร้อยละ 10 สาํหรับสินคา้นาํเขา้จากสหรัฐฯ มูลค่ารวม 6 หม่ืนลา้นเหรียญสหรัฐต่อปี โดยมี
ผลบงัคบัใชส้ัปดาห์หนา้ สาํหรับการขนส่งสินคา้แหง้เทกอง สัดส่วนผลกระทบไดเ้พ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 1.8 (จากเดิมท่ีร้อยละ 1.5 
ก่อนจะมีการประกาศดงักล่าว) การนาํเขา้ถัว่เหลืองของจีนจากสหรัฐฯ มีปริมาณจาํกดั แต่ตอ้งจบัตามองไตรมาสส่ีซ่ึงตามฤดูกาล
แลว้สหรัฐฯ เป็นช่วงท่ีสหรัฐฯ มีการส่งออกถัว่เหลืองมากท่ีสุด (ขอ้มูลจาก Clarksons ณ วนัท่ี 21 กนัยายน 2561) 
 
ผูน้าํจีนไดส่้งสญัญาณวา่กาํลงัมีการวางแผนมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจเพ่ิมเติม เน่ืองจากตวัเลขทางเศรษฐกิจเป็นท่ีน่าผิดหวงัซ่ึง
แสดงให้เห็นว่ามาตรการท่ีใช้อยูไ่ม่ไดผ้ล สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไดเ้ปล่ียนแปลงไป มีความกดดนัเพ่ิมข้ึน และ
ภาครัฐตอ้งการท่ีจะแกปั้ญหาน้ีโดยเร็วท่ีสุด ตามคาํกล่าวท่ีการประชุม Politburo เม่ือวนัพุธท่ีประธานาธิบดี Xi Jinping นัง่เป็น
ประธาน สัญญาณดงักล่าวไดแ้สดงถึงความจาํเป็นเร่งด่วนหลงัจากท่ีรายงานตวัเลขภาพรวมของประเทศลดลงและมีความเส่ียง
ต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ประเทศท่ีมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสองของโลกกาํลงัถูกโจมตีโดยสงครามทางการคา้กบั
สหรัฐฯ และการลดหน้ีภายในประเทศ  (ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561) 
 

การเปลีย่นแปลงหลกัในภาคอุปสงค์ 

การคาดการณ์   สําหรับอีก 12 เดือนขา้งหนา้ จะสามารถเขา้ใจไดง่้ายข้ึน หากพิจารณาถึงปัจจยัในระดบัมหภาคต่างๆ โดย   
บริษทัฯ ไดร้วบรวมขอ้มูลบางส่วนจากแหล่งขอ้มูลท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
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ประเทศจนี 
ตวัเลขจีดีพีของจีนอยูท่ี่ร้อยละ 6.5 ในไตรมาสสาม ปี  2561  เม่ือเทียบไตรมาสเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ซ่ึงตํ่ากวา่การคาดการณ์ของ
ตลาดท่ีร้อยละ 6.6 ในไตรมาสสองตวัเลขจีดีพีของจีนอยูท่ี่ร้อยละ 6.7  (ขอ้มูลจากสาํนกัสถิติแห่งชาติของจีน ณ วนัท่ี 19 ตุลาคม 
2561) 
 
การนาํเขา้แร่เหลก็ในประเทศจีนในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2561 มีปริมาณ 802.6 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 1.8 เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีท่ีแลว้ (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 11 ตุลาคม 2561) 
 
จีนเพ่ิมการนาํเขา้ถ่านหินในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2561 ร้อยละ 11.4  เป็น 228.4 ลา้นตนัเม่ือเทียบกบัในปีก่อน (ขอ้มูลจาก 
Reuters ณ วนัท่ี 11 ตุลาคม 2561) 
 
การผลิตถ่านหินดิบในจีนในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2561 อยูท่ี่ปริมาณ 2,590 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.1 เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีท่ีแลว้ (ขอ้มูลจากสาํนกัสถิติแห่งชาติของจีน ณ วนัท่ี 19 ตุลาคม 2561) 
 
การผลิตเหลก็ในจีนในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2561 อยูท่ี่ปริมาณ 691.2 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.1  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีท่ีแลว้ (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 19 ตุลาคม 2561) 
 
การส่งออกเหลก็ของจีนในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2561 ลดลงอยา่งมาก โดยลดลงร้อยละ 10.6 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน มาอยูท่ี่ปริมาณ 53.3 ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก Metalbulletin ณ วนัท่ี 19 ตุลาคม 2561) 
 
เม่ือตน้เดือนกรกฎาคม 2561 จีนไดป้ระกาศแผนการลดมลพิษสาํหรับปี 2561 – ปี 2563 โดยขยายพื้นท่ีการใชม้าตรการลดมลพิษ
ครอบคลุม 82 เมืองทัว่ประเทศ แมว้า่แต่ละเมืองจะไดรั้บอนุญาตใหร่้างมาตรการลดมลพิษของตนเองก็ตาม (ขอ้มูลจาก 
Banchero Costa ณ วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561) 
 
ตามขอ้มูลของสาํนกังานพลงังานแห่งชาติของจีน (National Energy Administration) จีนมีเป้าหมายในการเพ่ิมการผลิตถ่านหิน
ร้อยละ 7.3 เป็น 3.7 พนัลา้นตนั ในปีน้ี อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากยงัคงมีการตรวจสอบในเร่ืองความปลอดภยัและมลพิษอยา่ง
ต่อเน่ือง ปริมาณการผลิตถ่านหินในประเทศอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ ซ่ึงอาจช่วยลดผลกระทบเชิงลบของมาตรการ
ควบคุมมลพิษท่ีมีต่ออุปสงคถ่์านหินและการนาํเขา้ ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 การผลิตถ่านหินเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 3.9 เป็น 1.7 
พนัลา้นตนั (ขอ้มูลจาก Banchero Costa ณ วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561) 
 
คงเป็นความผิดพลาดหากจะยดึติดกบัตวัเลขจีดีพีของจีนโดยมองขา้มภาพท่ีใหญ่กวา่ กล่าวคือ ในปี 2553 ตวัเลขจีดีพีของจีนอยูท่ี่
ร้อยละ 10 ซ่ึงไดส้ร้างรายไดเ้พ่ิม 606 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ ใหแ้ก่เศรษฐกิจของประเทศ อยา่งไรก็ตาม ในปี 2560 ตวัเลขจีดีพี
อยูท่ี่ร้อยละ 6 แต่ไดส้ร้างรายไดเ้พ่ิมถึง 1,202 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงสูงกวา่รายไดจ้ากตวัเลขจีดีพีในปี 2553 ท่ีร้อยละ 10 เป็น
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เท่าตวั แมว้า่ในปีท่ีผา่นๆ มาตวัเลขจีดีพีของอินเดียมากกวา่จีนกต็าม แต่ในความเป็นจริงในทุกๆ สองปีตั้งแต่ปี 2553 รายไดท่ี้จีน
ไดส้ร้างสาํหรับตวัเลขจีดีพีของตนนั้นมากกวา่รายไดท่ี้อินเดียสร้างจากตวัเลขจีดีพี ดงันั้น ช่องวา่งระหวา่งเศรษฐกิจจีนและ
อินเดียนั้นนบัวนัจะกวา้งข้ึนและไม่ไดแ้คบลงแต่อยา่งใด แมว้า่เศรษฐกิจจีนไดช้ะลอตวัลง ความมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกของ
ประเทศจีนนั้นมีแต่จะเพ่ิมข้ึน และนัน่คือภาพใหญ่ท่ีเราควรตอ้งจบัตามอง (ขอ้มูลจาก Forbes  ณ วนัท่ี 23 สิงหาคม 2561) 
 
ความตอ้งการกระแสไฟฟ้าของจีนไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 9 ในช่วงเจด็เดือนแรกของปี 2561 เม่ือเทียบกบัการคาดการณ์ท่ีเกือบร้อยละ 
6  โดยเพียงร้อยละ 3 ของความตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึนมีการรองรับโดยการผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานนํ้ามากข้ึนเม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ มี
การใชโ้รงไฟฟ้าพลงัถ่านหินมากข้ึนในปีน้ีโดยร้อยละ 7 ของความตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึนมีการรองรับโดยกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตเพ่ิมจาก
โรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหิน ดงันั้น จีนอาจมีความตอ้งการถ่านหินเทอร์มอลเพ่ิมข้ึน 140 ลา้นตนัในปีน้ีสาํหรับการเติบโตของ
ความตอ้งการกระแสไฟฟ้า ณ ปัจจุบนั (ขอ้มูลจาก Braemar ACM ณ วนัท่ี 24 สิงหาคม 2561) 
 
คงเป็นการไม่ถกูตอ้งนกัท่ีจะกล่าววา่การคา้ถ่านหินกาํลงัจะกลบัมาเพราะในความเป็นจริงแลว้นั้นถ่านหินเป็นปัจจยัท่ีคงอยูใ่น
ตลาดมาหลายปี การคา้ขายถ่านหินไดซ้บเซาลงในปี 2558 แต่การคา้ถ่านหินไดฟ้ื้นตวัโดยเห็นไดจ้ากตวัเลขรายงานต่างๆ ในช่วง
สองสปัดาห์ท่ีผา่นมา การนาํเขา้ถ่านหินเทอร์มอลของจีนมีปริมาณมากข้ึนร้อยละ 54 ในเดือนกรกฎาคม เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีท่ีแลว้ ส่งผลใหต้ั้งแต่ตน้ปีมาจนถึงขณะน้ี จีนมีการนาํเขา้ถ่านหินเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 ส่วนการนาํเขา้ถ่านหินโคก้นั้น
ไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 36 ในเดือนกรกฎาคม เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ซ่ึงถือวา่เป็นเดือนท่ีมีปริมาณนาํเขา้สูงสุดในรอบ 
15 เดือน แมว้า่สัดส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานถ่านหินของจีนจะกาํลงัลดลง แต่การลดกาํลงัการผลิตถ่านหินใน
ประเทศยงัคงช่วยทาํใหป้ริมาณนาํเขา้แขง็แกร่ง ทั้งน้ี ในปีน้ี จีนไดล้ดกาํลงัการผลิตถ่านหินลง 80 ลา้นตนัต่อปี เม่ือเทียบกบั
เป้าหมายท่ีตั้งไวส้าํหรับทั้งปีท่ี 150 ลา้นตนัต่อปี ภายหลงัจากท่ีมีการลดกาํลงัการผลิตถ่านหินส่วนเกินในประเทศอยา่งจริงจงัใน
ปี 2559 ท่ีปริมาณ 630 ลา้นตนัต่อปี (ขอ้มูลจาก Evercore ISI ณ วนัท่ี 10 กนัยายน 2561) 
 
เม่ือวนัศุกร์ จีนไดร้ายงานปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดร้ายเดือนสาํหรับเดือนสิงหาคม โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.8 เม่ือเทียบกบั
เดือนเดียวกนัของปีท่ีแลว้ และไดเ้พ่ิมข้ึนจากเดือนกรกฎาคมซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 5.4 อนัส่งผลใหป้ริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดต้ั้งแต่
ตน้ปีจนถึงขณะน้ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.5 หลงัจากสองเดือนท่ีผลิตกระแสไฟฟ้าไดถึ้ง 643 พนัลา้น กิโลวตัตต์่อชัว่โมง ซ่ึงเป็นปริมาณ
ท่ีสูงสุทเป็นประวติัการณ์ โดยกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดต้ั้งแต่ตน้ปีจนถึงปัจจุบนันั้นมาจากพลงังานถ่านหินร้อยละ 74 พลงังานนํ้า
ร้อยละ 16 และพลงังานทางเลือกอ่ืนๆ ร้อยละ 10 การผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานถ่านหินเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.1 โดยในเดือนสิงหาคม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.7 (ซ่ึงโดยรวมแลว้สอดคลอ้งกบัปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งหมดท่ีเพ่ิมข้ึนและยงัคงรักษาสดัส่วนประเภท
พลงังานท่ีใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้า) ในขณะท่ีการผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานนํ้ากเ็พ่ิมข้ึนร้อยละ 7.7 ในเดือนสิงหาคม เม่ือเทียบกบัปี
ท่ีแลว้ และส่งผลใหก้ารผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานนํ้าโดยรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.9 สาํหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานทางเลือก 
(รวมทั้งพลงังานนิวเคลียร์) มีปริมาณเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.4 ทั้งน้ี การผลิตถ่านหินของจีนในเดือนสิงหาคมไดมี้ปริมาณเพ่ิมข้ึนอีก
คร้ัง (ร้อยละ 2.2) ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีสูงท่ีสุดตั้งแต่เดือนกนัยายน ปี 2560 บริษทัเช่ือวา่เป็นผลมาจากความตอ้งการกระแสไฟฟ้าใน
ประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนและคาดวา่การผลิตถ่านหินภายในประเทศจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 ในปีน้ี (ในปัจจุบนัอยูท่ี่ ติดลบร้อยละ 1) เพ่ือ
ทดแทนการพ่ึงพาถ่านหินนาํเขา้เพ่ือรองรับความตอ้งการกระแสไฟฟ้าในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงความตอ้งการ
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กระแสไฟฟ้าท่ีมากน่าจะยงัคงสนบัสนุนภาคอุปสงคใ์นการขนส่งสินคา้แหง้เทกองในอนาคตต่อไป (ขอ้มูลจาก DNB Markets ณ 
วนัท่ี 17 กนัยายน 2561) 
 
แร่เหลก็คงคลงัท่ีท่าเรือต่างๆ ของจีนยงัคงมีปริมาณลดลง บริษทัจึงยงัเช่ือวา่อุปสงคจ์ากจีนจะมีมากพอท่ีจะช่วยสนบัสนุนการ
นาํเขา้แร่เหลก็จากบราซิลในช่วงเวลาท่ีเหลือของปีน้ี ประกอบกบัเม่ือไม่นานมาน้ีแร่เหลก็คงคลงัจากบราซิลมีปริมาณมากข้ึนซ่ึง
อาจเป็นเคร่ืองบ่งบอกวา่บราซิลมีการส่งออกแร่เหลก็มากข้ึนในเดือนกนัยายน โดยแร่เหลก็คงคลงัมีปริมาณสูงสุดในเดือน
มิถุนายนท่ีปริมาณ 162 ลา้นตนัและขณะน้ีไดล้ดลงร้อยละ 10 จากปริมาณสูงสุด แร่เหลก็คงคลงัทั้งหมดของจีนมีปริมาณเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 9.4 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ สดัส่วนของแร่เหลก็จากออสเตรเลียเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 52 เม่ือปีท่ีแลว้ เป็นร้อยละ 60 ใน
ปัจจุบนั และสัดส่วนของแร่เหลก็จากบราซิลไดล้ดลงจากร้อยละ 24 เป็นร้อยละ 17 การเปล่ียนแปลงในสดัส่วนแร่เหลก็นาํเขา้น้ี
แสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบจากการเพิ่มคุณภาพแร่เหลก็เน่ืองจากแร่เหลก็จากบราซิลนั้นมีคุณภาพดีท่ีสุด (ขอ้มูลจาก DNB 
Markets ณ วนัท่ี 28 กนัยายน 2561) 
 
แมว้า่ตลาดการคา้ขายอสงัหาริมทรัพยไ์ดช้ะลอตวัลง แต่กลบัมีโครงการก่อสร้างใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.9 ระหวา่ง
เดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 ตามมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจจากทางภาครัฐ การคา้ขายท่ีอยูอ่าศยัของจีนท่ีซบเซาคาดวา่จะถูก
ทดแทนดว้ยการก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัสําหรับให้เช่าบริเวณชานเมือง กล่าวคือ มีการทดสอบเม่ือเดือนสิงหาคม 2560 ใน 13 เมือง
หลกัของประเทศ รวมถึง Beijing และ Shanghai ในการสร้างโครงการท่ีอยูอ่าศยัแบบเอ้ืออาทรบริเวณชานเมือง ในช่วงแปด
เดือนแรกของปี 2561 ตวัเลขการนาํเขา้แร่เหล็กของจีนลดลงร้อยละ 0.6 มาอยู่ท่ีปริมาณ 710 ลา้นตนั แมว้่าปริมาณการผลิต
เหล็กกลา้ของจีนไดเ้พ่ิมมากข้ึนและการผลิตแร่เหล็กภายในประเทศมีปริมาณลดลง ปริมาณการนาํเขา้แร่เหล็กของจีนเพ่ือการ
ผลิตเหล็กกลา้ก็ไดล้ดลงดว้ย จากเดิมเฉล่ียประมาณ 1.3 ตนัของแร่เหล็กนาํเขา้จะนาํไปใชผ้ลิตเหล็กกลา้ 1 ตนั ในปี 2560 ลดลง
มาเป็นประมาณ 1.1 ตนั ในปัจจุบนั ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการใชแ้ร่เหล็กในการผลิตเหล็กกลา้นอ้ยลงเน่ืองจากการใชแ้ร่เหล็ก
นาํเขา้ท่ีมีคุณภาพสูง รวมทั้งการนาํแร่เหลก็คงคลงัออกมาใช ้(ซ่ึงมีคุณภาพสูง) และการใชเ้ศษเหลก็ในการผลิตเหลก็กลา้ สมาคม
การใชเ้ศษเหล็กของจีนไดร้ายงานว่ามีการใชเ้ศษเหลก็ในการผลิตเหล็กกลา้เพ่ิมข้ึนในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 โดยคาดวา่จะใช้
ประมาณ 180 ลา้นตนัสําหรับทั้งปี 2561 เม่ือเทียบกบัปริมาณ 148 ลา้นตนัในปี 2560 (ขอ้มูลจาก Banchero Costa ณ วนัท่ี 3 
ตุลาคม 2561) 
 

สหรัฐอเมริกา 
Jerome Powell ประธานคณะกรรมการธนาคารกลางของสหรัฐฯ กล่าววา่ลทัธิการคุม้ครองการคา้สามารถสร้างผลกระทบทาง
ลบต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศและตลาดค่าแรง จากการท่ีสหรัฐฯ สร้างความตึงเครียดทางการคา้กบัประเทศคู่แข่ง
ทางการคา้และประเทศต่างๆ ท่ีเป็นพนัธมิตรกบัสหรัฐฯ มายาวนาน “โดยทัว่ไป ประเทศต่างๆ ท่ีเปิดเสรีภาพทางการคา้และไม่
ใชน้โยบายกีดกนัทางการคา้ เช่น การจดัเกบ็ภาษีนาํเขา้ จะเติบโตไดเ้ร็วกวา่ สร้างรายไดม้ากกวา่ และมีความสามารถในการผลิต
ท่ีสูงกวา่” แต่ Powell ยงัคงย ํ้าในมุมมองเชิงบวกของตนต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ และไดส่้งสัญญาณวา่แมว้า่ภาครัฐยงัคงมีแผนท่ีจะ
ค่อยๆ ปรับเพ่ิมอตัราดอกเบ้ีย ยงัคงมีการใชน้โยบายการเงินแบบตึงตวัอยู ่(ขอ้มูลจาก Bloomberg  ณ วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2561) 
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ทั้งๆ ท่ีเป็นประเทศผูผ้ลิตซีเมนตร์ายใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสามของโลก แต่คาดว่าปริมาณซีเมนตน์าํเขา้ของสหรัฐฯ จะยงัคงเพ่ิมข้ึน
จากการท่ีเศรษฐกิจและตลาดแรงงานค่อนขา้งแข็งแกร่ง การปฏิรูปโครงสร้างภาษี และการคาดการณ์วา่จะมีการใชจ่้ายในการ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ความยากลาํบากในการสร้างโรงผลิตซีเมนตแ์ห่งใหม่ภายในประเทศและการท่ีประเทศมีชายฝ่ังท่ี
ยาวและพ้ืนท่ีทางนํ้าท่ีกวา้งใหญ่ส่งผลให้สหรัฐฯ มีการนาํเขา้ซีเมนตม์ากข้ึน โดยคาดว่าปริมาณซีเมนตน์าํเขา้ของสหรัฐฯ ในปี 
2561 จะมากกว่า 12 ลา้นตนั เม่ือเทียบกบัปริมาณ 9.2 ลา้นตนัในปี 2559 (ขอ้มูลจาก Banchero Costa ณ วนัท่ี 27 กรกฎาคม 
2561) 
 
อาร์เจนตินาคาดวา่จะเก็บเก่ียวขา้วสาลีไดป้ริมาณสูงสุดในขณะท่ีประเทศอ่ืนๆ ตอ้งประสบภาวะภยัแลง้ ในเยอรมนี ปริมาณขา้ว
สาลีท่ีเก็บเก่ียวไดล้ดลงร้อยละ 20.3 อยูท่ี่ 36.3 ลา้นตนั ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีตํ่าท่ีสุดในรอบ 24 ปี เยอรมนีซ่ึงเป็นประเทศผูผ้ลิตขา้ว
สาลีใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสองของสหภาพยุโรปรองจากฝร่ังเศส โดยปกติจะเป็นผูส่้งออกขา้วสาลี อย่างไรก็ตาม ในปีน้ี เยอรมนี
น่าจะตอ้งกลายเป็นผูน้าํเขา้ขา้วสาลีเพ่ือใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการภายในประเทศ ปริมาณฝนท่ีนอ้ยท่ีสุดส่งผลใหพ้ื้นท่ีทางภาค
ตะวนัออกของออสเตรเลียแห้งแลง้จนไม่สามารถเพาะปลูกได ้สภาพของพื้นท่ีท่ีประสบภยัซ่ึงปกติเพาะปลูกขา้วสาลีหน่ึงใน
สามของประเทศดูเหมือนจะย ํ่าแย่กว่าปีท่ีแลว้ จากภาวะแห้งแลง้ทาํให้ผลผลิตขา้วสาลีของออสเตรเลียท่ีเก็บเก่ียวไดมี้ปริมาณ
ตํ่าสุดในรอบทศวรรษ เช่นเดียวกนั รัสเซียและจีนท่ีคาดวา่จะเก็บเก่ียวขา้วสาลีไดล้ดลงในปีน้ี ในขณะท่ีอุทกภยัในประเทศแถบ
ทะเลดาํส่งผลเสียต่อคุณภาพของขา้วสาลี ในทางตรงขา้ม อาร์เจนตินากลบัเก็บเก่ียวขา้วสาลีไดดี้ โดยอาร์เจนตินาอาจเก็บเก่ียว
ขา้วสาลีไดม้ากถึง 21 ลา้นตนั ซ่ึงมากกว่าปริมาณ 18.2 ลา้นตนัท่ีเก็บเก่ียวไดใ้นปี 2559/2560 จากการท่ีขา้วสาลีขาดแคลนใน
ภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก ทาํใหเ้กษตรกรชาวอาร์เจนตินาไดรั้บอานิสงส์จากราคาท่ีปรับเพ่ิมข้ึน (ขอ้มูลจาก Maersk Brokers ณ วนัท่ี 
10 สิงหาคม 2561) 
 
ประเทศในทวีปอเมริกาใตเ้ป็นผูส่้งออกเมล็ดธญัพืชรายใหญ่ โดยคาดวา่ปริมาณการส่งออกจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.4 เป็น 57.5 ลา้น
ตนัในปี 2561/2562 โดยคาดว่าอาร์เจนตินาและบราซิลจะเป็นผูส่้งออกเมล็ดธัญพืชในสัดส่วนร้อยละ 15 และร้อยละ 13 
ตามลาํดบั ของปริมาณการส่งออกเมล็ดธญัพืชรอบโลก ในห้าเดือนแรกของปี 2561 อาร์เจนตินาส่งออกขา้วโพด 7.9 ลา้นตนั
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 62 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ โดยหลกัเน่ืองจากปริมาณขา้วโพดส่งออกไปยงัเวียดนาม อิยิปต์ และ
มาเลเซีย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 89 ร้อยละ 176 และร้อยละ 98 ตามลาํดบั เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ โดยในช่วงแปดเดือน
แรกของปี 2561 บราซิลส่งออกขา้วโพดไดป้ริมาณ 9.3 ลา้นตนั ซ่ึงลดลงร้อยละ 14.1 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 
เน่ืองจากตน้ทุนค่าขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุกท่ีสูงข้ึนตั้งแต่เม่ือเดือนพฤษภาคมซ่ึงส่งผลกระทบต่อการคา้เมล็ดธญัพืช  (ขอ้มูล
จาก Banchero Costa ณ วนัท่ี 19 กนัยายน 2561) 
 
ภาวะภยัแลง้และต่อมาเกิดอุทกภยัไดท้าํลายการเก็บเก่ียวถัว่เหลืองของอาร์เจนตินาโดยในปีน้ีมีปริมาณลดลงร้อยละ 31 เม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ อาร์เจนตินาไดส่้งออกเมลด็ถัว่เหลืองในปริมาณเพียงเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัปริมาณการส่งออกกากถัว่
เหลือง (28.3 ลา้นตนัในปี 2560 โดยหลกัส่งไปประเทศต่างๆ ในยโุรปและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต)้ แมว้า่คาดวา่อาร์เจนตินาจะ
ได้รับประโยชน์จากสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนในการเพิ่มปริมาณการส่งออกถั่วเหลืองในเดือนต่อๆไป 
อาร์เจนตินาไดส่้งออกเมล็ดถัว่ประมาณ 100,000 ตนัไปยงัจีน ในเดือนกนัยายน โดยคาดว่าจะส่งออกอีกปริมาณ 1.5 ลา้นตนั
ในช่วงไตรมาสส่ี นอกจากนั้น อาร์เจนตินาไดใ้ช้โอกาสจากส่วนต่างระหว่างราคาเมล็ดถัว่เหลืองของตนเอง (ประมาณ 400 
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เหรียญสหรัฐฯ) กบัราคาเมล็ดถัว่เหลืองจากสหรัฐฯ ซ่ึงมีราคาถูกกวา่ (ประมาณ 320 เหรียญสหรัฐฯ) โดยอาร์เจนตินาจะนาํเขา้
เมล็ดถัว่เหลืองจากสหรัฐฯ มากถึง 600,000 ตนั ในเดือนต่อๆไป (การขนส่งเท่ียวแรกโดยเรือขนาดอลัตราแมกซ์เพ่ิงแล่นออก
จากอ่าวสหรัฐฯ) เพ่ือส่งออกต่อไปยงัจีน หากอาร์เจนตินามีการยกเลิกภาษีส่งออกอตัราร้อยละ 28.5 เกษตรกรชาวอาร์เจนตินา
อาจตอ้งการส่งออกเมล็ดถัว่ท่ีเก็บไวใ้นคลงัท่ีมีปริมาณมากเพ่ือเป็นหลกัประกนัการอ่อนค่าของสกุลเงินเปโซ (ขอ้มูลจาก Howe 
Robinson Research ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2561) 
 
Vale ไดส่้งออกแร่เหล็กปริมาณมาก โดยเพ่ิมข้ึนเป็นปริมาณ 98.2 ลา้นตนั หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.5 เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ีแลว้ 
และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.2 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีท่ีแลว้ โดยหลกัมีสาเหตุมาจากปริมาณการผลิตแร่เหล็กท่ีเพ่ิมข้ึน
สืบเน่ืองจากการเร่งการผลิตภายใตโ้ครงการ S11D  และการกลบัมาผลิตภายหลงัจากท่ีเผชิญสภาพอากาศท่ีเลวร้ายในเดือน
เมษายน และการประทว้งของคนขบัรถบรรทุกเป็นเวลา 12 วนัในเดือนพฤษภาคม การเร่งการผลิตภายใตโ้ครงการ S11D ยงัคง
ดาํเนินต่อไปโดยคาดว่าจะผลิตไดเ้กือบ 60 ลา้นตนัในปีน้ี และอีก 90 ลา้นตนัในปีหนา้ จากการท่ี Vale ยงัคงไม่เปล่ียนแปลง
เป้าหมายสาํหรับปีน้ีในการผลิตแร่เหล็กผงท่ีประมาณ 390 ลา้นตนัต่อปี (ร้อยละ 80 จะถูกส่งออกไปต่างประเทศโดยขนส่งทาง
เรือ) และปริมาณ 55 ลา้นตนัสาํหรับแร่เหลก็เมด็ บริษทัคาดวา่ปริมาณการขนส่งแร่เหลก็ทางเรือในไตรมาสส่ี ปี 2561 จะยงัคงอยู่
ท่ีระดบัเดิมท่ีประมาณ 100 ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก Banchero Costa ณ วนัท่ี 26 ตุลาคม 2561) 
 
ทวปีเอเชีย 
เวียดนามมีการส่งออกซีเมนต์ไปยงัประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียเพ่ิมข้ึน เช่น บงัคลาเทศ จีน และฟิลิปปินส์ โดยในปัจจุบนั
เวยีดนามส่งออกซีเมนตแ์ละปูนเมด็ไปยงัประเทศเหล่าน้ีในสัดส่วนร้อยละ 31 ร้อยละ 29 และร้อยละ 19 ตามลาํดบั นอกจากนั้น 
เวียดนามยงัเพ่ิมปริมาณการส่งออกซีเมนตไ์ปยงัประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริกาใต ้เช่น ชิลี และเปรู และประเทศต่างๆ ในทวีป
แอฟริกา เช่น โมซมับิกและเคนยา คาดวา่ในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี 2561 เวียดนามส่งออกซีเมนตป์ริมาณ 17.8 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 55 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ และเกือบบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวส้ําหรับปีน้ีท่ี 18-19 ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก 
Banchero Costa ณ วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2561) 
 
ดว้ยเศรษฐกิจท่ีกาํลงัเติบโต อินเดียมีความตอ้งการใชพ้ลงังานอยา่งเร่งด่วนซ่ึงโดยหลกัมาจากพลงังานถ่านหิน แมว้่าอินเดียมี
นโยบายในการสนบัสนุนผูผ้ลิตถ่านหินภายในประเทศมากกว่าการนาํเขา้ ความตอ้งการท่ีเพ่ิมสูงข้ึนน่าจะเกินกวา่ท่ีผูผ้ลิตถ่าน
หินในประเทศจะผลิตได ้อนัจะทาํใหป้ริมาณถ่านหินนาํเขา้ของอินเดียเพ่ิมข้ึนในทศวรรษต่อๆ ไป บริษทัเช่ือวา่ปริมาณถ่านหิน
นาํเขา้ของอินเดียจะเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 2.7 ต่อปี ในระหวา่งปี 2560 ถึงปี 2583 โดยคาดวา่ปริมาณจะเพ่ิมข้ึนอยา่งมีเสถียรภาพอยู่
ท่ีประมาณ 175 ลา้นตนั ภายในปี 2565 ปริมาณ 200 ลา้นตนั ในปี 2569 และปริมาณ 250 ลา้นตนัในปี 2576 (ขอ้มูลจาก IHS 
Maritime ณ วนัท่ี 9 สิงหาคม 2561) 
 
จากการท่ีอุปสงคจ์ากจีนและอินเดียยงัคงแขง็แกร่ง ปริมาณการส่งออกถ่านหินของอินโดนีเซียดูเหมือนจะสูงถึง 400 ลา้นตนัใน
ปี 2561 และอาจจะแซงปริมาณสูงสุดในปี 2556 ท่ี 402 ลา้นตนั เกือบทุกท่าเรือขนส่งถ่านหินของอินโดนีเซียมีปริมาณการขนส่ง
ถ่านหินท่ีมากข้ึนเน่ืองจากมีการปรับปรุงอุปกรณ์ของท่าเรือใหดี้ข้ึนเพ่ือรองรับการขนส่งท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากการเปิดเหมืองถ่านหิน
แห่งใหม่ การบริโภคถ่านหินภายในประเทศของอินโดนีเซียมีปริมาณสูงถึง 97 ลา้นตนัในปี 2560 เพ่ิมข้ึน 32 ลา้นตนัจากปี 2559 
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และรัฐบาลไดก้าํหนดใหมี้การสาํรองถ่านหินไวใ้ชใ้นประเทศอยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของถ่านหินท่ีผลิตไดใ้นประเทศ (ขอ้มูลจาก 
Howe Robinson Research ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561) 
 

เม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences ไดป้รับลดประมาณการการผลิต
ขา้วสาลีลงเป็น 19.1 ลา้นตนั สาํหรับปี 2561/2562 ซ่ึงลดลงร้อยละ 10.2 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ (ปี 2560/2561) เน่ืองจากภาวะภยั
แล้งแถบบริเวณชายฝ่ังตะวนัออกของประเทศแต่มีการเพ่ิมกําลังการผลิตในแถบภาคตะวนัตกของประเทศหลังฤดูฝน 
ออสเตรเลียเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตขา้วสาลีรายใหญ่ท่ีสุดของโลก โดยคิดเป็นร้อยละ 8 ของการส่งออกทัว่โลกตามประมาณการของ
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) โดยปกติออสเตรเลียส่งออกขา้วสาลีปริมาณสองในสามของขา้วสาลีท่ีผลิตได ้แต่การผลิตท่ี
ไดป้ริมาณนอ้ยลงย่อมทาํให้ปริมาณส่งออกลดลงตามไปดว้ย เน่ืองจากจะตอ้งรองรับความตอ้งการภายในประเทศก่อน แมว้่า
ปริมาณการคา้ขา้วสาลีระหวา่งออสเตรเลียกบัประเทศต่างๆ ในเอเชียอาจจะลดลง แต่อุปสงคก์ารขนส่งสินคา้ในแง่ตนั-ไมลอ์าจ
ดีข้ึนหากประเทศผูซ้ื้อนาํเขา้ขา้วสาลีจากแคนาดา สหรัฐฯ และอาร์เจนตินาแทน อีกทั้ง ขา้วสาลีในแถบตะวนัตกของออสเตรเลีย
นั้นมีคุณภาพตํ่ากว่ามาตรฐาน นอกจากออสเตรเลียจะมีปัญหาในการผลิตขา้วสาลี รัสเซียก็ประสบปัญหาในการเก็บเก่ียวขา้ว
สาลีเช่นกนั ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีอาจทาํใหมี้การเพ่ิมปริมาณการขนส่งขา้วสาลีจากทวีปอเมริกามายงัทวีปเอเชีย (ขอ้มูลจาก Banchero 
Costa ณ วนัท่ี 14 กนัยายน 2561) 
 
เวียดนามได้กลายจากการเป็นผูส่้งออกถ่านหินเป็นผูน้าํเขา้ถ่านหินเน่ืองจากปริมาณการผลิตถ่านหินในประเทศลดลงและ
เศรษฐกิจของประเทศท่ีกาํลงัเติบโตข้ึน จากการท่ีเหมืองถ่านหินส่วนใหญ่ของเวยีดนามตั้งอยูบ่ริเวณตอนเหนือของประเทศ การ
นาํเขา้ถ่านหินจึงมีราคาถูกกวา่โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํหรับผูบ้ริโภคท่ีอยูท่างตอนใตข้องประเทศ ดงันั้น สินคา้ถ่านหินคงคลงัของ
เวียดนามได้เพิ่มข้ึนเป็น 9 ล้านตันภายในส้ินปีท่ีแล้ว ปัจจุบันน้ี เวียดนามมีโรงไฟฟ้าพลงัถ่านหินจาํนวน 20 แห่ง (ผลิต
กระแสไฟฟ้าไดร้้อยละ 39 ของความตอ้งการของประเทศ) อยา่งไรก็ตาม เวียดนามมีแผนท่ีจะตั้งโรงไฟฟ้าพลงัถ่านหินใหม่อีก 
10 แห่งภายในปี 2565 และเพ่ิมเป็น 50 แห่ง ภายในปี 2573 ซ่ึงเทียบเท่ากบัปริมาณการบริโภคถ่านหิน 120 – 125 ลา้นตนัต่อปี 
(ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research ณ วนัท่ี 19 ตุลาคม 2561) 
 
ในเดือนกนัยายน อินเดียนาํเขา้ถ่านหินปริมาณ 21.1 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 35 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ส่วนใหญ่
เป็นถ่านหินเทอร์มอล โดยช่วงหกเดือนแรกของปีบญัชีมีการนาํเขา้ถ่านหินทั้งหมด 82.5 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.5 จากปีก่อน
หนา้ ในเดือนกนัยายน มีการผลิตกระแสไฟฟ้าปริมาณ 108.1 เทระวตัตต่์อชัว่โมง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.4 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ โดย 
80.3 เทระวตัต์ต่อชัว่โมง มาจากพลงังานถ่านหิน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.1 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ เม่ือเขา้สู่ฤดูหนาว ผูน้าํเขา้ถ่านหิน
น่าจะเพ่ิมปริมาณการนาํเขา้ถ่านหินเน่ืองจากปริมาณถ่านหินคงคลงัยงัมีปริมาณนอ้ย โดยถ่านหินคงคลงัมีปริมาณลดลงร้อยละ 
30.7 ตั้งแต่ตน้เดือนกันยายน และมีถ่านหินเทอร์มอลเพียง 10.1 ลา้นตนัสําหรับโรงไฟฟ้าพลงัถ่านหินในอินเดีย ซ่ึงตํ่ากว่า
ปริมาณสาํรองขั้นตํ่าท่ีกาํหนดไวท่ี้ 7 วนั (ขอ้มูลจาก Maersk Brokers ณ วนัท่ี 19 ตุลาคม 2561) 
 
ในสัปดาห์น้ี World Steel ไดแ้สดงตวัเลขการผลิตเหล็กกลา้ของอินเดียซ่ึงเพ่ิมข้ึนแซงหนา้ญ่ีปุ่นและข้ึนเป็นผูผ้ลิตเหล็กหลา้
อนัดบัสองรองจากจีน โดยการบริโภคเหลก็กลา้ภายในประเทศอินเดียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12 เป็นปริมาณ 52 ลา้นตนัในช่วงหกเดือน
แรกของปี โดยอาจเน่ืองมาจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตท่ีปรับตัวดีข้ึนและตัวเลขจีดีพีท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นมากกว่าร้อยละ 8 
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โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เหลก็กลา้ท่ีผลิตแบบเตาหลอมมีปริมาณเพ่ิมข้ึน 4.2 ลา้นตนั (ร้อยละ 9) เป็น 53.1 ลา้นตนั โดยคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 67 (ในปี 2560 อยูท่ี่ร้อยละ 65) ของปริมาณการผลิตเหล็กทั้งหมดของประเทศ ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัเชิงบวกต่อตลาดเรือ
ขนส่งสินคา้แห้งเทกอง จากการท่ีการผลิตแร่เหล็กในประเทศในปัจจุบนัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ปริมาณการนาํเขา้แร่
เหลก็ในระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคมจึงเพ่ิมข้ึนเป็น 6.3 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 190 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ี
แลว้ ในขณะท่ีในปี 2561 น่าจะมีปริมาณการนาํเขา้เพ่ิมข้ึน 10 ลา้นตนั ถ่านหินนาํเขา้ในเดือนกรกฎาคมเพ่ิมข้ึนปริมาณ 7 ลา้นตนั 
เป็น 34 ลา้นตนั แมว้า่ส่วนใหญ่นาํเขา้มาจากออสเตรเลีย (เพ่ิมข้ึน 3 ลา้นตนั เป็น 26 ลา้นตนั) ค่าเงินสกุลรูปีท่ีอ่อนตวัลงทาํให้
เหมืองแร่ต่างๆ หนัไปนาํเขา้ถ่านหินจากสหรัฐฯ แทนเน่ืองจากมีราคาถูกกว่า โดยมีการขนส่งถ่านหินเพ่ิมข้ึนจาก 1.5 ลา้นตนั 
เป็น 4 ลา้นตนัจากท่าเรือในชายฝ่ังตะวนัออกของสหรัฐฯ (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research ณ วนัท่ี 26 ตุลาคม 2561) 
 

ประเทศอืน่ๆ 
ญ่ีปุ่นและสหภาพยโุรปไดร่้วมลงนามสญัญาการคา้เม่ือวนัองัคารท่ีโตเกียว เพ่ือลดการกีดกนัทางการคา้สาํหรับสินคา้และบริการ
ระหวา่งเศรษฐกิจของทั้งสองภูมิภาคและถ่วงดุลกบันโยบายคุม้ครองทางการคา้ของสหรัฐฯ สญัญาความร่วมมือทางเศรษฐกิจจะ
ช่วยขจดัอุปสรรคทางการคา้ทางดา้นภาษีอากรและกฎหมายระหวา่งสหภาพยโุรปและญ่ีปุ่ น และช่วยใหก้ารส่งออกรถของญ่ีปุ่น
และช่วยใหเ้กษตรกรชาวยโุรปจาํหน่ายผลผลิตไปยงัภูมิภาคเอเชียไดง่้ายข้ึน แมว้า่ไดมี้การพิจารณาร่างสัญญาดงักล่าวมาตั้งแต่ปี 
2556 สหภาพยโุรปและญ่ีปุ่ นกาํลงัพิจารณาเขา้ทาํสัญญาหลายฝ่ายจากการท่ี Trump ไดใ้ชม้าตรการจดัเก็บภาษีกบัประเทศคู่คา้
ดว้ย (ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2561) 
 
VDKi สมาคมผูน้าํเขา้ถ่านหินของเยอรมนี คาดว่าในปี 2561 เยอรมนีจะนาํเขา้ถ่านหินปริมาณ 45 ลา้นตนั ซ่ึงหมายความว่า
ปริมาณการนาํเขา้ถ่านหินของเยอรมนีในปีน้ีจะลดลงร้อยละ 12 จากปริมาณ 51.2 ลา้นตนัในปี 2560 ซ่ึงตํ่ากว่าปี 2559 ร้อยละ 
10.2 VDKi เช่ือวา่การท่ีเยอรมนีมุ่งเนน้ท่ีจะใชพ้ลงังานทางเลือกท่ีเป็นพลงังานสะอาด เช่น พลงังานลมและพลงังานแสงอาทิตย ์
จะยงัคงเพ่ิมข้ึนในปี 2561 และความตอ้งการถ่านหินนาํเขา้ของประเทศจะลดลง (ขอ้มูลจาก Maersk Brokers ณ วนัท่ี 29 
กรกฎาคม 2561) 
 
ตามขอ้มูลของ Strategie Grains ในปีฤดูกาลน้ี คาดวา่ปริมาณการนาํเขา้กากถัว่เหลืองของสหภาพยโุรปจะเพ่ิมข้ึนเป็น 20.2 ลา้น
ตนัซ่ึงเป็นปริมาณสูงสุดในรอบเจด็ปี เน่ืองจากภยัจากความร้อนและภาวะแหง้แลง้ แมว้า่บราซิลและอาร์เจนตินาจะเป็นผูส่้งออก
ถัว่เหลืองหลกัให้แก่สหภาพยุโรป การซ้ือถัว่เหลืองจากสหรัฐฯ จะสร้างผลตอบแทนมากกว่าเน่ืองจากสงครามทางการคา้
ระหว่างสหรัฐฯ กบัจีนท่ีทาํให้ตลาดป่ันป่วน คาดวา่ปริมาณการนาํเขา้กากถัว่เหลืองจากสหรัฐฯ ไปยงัสหภาพยโุรปจะเพ่ิมข้ึน
ประมาณร้อยละ 80 เป็น 1.2 ลา้นตนั เน่ืองจากบราซิลไดส่้งออกถัว่เหลืองของตนส่วนใหญ่ใหแ้ก่จีน สหภาพยโุรปนาํเขา้กากถัว่
เหลืองจากสหรัฐฯ มากข้ึนเน่ืองจากราคาท่ีถูกลงเกือบหน่ึงในหา้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ภายหลงัจากท่ีจีนไดจ้ดัเก็บภาษีในอตัรา
ร้อยละ 25 สาํหรับถัว่เหลืองท่ีนาํเขา้จากสหรัฐฯ ซ่ึงเป็นการเอาคืนจากการท่ีรัฐบาลสหรัฐฯ ของ Donald Trump ใชม้าตรการ
จดัเก็บภาษี (ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 24 สิงหาคม 2561) 
 
ในช่วงฤดูร้อน อุณหภูมิท่ีสูงและภาวะแหง้แลง้ทาํใหเ้ยอรมนีเพาะปลูกไดไ้ม่ดี จากรายงานเบ้ืองตน้สาํหรับปี 2561ของกระทรวง
อาหารและการเกษตรของเยอรมนี คาดวา่การผลิตธญัพืช (ไม่รวมขา้วโพด) จะอยูท่ี่ 34.5 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 16 จากปริมาณ 
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41.0 ลา้นตนัเม่ือปีท่ีแลว้ เยอรมนีซ่ึงเป็นผูผ้ลิตรายใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสองของสหภาพยโุรปรองจากฝร่ังเศสโดยปกติจะเป็นหน่ึง
ในผูส่้งออกรายใหญ่ อย่างไรก็ตาม ตามรายงานฉบบัใหม่ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ในปีน้ีเยอรมนีน่าจะตอ้ง
กลายเป็นผูน้าํเขา้เพ่ือรองรับความตอ้งการภายในประเทศ การนาํเขา้กากถัว่เหลืองและกากเมล็ดทานตะวนัรวมทั้งธัญพืช
ประเภทอ่ืนๆ น่าจะทดแทนการผลิตภายในประเทศ สหรัฐฯ ซ่ึงเป็นผูส่้งออกถัว่เหลืองรายใหญ่ท่ีสุดใหแ้ก่เยอรมนีไดส่้งออกถัว่
เหลืองปริมาณ 1.8 ลา้นตนัให้แก่เยอรมนีในปีท่ีแลว้ และคาดวา่ในปีน้ีปริมาณจะเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากมีความตอ้งการถัว่เหลืองมาก
ข้ึน สหรัฐฯ มีถัว่เหลืองสําหรับจาํหน่ายในปริมาณมากและราคาถูกเน่ืองจากสงครามทางการคา้กบัจีน (ขอ้มูลจาก Maersk 
Brokers ณ วนัท่ี 28 กนัยายน 2561)  
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