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เลขที ่ 2562 - 015 
 
วนัที ่ 7 พฤศจกิายน 2562 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง ค าอธิบายและบทวเิคราะห์ของผู้บริหารต่อผลการด าเนินงานไตรมาสสาม ปี 2562 
 

ผลประกอบการของบริษัทฯ 

ผลการด าเนินงานซ่ึงสอบทานแลว้โดยบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทัฯ คร้ังล่าสุด ส าหรับ   
ไตรมาสสาม ปี 2562 บริษทัฯ ขาดทุนสุทธิจ านวน 0.96 ลา้นเหรียญสหรัฐ เม่ือเทียบกบัก าไรสุทธิจ านวน 3.25 ลา้นเหรียญสหรัฐ     
ในไตรมาสสาม ปี 2561 รายไดค้่าเช่าเรือต่อวนัต่อล าเรือในไตรมาสสามอยูท่ี่ 9,617 เหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 14 จากไตรมาส
สาม ปี 2561 ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อล าเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 4,576 เหรียญสหรัฐในไตรมาสน้ี ซ่ึงต ่ากวา่ประมาณการท่ีบริษทัฯ 
ตั้งไวท่ี้ 4,750 เหรียญสหรัฐ และต ่ากวา่ไตรมาสสาม ปี 2561 รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) ในไตรมาสน้ีอยูท่ี่
จ านวน 12.08 ลา้นเหรียญสหรัฐ เม่ือเทียบกบัจ านวน 17.36 ลา้นเหรียญสหรัฐในไตรมาสสาม ปี 2561 ขาดทุนต่อหุ้น (EPS) 
หน่วยเป็นเงินสกลุไทยบาทอยูท่ี่ 0.02 บาทต่อหุน้ส าหรับไตรมาสน้ี 
 

ตวัเลขทีส่ าคญั 
ไตรมาส 3   
ปี 2562 

ไตรมาส 3   
ปี 2561 

รายไดสู้งสุดต่อวนัต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 26,812 19,803 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 9,617 11,239 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ  (ส าหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์)  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 

9,464 10,267 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ (ส าหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์)  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 

8,947 10,973 
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ตวัเลขทีส่ าคญั 
ไตรมาส 3   
ปี 2562 

ไตรมาส 3   
ปี 2561 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ) (ส าหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์) (หน่วยเป็น
เหรียญสหรัฐ) 

10,735 13,846 

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อล า (OPEX) 
 (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 

4,576 4,695 

รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA)  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 

12.08 17.36 

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

(0.98) 3.26 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) (0.96) 3.25 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (ไม่รวมก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนและ
รายการพิเศษต่างๆ) (หน่วยเป็นบาท) 

(0.02) 0.07 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (หน่วยเป็นบาท) (0.02) 0.07 

 
การแบ่งส่วนตลาด ในช่วงไตรมาสสาม ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยูท่ี่ระดบั 575 จุด โดยมีค่าเฉล่ีย
ของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัต่อล าเรือท่ี 8,415 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ ซ่ึง
ท ารายไดอ้ยูท่ี่ 9,464 เหรียญสหรัฐนั้นสูงกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 12.47 ส าหรับไตรมาสสามน้ี ค่าเฉล่ียของ
ดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูท่ี่ระดบั 1100 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัต่อล าเรือท่ี 12,511 เหรียญ
สหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ซ่ึงท ารายไดอ้ยูท่ี่ 8,947 เหรียญสหรัฐนั้นต ่ากวา่อตัรา
ค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 28.49 เรือขนาดอลัตราแมกซ์ของบริษทัฯ ท ารายไดอ้ยูท่ี่ 10,735 เหรียญสหรัฐนั้นต ่ากวา่อตัราค่า
เช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 14.20 ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในไตรมาสสามปี 2562 ไดรั้บผลกระทบจากการเตรียมการ
ของบริษทัฯ ส าหรับการบงัคบัใชก้ฎเกณฑ ์IMO 2020 ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับเสน้ทางการเดินเรือหลายล าเพื่อน าเรือกลบัมาเขา้
อู่แห้งในประเทศจีนในขณะท่ีตลาดแปซิฟิกไดอ่้อนตวัลง ดงันั้นรายไดข้องเรือบริษทัฯ ซ่ึงมีขนาดเดียวกบัเรือส าหรับดชันี BSI 
จึงไดรั้บผลกระทบ (เน่ืองจากไม่มีดชันีส าหรับเรือขนาดอตัราแมกซ์โดยเฉพาะ ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดเ้ปรียบเทียบกบัดชันี BSI) 
ทั้งน้ี เป้าหมายของบริษทัฯ คือ การท ารายไดใ้หม้ากกวา่ดชันีดงักล่าวทั้งสอง 
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วัน SET Opportunity Day คร้ังต่อไป ณ อาคารตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะมีข้ึนในวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.10 นาฬิกา     

ซ่ึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการน าเสนอขอ้มูลผลประกอบการพูดคุยถึงผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสสาม ส าหรับท่านท่ีไม่

สามารถเขา้ร่วมได ้ท่านสามารถติดตามการถ่ายทอดสดไดจ้าก Webcasts ผา่นทางหนา้เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

สัญญาเช่าระยะยาว กับ สัญญาเช่าระยะส้ัน บริษทัฯ ไดท้ าสัญญาใหเ้ช่าเรือระยะยาวล่วงหนา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ปรากฎ

ตามตารางด้านล่างน้ี จะเห็นได้ว่า การท าสัญญาให้เช่าเรือระยะยาว ณ ปัจจุบันจนถึงอีกส่ีปีขา้งหน้าเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 16.1         

ดว้ยรายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บประมาณ 148.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ   

ปี 2562 2563 2564 2565 2566 

จ านวนวนัเดินเรือรวม   13,140 13,176 13,140 13,140 13,140 

จ านวนวนัท่ีไดท้ าสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้ 2,409 2,196 2,190 1,992 1,825 

ร้อยละของจ านวนวนัท่ีไดท้ าสญัญาใหเ้ช่า
เรือไปแลว้  

18% 17% 17% 15% 14% 

อตัราค่าระวางเรือเฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ 
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 

13,585 13,875 13,875 14,211 14,550 

มูลค่ารวมของสญัญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 

32.7 30.5 30.4 28.3 26.6 

บริษทัฯ มีความตั้งใจท่ีจะยงัคงใหเ้ช่าเรือโดยการท าสญัญาใหเ้ช่าระยะยาวต่อไปเม่ือโอกาสอ านวย 

บริษทัฯ ไดร่้วมฉลอง “วนัพาณิชยนาวีโลก เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2562 ภายใตแ้นวคิดการส่งเสริมบทบาทสตรีในภาคพาณิชย
นาวี” ดว้ยการจา้งงานพนักงานหญิงเพ่ิมอีกหน่ึงคนในช่วงสัปดาห์ก่อนวนัพาณิชยนาวีโลก  โดยท่ีส านักงานของบริษทัฯ มี
พนักงานหญิงจ านวน 78 คน หรือ ร้อยละ 53 จากจ านวนพนักงานทั้งส้ิน 148 คน นอกจากนั้น กรรมการ 3 ท่าน จากจ านวน
กรรมการในคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งหมด 10 ท่าน เลขานุการบริษทัฯ รวมถึงหวัหนา้ฝ่ายกฎหมาย หวัหนา้ฝ่ายการเงิน หวัหนา้
ฝ่ายบญัชี หวัหนา้ฝ่ายบุคคล และหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้งหมดลว้นแต่เป็นผูห้ญิง  

ความร่วมมือในการลดการปล่อยมลพิษให้เป็นศูนย์ (Getting to Zero Coalition) ในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนในงาน 
“Fortune Global Forum” ณ มณฑลยูนนาน จดัโดย McKinsey ผูร่้วมประชุมทุกคนไดต้ระหนักว่าการเปล่ียนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศไดเ้กิดข้ึนแลว้! สถิติจาก McKinsey เร่ือง “ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นชั้นบรรยากาศไดเ้พ่ิมข้ึนจากระดบัปกติ
ในอดีตไปเป็นระดบัท่ีไม่เคยพบมาก่อนตั้งแต่ยุคน ้ าแข็ง” ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่าตกใจ องค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ได้
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กล่าววา่ อุตสาหกรรมการเดินเรือทางทะเลจะตอ้งลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นปี 2593 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 
เม่ือเทียบกับปริมาณในปี 2551 แมว้่าปริมาณสินคา้ในการขนส่งจะเพ่ิมข้ึน 2.5 เท่าก็ตาม เป้าหมายน้ีสามารถบรรลุไดห้าก
อุตสาหกรรมการเดินเรือเปล่ียนไปใชเ้รือท่ีมีอตัราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย ์บริษทัฯ เป็นหน่ึงใน 15 บริษทั
เดินเรือท่ีเขา้ร่วมลงนามความร่วมมือในการลดการปล่อยมลพิษใหเ้ป็นศูนย ์(Getting to Zero Coalition) 

 

การเปลีย่นแปลงของดัชนี BDI และมุมมองของบริษัทฯ ต่อตลาด 

ดชันี BDI ในไตรมาสแรกเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 798 จุด ในไตรมาสสองเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 995 จุด และในไตรมาสสามเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 
2,030 จุด ดชันี BDI ปิดท่ี 1,823 จุดในวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 แมว้า่อุปสงคไ์ดเ้พ่ิมข้ึนดงัท่ีเห็นไดจ้ากตวัเลขปริมาณการขนส่ง
สินคา้ของจีน ตวัเลขอุปทานสุทธิไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วถึง 24.44 ลา้นเดทเวทตนั โดยเม่ือปิดไตรมาสอยูท่ี่ปริมาณ 865.3 ลา้น
เดทเวทตนั จนถึงส้ินไตรมาสสามของปีน้ีมีการรีไซเคิลเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองขนาดระวางรวม 5.15 ลา้นเดทเวทตนัเม่ือ
เปรียบเทียบกบัปริมาณ 4.43 ลา้นเดทเวทตนัในช่วงเดียวกนัของปีก่อน การสั่งต่อเรือใหม่ ณ ส้ินไตรมาสสามมีปริมาณ 90.65 
ลา้นเดทเวทตนั อยา่งไรก็ตาม นบัวา่เป็นปริมาณท่ีเกือบต ่าท่ีสุดในประวติัการณ์ ปัจจยัเหล่าน้ีช่วยลดแรงกดดนัจากภาคอุปทาน 
ในอนาคต ดว้ยปริมาณการสั่งต่อเรือเพียงร้อยละ 10.48 ของปริมาณกองเรือ ณ ส้ินไตรมาสสาม (เรือปริมาณ 90.65 ลา้นเดทเวท
ตนั มีก าหนดส่งมอบจนถึงส้ินปี 2565) บรรยากาศเชิงลบในตลาดไดเ้ร่ิมลดลง แต่ก็ไดส่้งผลใหเ้จา้ของเรือไม่ยอมปลดระวางเรือ
เก่าของตน เป็นผลให้ปริมาณกองเรือมีการขยายตวัสุทธิเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.91 ในช่วง 9 เดือนของปีน้ี หากการปลดระวางเรือไม่
เพ่ิมจ านวนข้ึน ดชันี BDI จะยงัคงผนัผวนโดยข้ึนอยูก่บัดา้นอุปสงคเ์พียงอยา่งเดียว กล่าวอีกนยัหน่ึงคือการท่ีเจา้ของเรือต่าง ๆ 
ไม่ใหค้วามร่วมมือโดยไม่ยอมปลดระวางเรือของตน อาจส่งผลใหก้ารฟ้ืนตวัของตลาดในปี 2562 และปีต่อๆ ไปตอ้งชะลอตวัลง 
และมีความผนัผวนอยา่งมาก โดยจะตอ้งข้ึนอยูก่บัความแขง็แกร่งของภาคอุปสงค ์

เพ่ือใหเ้ขา้ใจตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองในปี 2562 เราไดพิ้จารณาอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัต่อล าเรือเฉล่ียของเรือขนาดเคปไซส์ 
กล่าวคือ ในวนัท่ี 25 มกราคม 2562 วนัท่ีเกิดเหตุกาณ์ภยัพิบติัอนัเลวร้ายของเหมือง Brumadinho ท่ีเกิดข้ึนในตอนใตข้องประเทศ
บราซิล ค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์เฉล่ียอยูท่ี่ 13,288 เหรียญสหรัฐ เหตุการณ์คร้ังน้ีส่งผลใหมี้ผูเ้สียชีวิตมากกวา่ 250 ราย และมี
ผลให้เหมืองทุกแห่งทางตอนใตข้องประเทศบราซิลตอ้งหยดุด าเนินงานโดยเหมืองเหล่าน้ีส่งออกแร่เหล็กปริมาณ 100 ลา้นตนั
ต่อปีจากปริมาณการส่งออกแร่เหล็กทั้งหมดประมาณ 400 ลา้นตนัต่อปี ในขณะเดียวกนัไดมี้พายุโซนร้อนอีกสองลูกใหญ่ใน
ประเทศออสเตรเลีย คือ พายเุวโรนิกา (Veronica) และพายวุอลเลซ (Wallace) ซ่ึงเร่ิมก่อตวัข้ึนเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม และสงบลง
ในวนัท่ี 16 เมษายน ส่งผลให้การส่งออกแร่เหล็กลดปริมาณลง ผลท่ีตามมาคืออตัราค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์ร่วงลงมาอยู่ท่ี 
3,460 เหรียญสหรัฐภายในวนัท่ี 2 เมษายน เจา้ของเรือขนาดเคปไซส์ไดด้ าเนินการสองประการ ดงัน้ี ประการแรก คือ เจา้ของเรือ
ไดป้ลดระวางเรือขนาดเคปไซส์มากข้ึนในช่วงคร่ึงแรกของปี 2562 โดยมีการปลดระวางมากกวา่การปลดระวางเรือขนาดเคป
ไซส์ทั้งหมดในปี 2561 ประการท่ีสอง คือ เจา้ของเรือขนาดเคปไซส์ไดล้ดอตัราความเร็วในการแล่นเรือลงร้อยละ 6 โดยอยูท่ี่
ประมาณ 10.3 น็อตต่อชัว่โมง ผลจากการด าเนินการดงักล่าว แมป้ริมาณการส่งออกแร่เหลก็จากบราซิลหรือออสเตรเลียจะยงัไม่
กลบัเขา้สู่ภาวะปกติ อุปทานของเรือขนาดเคปไซส์ไดล้ดลงพอท่ีจะท าใหเ้รือขนาดเคปไซส์ท ารายไดเ้ฉล่ีย 13,258 เหรียญสหรัฐ
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ต่อวนัต่อล าเรือภายในวนัท่ี 3 มิถุนายน! อตัราค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์อยูท่ี่ 18,539 เหรียญสหรัฐ ในวนัท่ี 25 มิถุนายน ซ่ึงเป็น
เวลาเดียวกบัท่ีเหมือง Brumadinho ในประเทศบราซิลกลบัมาด าเนินกิจการตามปกติ และผลกระทบจากพายใุนออสเตรเลียก็ได้
หมดไป หลงัจากนั้นอตัราค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์ต่อวนัต่อล าเรือไดพุ้่งสูงข้ึนถึง 37,519 เหรียญสหรัฐ ในวนัท่ี 3 กนัยายน 
และแน่นอนวา่เจา้ของเรือขนาดเคปไซส์ยอ่มเพ่ิมความเร็วในการแล่นเรือเป็น 11.4 น็อตต่อชัว่โมง หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.67 จาก
อตัราความเร็วในการแล่นเรือเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน อนัเป็นการเพ่ิมอุปทานปริมาณมากให้กบัตลาด ส่งผลให้อตัราค่าระวางเรือ
ขนาดเคปไซส์ไดเ้ร่ิมลดลงอยา่งชา้ ๆ จนอยูท่ี่ 24,918 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 31 ตุลาคม การเปล่ียนแปลงของอตัราค่าระวางเรือใน
คร้ังน้ีช้ีให้เห็นสองประเด็นท่ีชดัเจน คือ ใกลถึ้งจุดสมดุลระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทาน และการเปล่ียนแปลงเล็กนอ้ยในปริมาณ
สินคา้หรืออุปทานของเรือสามารถส่งผลกระทบอยา่งมากต่ออตัราค่าเช่าเรือรายวนัได ้ 

IMO 2020 และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อกลุ่มเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ (ขนาดระวาง 10,000 
ถึง 70,000 เดทเวทตนั) ในเรือกลุ่มน้ี มีเพียงร้อยละ 4 ของปริมาณเดทเวทตนัทั้งหมดท่ีมีแผนติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั ในขณะ
ท่ีเจา้ของเรือส่วนใหญ่ (ร้อยละ 96) เลือกท่ีจะใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าซ่ึงเป็นไปตามกฎเกณฑ ์(LSFO) ในเรือกลุ่มน้ี ณ 
ส้ินไตรมาสสาม กองเรือมีปริมาณทั้งส้ิน 311.64 ลา้นเดทเวทตนัโดยปริมาณ 32.16 ลา้นเดทเวทตนัเป็นเรือท่ีมีอายมุากกวา่ 20 ปี 
เรือเก่าเหล่าน้ีไดถู้กออกแบบและสร้างในปี 2532 ถึง ปี 2542 เม่ือราคาน ้ ามนัเฉล่ียในขณะนั้นอยูท่ี่ 19.7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 
ต่อมาราคาน ้ ามนัไดร่้วงลงถึง 10 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลช่วงวิกฤตการณ์การเงินในเอเชียในช่วงปี 2541 - ปี 2543 ราคาน ้ ามนั
ในช่วงปี 2543 ถึง 2562 เฉล่ียอยูท่ี่ 61.8 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และเคยเพ่ิมข้ึนสูงสุดถึง 147 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2551 
ในยุคท่ีน ้ ามนัมีราคาถูก เรือไดถู้กออกแบบโดยเนน้การใชพ้ลงังานมากกว่าการประหยดัเช้ือเพลิง การเปล่ียนแปลงไดเ้กิดข้ึน
ในช่วงปี 2550 เม่ือไดเ้ร่ิมมีการประหยดัเช้ือเพลิง ทั้งน้ี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เรือทุกล าถูกบงัคบัใหใ้ชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงคา่
ก ามะถนัต ่าซ่ึงเป็นพลงังานท่ีสะอาดกวา่แต่แน่นอนวา่มีราคาสูงกวา่เช่นกนั เพ่ือลดตน้ทุนท่ีสูงของน ้ ามนัค่าก ามะถนัต ่า จะมีการ
แล่นเรือชา้ลง ดงัท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้เก่ียวกบัเรือขนาดเคปไซส์ การแล่นเรือชา้ลงนั้นส่งผลใหอุ้ปทานของเรือลดลง นอกจากน้ี 
เรือท่ีมีอายุมากกว่า 20 ปีปริมาณร้อยละ 10.32 จะใช้น ้ ามนัค่าก ามะถนัต ่าต่อวนัในปริมาณมากกว่า เน่ืองจากเรือเหล่าน้ีถูก
ออกแบบในช่วงท่ีน ้ ามนัราคาถูก จึงเป็นการยากท่ีจะมีการเช่าเรือเหล่าน้ี อนัจะส่งผลให้อุปทานในกลุ่มเรือประเภทท่ีมีอุปกรณ์
ขนถ่ายสินคา้บนเรือ (Geared Sector) ซ่ึงมีปริมาณจ ากดัอยูแ่ลว้ลดลงจากเดิม ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง จากการปลดระวางเรือเก่าและ
เรือท่ีมีอตัราการกินน ้ ามนัสูงท่ีมีอาย ุ20 ปีหรือมากกวา่ หรือการแล่นเรืออายนุอ้ยให้ชา้ลงเพ่ือลดการใชน้ ้ ามนัค่าก ามะถนัต ่าซ่ึงมี
ราคาสูง เราคงไดเ้ห็นปริมาณอุปทานท่ีเป็นท่ีน่าพอใจตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2563 เป็นตน้ไป ดว้ยปริมาณการสั่งต่อเรือของเรือ
ประเภทท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรืออยูท่ี่เพียงร้อยละ 6.22 การส่งมอบเรือใหม่จะไม่สามารถรองรับการลดลงของอุปทาน
เน่ืองจากการปลดระวางเรือท่ีเพ่ิมข้ึนและการแล่นเรือท่ีชา้ลงได ้ดงันั้น ตลาดค่าระวางเรืออาจแขง็แกร่งข้ึนในปีขา้งหนา้ 
 

การเปลีย่นแปลงของดัชนี BDI และมุมมองอืน่ ๆ ต่อตลาด 

ดชันี BDI ไดเ้กิดเหตุการณ์บางอยา่งซ่ึงไม่เคยเกิดข้ึนมาหลายปี  กล่าวคือ ดชันีไดพุ้่งสูงทะลุ 2,000 จุดสองคร้ังภายในเวลาหน่ึง
เดือน คร้ังสุดทา้ยท่ีดชันี BDI เกิน 2,000 จุดก่อนกลางเดือนกรกฎาคม คือ ยอ้นไปเม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2557 เม่ือดชันีลดลงอยูท่ี่ 
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2,036 จุด แต่ดชันีก็ไม่ไดเ้พ่ิมข้ึนเกิน2,000 จุด สองคร้ังภายในเดือนเดียวกนันบัตั้งแต่ปลายปี 2556 การติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่า
ควนัท าให้อุปทานมีปริมาณจ ากดัและปริมาณการสั่งต่อเรือก็อยูใ่นระดบัต ่า ดงันั้น โดยรวมแลว้ตลาดยงัคงดีแมว้า่จะมีปัจจยัลบ
จากสงครามการคา้ระหวา่งทรัมป์กบัประเทศจีน ในวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ สองอาทิตยห์ลงัจากท่ีเข่ือนในเหมืองของบริษทั Vale 
ถล่มท่ีเหมือง Brumadinho ในบราซิล เหตุการณ์คร้ังน้ีท าให ้Vale ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตแร่เหลก็รายใหญ่ของบราซิลตอ้งปิดเข่ือนกกัเก็บ
หางแร่ 50 แห่งในบราซิล ซ่ึงส่งผลใหป้ริมาณแร่เหลก็ 93 ลา้นตนัหายไปจากตลาด อตัราค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์ลดลงต ่าสุด
ถึง 3,460 เหรียญสหรัฐต่อวนั ในวนัท่ี 2 เมษายน ก่อนจะปรับพุง่สูงข้ึนท่ี 32,963 เหรียญสหรัฐต่อวนั ในวนัท่ี 22 กรกฎาคม และ
ตกลงมาอยูท่ี่ 23,782 เหรียญสหรัฐต่อวนั ในวนัท่ี 8 สิงหาคม  และต่อมาไดก้ลบัไปอยู่ท่ี 29,102 เหรียญสหรัฐต่อวนัในวนัน้ี 
สงครามการคา้ระหวา่งจีนกบัสหรัฐส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทัต่างๆ ในธุรกิจเดินเรือแต่ไม่ไดส่้งผลกระทบต่อตลาด
เดินเรือโดยตรง ตลาดหุน้ไดรั้บผลกระทบจากความกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบต่อตลาดเดินเรือในอนาคต แต่ปัจจยัพ้ืนฐานดา้นการ
ขนส่งรายวนัในระยะใกลน้ั้นข้ึนอยู่กบัปริมาณสินคา้ส าหรับขนส่งเม่ือเทียบกบัปริมาณเรือ กลุ่มเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง
ทั้งหมดอยูใ่นระดบัดีเน่ืองจากปัจจยัอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเหตุการณ์ของบริษทั Vale เช่น ปริมาณการส่งมอบเรือท่ีนอ้ยมากและ
การติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัท่ีมีปริมาณสูงสุดในช่วงไตรมาสสาม อตัราค่าระวางเรือท่ีสูงในขณะน้ีส่งผลให้เจา้ของเรือบาง
รายอาจท ารายไดค้ร่ึงหน่ึงของมูลค่าตลาดในปี 2563 หากอตัราค่าระวางเรือยงัอยูใ่นระดบัน้ี (ขอ้มูลจาก TradeWinds ณ วนัท่ี 16 
สิงหาคม 2562) 

เป็นเร่ืองท่ีดีท่ีอตัราค่าระวางเรือไดฟ้ื้นตวัข้ึนและยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีดีก่อนถึงฤดูกาลท่ีตลาดแข็งแกร่ง ในมุมมองของเรา ส่ิงน้ี
สะทอ้นให้เห็นถึงความสมดุลของตลาด ประกอบกบัอุปทานแร่เหล็กท่ีเพ่ิมข้ึนในตลาดและเรือหลายล าหยดุการให้บริการเพ่ือ
ติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั เรามองว่าตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองในช่วงคร่ึงหลงัของปีจะแข็งแกร่ง (ขอ้มูลจาก Arctic 
Shipping ณ วนัท่ี 21 สิงหาคม 2562) 

เราประเมินความเร็วในการแล่นเรือเฉล่ียของกองเรือขนาดเคปไซส์อยูท่ี่ประมาณ 11 น็อต ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 จาก 10.3 น็อตใน
เดือนเมษายนและต ่ากวา่ความเร็วในเดือนมกราคมเล็กนอ้ยซ่ึงเป็นช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์เข่ือนในเหมืองของบริษทั Vale ถล่ม 
การตอบสนองของกองเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองต่อสภาพตลาดท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัไดส่้งผลในเชิงบวกในปีน้ี การส่งออกของแร่
เหล็กจากบราซิลประมาณ 90 ลา้นตนัไดห้ายไปจากตลาดในขณะท่ีออสเตรเลียก็ไดเ้ผชิญอุปสรรคในการรักษาปริมาณการ
ส่งออกแร่เหลก็ ปริมาณการส่งออกท่ีลดลงไดส่้งผลใหเ้จา้ของเรือตอ้งหยดุเดินเรือและแมว้า่ปริมาณการคา้แร่เหล็กยงัต ่ากว่าปีท่ี
แลว้ อตัราค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์สามารถปรับเพ่ิมข้ึนถึงจุดสูงสุดนบัตั้งแต่ปี 2553 ซ่ึงมากกวา่อตัราในเดือนธนัวาคมปี 2556 
ปริมาณเรือขนาดเคปไซส์ท่ีติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัไดเ้พ่ิมข้ึนจาก 17 ล าในไตรมาสแรก (ร้อยละ 1 จากปริมาณกองเรือขนาด
เคปไซส์ทั้งหมด) เป็น 71 ล าในไตรมาสสอง (ร้อยละ 5 จากปริมาณกองเรือขนาดเคปไซส์ทั้งหมด) และเพ่ิมข้ึนเป็น 97 ล าในไตร
มาสสาม (ร้อยละ 6 จากปริมาณกองเรือขนาดเคปไซส์ทั้งหมด) ในขณะท่ีค่าระวางเรือเพ่ิมจาก 8,600 เหรียญสหรัฐต่อวนัเป็น 
11,400 เหรียญสหรัฐต่อวนั และ 29,400 เหรียญสหรัฐต่อวนั ตามข้อมูลจาก Clarksons ตัวเลขในเดือนตุลาคม และเดือน
พฤศจิกายนอยู่ท่ีเพียง 9 ล าและ 10 ล า ตามล าดบั แต่ปัจจุบนัมีการจองการติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัส าหรับเดือนธันวาคม
ปริมาณสูงถึง 100 ล าและมีแนวโนม้วา่จะเพ่ิมต่อไปในเดือนหน้าซ่ึงเป็นเดือนท่ีเร่ิมมีการบงัคบัใช ้IMO 2020 ซ่ึงอาจท าให้ใน
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ไตรมาสส่ีมีเรือท่ีติดเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัจ านวน 119 ล า (ร้อยละ 8 จากปริมาณกองเรือขนาดเคปไซส์ทั้งหมด) ก่อนจะเพ่ิมอีก 
51 ล า (ร้อยละ 3 จากปริมาณกองเรือขนาดเคปไซส์ทั้งหมด) ในไตรมาสแรกของปี 2563 เราคาดวา่อตัราค่าระวางเรือส าหรับเรือ
ขนาดเคปไซส์ในปี 2563 จะอยูท่ี่ 18,200 เหรียญสหรัฐต่อวนั และตลาดค่าระวางเรือล่วงหนา้อยูท่ี่ 16,000 เหรียญสหรัฐต่อวนั  
ซ่ึงเป็นอตัราท่ีต ่ากวา่ช่วง Bull-run (ขอ้มูลจาก DNB Markets ณ วนัท่ี 4 ตุลาคม 2562) 

อตัราค่าระวางเรือรายวนัเร่ิมตน้ในไตรมาสแรกของปี 2562 ดว้ยอตัราท่ีต ่ามากแต่ไดเ้พ่ิมสูงข้ึนอยา่งมากในไตรมาสสาม ปี 2562 
ในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2562 ค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI อยูท่ี่ 9,695 เหรียญสหรัฐต่อวนั ลดลงร้อยละ 14.8 เม่ือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ ในขณะท่ีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI เฉล่ียอยูท่ี่ 6,867 เหรียญสหรัฐต่อวนั 
ลดลงร้อยละ 19.4 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ อตัราค่าระวางเรือส าหรับการเช่าเหมาล าเป็นระยะเวลา 1 ปี ในเดือน
กนัยายนคาดวา่จะอยูท่ี่ 11,250 เหรียญสหรัฐต่อวนัส าหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์ ลดลงร้อยละ 7.8 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อนหนา้ และอยูท่ี่ 9,650 เหรียญสหรัฐต่อวนัส าหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ ลดลงร้อยละ 1.8 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน
หนา้ (ขอ้มูลจาก Banchero Costa ณ วนัท่ี 16 ตุลาคม 2562) 

 
การเปลีย่นแปลงหลกัของภาคอุปทาน 

การเปล่ียนแปลงหลกัในภาคอุปทานของกองเรือขนส่งสินคา้เทกองโลกแสดงใหเ้ห็นภาพเชิงลบ โดยเร่ิมตน้ปี 2562 อุปทานเรือ
อยูท่ี่ 840.82 ลา้นเดทเวทตนั และเพ่ิมข้ึนเป็น 865.26 ลา้นเดทเวทตนั ในช่วงส้ินไตรมาสสาม คิดเป็นการขยายตวัร้อยละ 2.91 
โดยในช่วงท่ีเหลือของปี 2562 มีการก าหนดส่งมอบเรือร้อยละ 1.8 (15.65 ลา้นเดทเวทตนั) และอีกร้อยละ 5.83 (50.46 ลา้นเดท
เวทตนั) มีก าหนดส่งมอบในปี 2563 หากค านวณอตัราการส่งมอบเรือล่าชา้ท่ีร้อยละ 5 (อตัราการส่งมอบเรือล่าชา้ ณ ส้ินไตรมาส
สามของปี 2562 อยูท่ี่ร้อยละ 5.84) ของก าหนดการส่งมอบเรือขา้งตน้ และตั้งสมมติฐานวา่จะมีการปลดระวางเรือในปริมาณ 10 
ลา้นเดทเวทตนั (ปริมาณการปลดระวางเรือ ณ ส้ินไตรมาสสามของปี 2562 อยูท่ี่ 5.15 ลา้นเดทเวทตนั) อตัราการขยายตวัของกอง
เรือจะอยูท่ี่ร้อยละ 4.1 (เพ่ิมข้ึน 34.46 ลา้นเดทเวทตนั เป็นปริมาณทั้งส้ิน 875.28 ลา้นเดทเวทตนั) ในปี 2562 อตัราการขยายตวั
ของกองเรือจะอยูท่ี่ร้อยละ 4.42 (เพ่ิมข้ึน 38.67 ลา้นเดทเวทตนั เป็นปริมาณทั้งส้ิน 913.95 ลา้นเดทเวทตนั) ในปี 2563 และร้อย
ละ 1.42 (เพ่ิมข้ึน 12.96 ลา้นเดทเวทตนั เป็นปริมาณทั้งส้ิน 926.91 ลา้นเดทเวทตนั) ในปี 2564 
 

มุมมองอืน่ ๆ ต่อการเปลีย่นแปลงหลกัของภาคอุปทาน 

จากการคาดว่าน่าจะมีการสั่งต่อเรือขนาดคามซาร์แมกซ์จ านวน 40 ล า ในไตรมาสส่ี การส่งมอบเรือขนาดปานาแมกซ์จะมี
ปริมาณมากสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2557 อตัราการขยายตวัสุทธิของกองเรือดูเหมือนว่าจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ภายในส้ินปี เน่ืองจาก
รายไดใ้นปัจจุบนัไม่จูงใจให้เจา้ของเรือปลดระวางเรือ แมว้า่จะมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการจดัการน ้ าถ่วงเรือ 
และการปล่อยก๊าซเสีย เห็นไดช้ดัวา่การส่งมอบเรือเม่ือเร็ว ๆ น้ีบวกกบัปริมาณการสั่งต่อเรืออีก 128 ล าในปี 2563 อาจส่งผลให้
เกิดความทา้ทายในดา้นอุปทานของเรือขนาดปานาแมกซ์ในอนาคต อยา่งไรก็ตาม จากการคาดการณ์วา่จีนจะยอมรับขอ้ตกลง
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การซ้ือสินคา้การเกษตรในสัปดาห์น้ี (รวมถึงการน าเขา้ถัว่เหลืองปลอดภาษีเพ่ิมเติมจากสหรัฐอเมริกา) และความเป็นไปไดใ้น
การผ่อนคลายโควตา้การน าเขา้ถ่านหินประจ าปีของจีน ดูเหมือนวา่ปัจจยัเหล่าน้ีจะส่งผลเชิงบวกในอนาคต ณ ส้ินไตรมาสสาม 
มีเรือขนาดคามซาร์แมกซ์จ านวน 1,081 ล า และเรือขนาดปานาแมกซ์ 896 ล า (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research ณ วนัท่ี 11 
ตุลาคม 2562) 

เกณฑม์าตรฐานของราคาเรือต่อใหม่ในเดือนกนัยายนอยูท่ี่ประมาณ 27 ลา้นเหรียญสหรัฐส าหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์ นบัเป็น
อตัราคงท่ีเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า และประมาณ 24 ลา้นเหรียญสหรัฐส าหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ ลดลง
ร้อยละ 2 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้ ราคาเรือขนาดซุปราแมกซ์มือสองอาย ุ5 ปีในเดือนกนัยายนอยูท่ี่ประมาณ 
17.6 ลา้นเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.5 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า และราคาเรือขนาดแฮนด้ีไซส์อยู่ท่ี
ประมาณ 16.3 ลา้นเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 2 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้ คาดวา่การส่งมอบเรือในปี 2562 
จะมีอตัราเพ่ิมสูงข้ึนถึง 190 ล า ส าหรับเรือขนาด 20,000 - 64,999 เดทเวทตนั คิดเป็นขนาดระวางรวม 9.9 ลา้นเดทเวทตนั เพ่ิมข้ึน
จาก 145 ล า หรือ 7.2 ลา้นเดทเวทตนัในปี 2561 ในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2562 มีการส่งมอบเรือจ านวน 137 ล า คิดเป็นขนาด
ระวางรวม 7 ลา้นเดทเวทตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้ ซ่ึงแบ่งออกเป็น เรือขนาด 60,000 – 
64,999 เดทเวทตนั จ านวน 75 ล า (ขนาดระวางรวม 4.7 ลา้นเดทเวทตนั) และเรือขนาด 30 ,000 – 39,999 เดทเวทตนั จ านวน 57 
ล า (ขนาดระวางรวม 2.1 ลา้นเดทเวทตนั) ปริมาณการปลดระวางเรือในปี 2562 คาดวา่จะทรงตวั โดยคาดวา่จะมีการปลดระวาง
เรือขนาด 20,000 – 64,999 เดทเวทตนั เพียง 15 ล า คิดเป็นขนาดระวางรวม 0.6 ลา้นเดทเวทตนั ลดลงเล็กนอ้ยจากปี 2561 แมว้า่
สภาพตลาดจะเป็นท่ีน่าผิดหวงัและมีผลกระทบจากการบงัคบัใชก้ฎเกณฑ์การจดัการน ้ าถ่วงเรือและกฎเกณฑ์การใชน้ ้ ามนั
เช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าก็ตาม ทั้งน้ี ในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2562 มีการปลดระวางเรือจ านวน 9 ล า ขนาดระวางรวม 0.4 ลา้น
เดทเวทตนั ลดลงร้อยละ 37 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้ ซ่ึงมีจ านวน 14 ล า คาดวา่อตัราการขยายตวัของเรือ
ขนาด 20,000 – 64,999 เดทเวทตนั จะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 ในปี 2562 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ โดยเพ่ิมจากร้อยละ 3 ในปี 2561 การ
สั่งต่อเรือใหม่ในปีน้ีมีปริมาณเพียงเล็กนอ้ย โดยในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2562 มีการสั่งต่อเรือเพียง 48 ล าส าหรับเรือขนาด 
20,000 – 64,999 เดทเวทตนั คิดเป็นขนาดระวางรวม 2.5 ลา้นเดทเวทตนั (ไม่รวมสญัญา Tier-2 ซ่ึงลงวนัท่ียอ้นหลงั) (ขอ้มูลจาก 
Banchero Costa ณ วนัท่ี 16 ตุลาคม 2562) 

ความเร็วเฉล่ียในการแล่นเรือลดลงอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่ปี 2551 ความเร็วเฉล่ียในการแล่นเรือของกองเรือขนส่งสินคา้แหง้
เทกองโลกลดลงร้อยละ 16 ในช่วงระหวา่งปี 2551 ถึงปี 2561 เน่ืองจากผลกระทบจากปริมาณเรือท่ีมากเกินในตลาดและสภาพ
ตลาดซบเซาหลงัจากเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน ราคาน ้ ามนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในช่วงก่อนปี 2557 และการออกแบบเรือใหม่ท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนเม่ือแล่นเรือดว้ยความเร็วท่ีชา้ลง ในวนัน้ี กฎเกณฑ ์IMO 2020 และความตอ้งการเรือท่ีใชเ้ช้ือเพลิงท่ีเป็นไป
ตามกฎเกณฑ์ในปี 2563 นั้นเป็นเร่ืองท่ีเราตอ้งเผชิญ และดว้ยราคาของน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าท่ีคาดว่าจะสูงกว่าน ้ ามนั
เช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูง 240 เหรียญสหรัฐต่อตนัในปี 2563 ตน้ทุนส าหรับเช้ือเพลิงของอุตสาหกรรมเดินเรือคาดว่าจะเพ่ิมข้ึน 
และความเร็วในการแล่นเรืออาจเป็นปัจจยัส าคญัในการลดตน้ทุนดงักล่าว ทั้งน้ี ความเร็วเฉล่ียของการแล่นเรือในกลุ่มเรือขนส่ง
สินคา้แหง้เทกองนบัตั้งแต่ตน้ปีจนถึงวนัน้ีนั้นไดล้ดลงร้อยละ 1 (ขอ้มูลจาก Clarksons ณ วนัท่ี 25 ตุลาคม 2562) 
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มุมมองของบริษัทฯ ต่อแรงกดดันจากกฎเกณฑ์ 

IMO 2020 และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อกลุ่มเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ (ขนาดระวาง 10,000 
ถึง 70,000 เดทเวทตนั) ในเรือกลุ่มน้ีมีเพียงร้อยละ 4 ของปริมาณเดทเวทตนัทั้งหมดท่ีมีแผนติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั ในขณะ
ท่ีเจา้ของเรือส่วนใหญ่ (ร้อยละ 96) เลือกท่ีจะใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าซ่ึงเป็นไปตามกฎเกณฑ ์(LSFO) ในเรือกลุ่มน้ี ณ 
ส้ินไตรมาสสาม กองเรือมีปริมาณทั้งส้ิน 311.64 ลา้นเดทเวทตนัโดยปริมาณ 32.16 ลา้นเดทเวทตนัเป็นเรือท่ีมีอายมุากกวา่ 20 ปี 
เรือเก่าเหล่าน้ีไดถู้กออกแบบและสร้างในปี 2532 ถึง ปี 2542 เม่ือราคาน ้ ามนัเฉล่ียในขณะนั้นอยูท่ี่ 19.7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 
ราคาน ้ ามนัในช่วงปี 2543 ถึง 2562 เฉล่ียอยูท่ี่ 61.8 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และเคยเพ่ิมข้ึนสูงสุดถึง 147 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
ในปี 2551 ในยคุท่ีน ้ ามนัมีราคาถูกเรือไดถู้กออกแบบโดยเนน้การใชพ้ลงังานมากกวา่การประหยดัเช้ือเพลิง การเปล่ียนแปลงได้
เกิดข้ึนในช่วงปี 2550 เม่ือไดเ้ร่ิมมีการประหยดัเช้ือเพลิง ทั้งน้ี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เรือทุกล าถูกบงัคบัให้ใชน้ ้ ามนั
เช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าซ่ึงเป็นพลงังานท่ีสะอาดกวา่แต่แน่นอนวา่มีราคาสูงกวา่เช่นกนั เพ่ือลดตน้ทุนท่ีสูงของน ้ ามนัค่าก ามะถนั
ต ่า จะมีการแล่นเรือชา้ลง ดงัท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้เก่ียวกบัเรือขนาดเคปไซส์ การแล่นเรือชา้ลงนั้นส่งผลใหอุ้ปทานของเรือลดลง 
นอกจากน้ี เรือท่ีมีอายมุากกวา่ 20 ปีปริมาณร้อยละ 10.32 จะใชน้ ้ ามนัค่าก ามะถนัต ่าต่อวนัในปริมาณมากกวา่ เน่ืองจากเรือเหล่าน้ี
ถูกออกแบบในช่วงท่ีน ้ ามนัราคาถูก จึงเป็นการยากท่ีจะมีการเช่าเรือเหล่าน้ี อนัจะส่งผลให้อุปทานในกลุ่มเรือประเภทท่ีมี
อุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ (Geared Sector) ซ่ึงมีปริมาณจ ากดัอยูแ่ลว้ลดลงจากเดิม ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง จากการปลดระวางเรือ
เก่าและเรือท่ีมีอตัราการกินน ้ ามนัสูงท่ีมีอาย ุ20 ปีหรือมากกวา่ หรือการแล่นเรืออายนุอ้ยใหช้า้ลงเพ่ือลดการใชน้ ้ ามนัค่าก ามะถนั
ต ่าซ่ึงมีราคาสูง เราคงไดเ้ห็นปริมาณอุปทานท่ีเป็นท่ีน่าพอใจตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นตน้ไป ดว้ยปริมาณการสัง่ต่อเรือของ
เรือประเภทท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรืออยูท่ี่เพียงร้อยละ 6.22 การส่งมอบเรือใหม่จะไม่สามารถรองรับการลดลงของอุปทาน
เน่ืองจากการปลดระวางเรือท่ีเพ่ิมข้ึนและการแล่นเรือท่ีชา้ลงได ้ ดงันั้น อุปทานเรือจึงค่อนขา้งตึงตวัจากวนัน้ีไปจนถึงส้ินปี 2565 
และอาจส่งผลใหต้ลาดปรับตวัแขง็แกร่งข้ึนซ่ึงเป็นผลดีกบัเจา้ของเรือ 
 

มุมมองอืน่ ๆ ต่อแรงกดดันจากกฎเกณฑ์ 

กฎเกณฑใ์หม่ขององคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศถูกออกแบบมาเพ่ือลดปริมาณก ามะถนัท่ีเรือปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ อยา่งไรก็
ตาม หลายบริษทัไดอ้าศยัช่องโหว่ทางเทคนิคของกฎเกณฑ์เพ่ือท่ีจะสามารถใชน้ ้ ามนัก ามะถนัสูงไดต้่อไปและหลีกเล่ียงการ
ปฏิบติัตามเจตนาท่ีแทจ้ริงของกฎเกณฑใ์หม่ บริษทัเหล่าน้ีไดติ้ดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัเพ่ือหลีกเล่ียงการปฎิบติัตามขอ้จ ากดั
ของปริมาณก ามะถนั ส่ิงน้ีท าให้ บริษทัท่ีไม่มีจรรยาบรรณสามารถหลีกเล่ียงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม (ขอ้มูลจาก 
Environmental Protection Alliance ณ วนัท่ี 12 สิงหาคม 2562) 

ทนายความจะเป็นหน่ึงในผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชน์จากการเร่ิมบงัคบัใชก้ารจ ากดัปริมาณก ามะถนัทัว่โลก โดยส านกัข่าว Splash 
ไดรั้บรายงานจากทัว่โลกวา่อู่ต่อเรือไม่สามารถติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัไดท้นัตามก าหนด โดยการติดตั้งใชร้ะยะเวลานาน
กวา่ท่ีไดค้าดการณ์ไวโ้ดยเจา้ของเรือและผูจ้ดัการเรือหลายรายระบุวา่ไดพ้บปัญหาความบกพร่องทางเทคนิคท่ีไม่อาจเห็นไดเ้ม่ือ
ติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัใหท้นัตามก าหนดบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มกราคม โดยมีการท าการตลาดวา่การติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่า
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ควนัจะใชเ้วลานอ้ยกวา่หน่ึงเดือน แต่ในความเป็นจริงพบวา่เรือต่างๆ ในอู่ต่อเรือจีนตอ้งรอนานกวา่ 60 วนัเพ่ือรอติดตั้งเคร่ืองดกั
จบัเขม่าควนั คาดวา่จะมีปริมาณการติดตั้งสูงสุดในอีกสามเดือนขา้งหนา้ ความล่าชา้ในการติดตั้งคาดวา่จะเพ่ิมข้ึน โดยส่วนหน่ึง
มาจากการท่ีอู่ต่อเรือบางแห่งไดต้กลงรับติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัมากเกินกวา่ก าลงัความสามารถในการติดตั้งของตน ซ่ึงอาจ
ส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้มากข้ึน (ขอ้มูลจาก Splash247.com ณ วนัท่ี 16 สิงหาคม 2562) 

จากรายงานการวิจยัฉบบัหน่ึงพบวา่ เจา้ของเรืออาจก าลงัท าผิดพลาดหากใชร้าคาน ้ ามนัดิบในตะวนัออกกลางซ่ึงมีราคาแพงเป็น
พ้ืนฐานในการค านวณตน้ทุนเช้ือเพลิงภายใต ้IMO 2020 การใชน้ ้ ามนัดิบท่ีมีก ามะถนัต ่าในการกลัน่และผสมน ้ ามนัเตาอาจท าให้
ส่วนต่างของราคาระหวา่งน ้ ามนัท่ีมีค่าก ามะถนัสูง (HSFO) กบัน ้ ามนัท่ีมีค่าก ามะถนัต ่า (LSFO) ลดลง ประเทศจีนมีน ้ ามนัดิบค่า
ก ามะถนัต ่าตามธรรมชาติอย่างเพียงพอ อนัอาจเป็นปัจจยัท่ีท าให้การค านวณตน้ทุนเคร่ืองดกัจับเขม่าควนัของเจ้าของเรือ
ผิดพลาด Liu Xunliang นกัวิเคราะห์ธุรกิจขนส่งทางเรือชาวเซ่ียงไฮก้ล่าว Liu ค านวณวา่การใชน้ ้ ามนัดิบค่าก ามะถนัต ่าจากจีน
เพ่ือใชผ้ลิตน ้ ามนัก ามะถนัต ่านั้นสามารถท าใหร้าคาของน ้ ามนัก ามะถนัต ่าลดลงถึง 100 เหรียญสหรัฐต่อตนั ซ่ึงหากเป็นเช่นนั้น 
จะตอ้งใชร้ะยะเวลาถึง 6 ปีกวา่เคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัจะคุม้ทุนซ่ึงอาจนานกวา่อายกุารใชง้านของอุปกรณ์ดงักล่าว (ขอ้มูลจาก 
TradeWinds ณ วนัท่ี 20 สิงหาคม 2562) 

บริษทั Oldendorff กล่าวกบั TradeWinds ว่าการซ่อมแซมเรือ Helena Oldendorff ซ่ึงเป็นเรือขนาดระวาง 209,000 เดทเวทตนั 
(สร้างข้ึนในปี 2559) คาดว่าเสร็จเร็ว ๆ น้ี กลุ่มความร่วมมือเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม (Environment Protection Alliance 
“EPA”) ไดก้ล่าวก่อนหนา้น้ีวา่การท างานของเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัไดล้ม้เหลวและท าใหน้ ้ าท่วมเคร่ืองยนตบ์นเรือดงักล่าว แต่ 
Oldendorff ไม่ได้ยืนยนัขอ้มูลดังกล่าวแต่กล่าวว่า “เน่ืองจากเคร่ืองดักจบัเขม่าควนัไม่ไดมี้ความจ าเป็นจนกว่าจะถึงวนัท่ี 1 
มกราคม 2563 ความลม้เหลวของเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัจะไม่ท าใหก้ารเดินเรือล่าชา้แต่อยา่งใด” (ขอ้มูลจาก TradeWinds ณ วนัท่ี 
6 กนัยายน 2562) 

Tsakos Energy Navigation ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการขนส่งก๊าซและน ้ ามนัจากสหรัฐไดร้ายงานถึงความล่าชา้ในการติดตั้งเคร่ืองดกัจบั
เขม่าควนั โดยได้กล่าวกับนักลงทุนว่าการติดตั้งเคร่ืองท าความสะอาดไอเสียเพ่ือเตรียมรับ IMO 2020 นั้นได้ล่าช้ากว่าท่ีได้
คาดการณ์ไว ้อู่ต่อเรือก าลงัท างานอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้ติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในการ
ติดตั้ง ซ่ึงอาจเป็นผลใหเ้รือส่วนใหญ่ของกองเรือโลกตอ้งอยูใ่นอู่ต่อเรือมากกวา่อยูใ่นตลาด” (ขอ้มูลจาก TradeWinds ณ วนัท่ี 6 
กนัยายน 2562) 

Anders Hammer Strommen นกัวิทยาศาสตร์ชั้นน าเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ แนะน าวา่การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการขนส่งระหวา่งประเทศจะตอ้งลดลงร้อยละ 50 ภายในปี 2573 และลดลงเหลือศูนยภ์ายในปี 2593 ถา้ตอ้งการใหอุ้ณหภูมิ
เฉล่ียทัว่โลกสูงข้ึนไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส การลดลงร้อยละ 50 น้ีไดเ้ล่ือนให้เร็วข้ึน 20 ปีจากท่ีองค์การทางทะเลระหวา่ง
ประเทศได้เคยตกลงไวเ้ม่ือปีท่ีแลว้ Mr. Strommen จากประเทศนอร์เวยไ์ด้กล่าวในงานอภิปรายระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศซ่ึงไดป้ระเมินความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิโลกท่ีเพ่ิมข้ึน 1.5 องศาเซลเซียส เม่ือเทียบกบัการ
เพ่ิมข้ึน 2 องศาเซลเซียส ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตขา้งหนา้เขากล่าววา่หากอุณหภูมิโลกเพ่ิมข้ึน 2 องศาเซลเซียส จะเท่ากบัฤดูร้อน
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หน่ึงในสิบปีเม่ือน ้ าแข็งในอาร์กติกละลายหมด ซ่ึงจะเร่งให้เกิดภาวะโลกร้อน เม่ือเทียบกบัฤดูร้อนหน่ึงในร้อยปี หากอุณหภูมิ
โลกเพ่ิมข้ึน 1.5 องศาเซลเซียส (ขอ้มูลจาก Lloyd’s List ณ วนัท่ี 12 กนัยายน 2562) 

ท่อของเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัตอ้งท าการเปล่ียนภายในระยะเวลานอ้ยกวา่ 6 เดือนหลงัจากการติดตั้งเน่ืองจากปัญหาการกดักร่อน 
ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญไดก้ล่าวกบั Lloyd’s List วา่เป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไดแ้ละเป็นเร่ืองท่ีเจา้ของเรือและผูติ้ดตั้งเคร่ืองดงักล่าว
ยงัไม่เขา้ใจ สมาคมจดัชั้นเรือหลกัหลายรายก าลงัติดตามการเพ่ิมข้ึนของปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั และในขณะ
น้ียงัไม่มีสมาคมจัดชั้นเรือแห่งใดเปิดเผยตวัเลขของปัญหาท่ีเกิดข้ึน ผูเ้ช่ียวชาญต่างๆ ของสมาคมจัดชั้นเรือได้ยืนยนัว่ามี
เหตุการณ์การกัดกร่อนเกิดข้ึนหลายคร้ังซ่ึงเป็นปัญหาด้านคุณภาพท่ีตอ้งกลบัไปดูท่ีการติดตั้ง “การท่ีท่อถูกกัดกร่อนนั้นก็
เน่ืองจากเป็นท่อท่ีใชส่้งสารตกคา้งท่ีเป็นกรด ซ่ึงปัญหาท่ีน่าตกใจและเราไม่เคยเห็นความเร็วในการกดักร่อนเช่นน้ีมาก่อน” 
Boud Van Rompay หวัหนา้ผูบ้ริหารของ Hydrex ผูเ้ช่ียวชาญการซ่อมแซมใตน้ ้ าและการกดักร่อนกล่าว (ขอ้มูลจาก Lloyd’s List 
ณ วนัท่ี 13 กนัยายน 2562) 

ส าหรับบริษทัท่ีมีช่ือเสียง ความเส่ียงของการเปล่ียนเช้ือเพลิงและการถูกจบักุมนั้นน่าจะเลวร้ายกวา่การท่ีตอ้งจ่ายค่าปรับในบาง
ประเทศ อยา่งไรก็ตาม ค่าปรับอาจมีอตัราสูง เรือส าราญท่ีเขา้มาในฟยอร์ดสองแห่งในนอร์เวยท่ี์มีค่าก ามะถนัเกินขีดจ ากดัไดถู้ก
ปรับสูงสุดเป็นประวติัการณ์ถึง 80,000 เหรียญสหรัฐ และ Chalos ไดอ้า้งถึงบนัทึกค่าปรับจ านวนสูงของหน่วยยามฝ่ังสหรัฐ
ส าหรับพ้ืนท่ี ECA (ขอ้มูลจาก TradeWinds ณ วนัท่ี 16 กนัยายน 2562) 

Bloom Energy Corp ผูผ้ลิตแผงพลงังานจะร่วมมือกบั Samsung Heavy Industries เพื่อพฒันาเรือบรรทุกสินคา้ท่ีขบัเคล่ือนโดย
แผงพลงังานซ่ึงใชป้ฏิกิริยาทางเคมีไฟฟ้าเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า เรือบรรทุกสินคา้ส่วนใหญ่ใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงไม่สะอาด Bloom 
และ Samsung คาดวา่การท่ีเรือบรรทุกสินคา้ใชพ้ลงังานจากแผงวงจรซ่ึงมาจากก๊าซธรรมชาติท่ีเก็บบนเรือจะช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเสียถึงร้อยละ 45 การเปล่ียนมาใชไ้ฮโดรเจนจะก าจดัการปล่อยก๊าซเสียได ้(ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 26 กนัยายน 2562) 

อตัราค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์อยูท่ี่ระดบัสูงสุดในรอบ 10 ปี แมว้า่ดชันี PMI อยูใ่นระดบัต ่า (ดชันี PMI ของจีนและ ดชันี BDI 
10 ปี R2 ท่ี 0.90) และปริมาณการคา้แร่เหล็กท่ีลดลงจากตน้ปีถึงปัจจุบนั และเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้ และ
ในเดือนท่ีผ่านมาเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้ แสดงให้เห็นวา่การติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัไดส่้งผลกระทบต่อ
อุปทานของตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง (เราค านวณผลกระทบร้อยละ 1.7 ต่อปี) (ขอ้มูลจาก DNB ณ วนัท่ี 26 กนัยายน 
2562) 

เราคาดว่าปริมาณการใช้เช้ือเพลิงและปริมาณการปล่อยคาร์บอนของกองเรือทั่วโลกในวนัน้ี (ประมาณ 820 ลา้นตนัของ
คาร์บอน) ลดลงกว่าในปี 2551 (ประมาณ 1,000 ลา้นตนั) แมจ้ะมีปริมาณการขนส่งสินคา้มากข้ึนร้อยละ 35 และปริมาณเรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 แรงขบัเคล่ือนหลกัคือ ความเร็วในการแล่นเรือ (ลดลงร้อยละ 15 – ร้อยละ 20) แต่เรือประหยดัพลงังานรุ่นใหม่
สามารถช่วยได ้ตอนน้ีเราระบุไดว้า่ประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณกองเรือโลกเป็นเรือประเภทท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และ
คาดวา่เรือเหล่าน้ีปล่อยคาร์บอนน้อยลงร้อยละ 20 ตวัอยา่งเช่น หากสมมติเส้นทางการเดินเรือเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นการค านวณ
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รายรับ   เรือขนาดเคปไซส์รุ่นใหม่ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มจะปล่อยคาร์บอนเพียง 85 ตนัต่อวนัเม่ือเทียบกบัเรือท่ีไม่เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีปล่อยคาร์บอนท่ี 112 ตนัต่อวนั (ขอ้มูลจาก Clarksons ณ วนัท่ี 27 กนัยายน 2562) 

ส่วนต่างระหวา่งราคาน ้ ามนัค่าก ามะถนัสูงกบัราคาน ้ ามนัค่าก ามะถนัต ่า ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ท่ีรอตเทอร์ดาม อยูท่ี่ 185 เหรียญ
สหรัฐต่อตนั (+17)  ท่ี Fujairah อยูท่ี่ 166 เหรียญสหรัฐต่อตนั (-63)  และท่ีสิงคโ์ปร์อยูท่ี่ 140 เหรียญสหรัฐต่อตนั (-11) (ขอ้มูล
จาก Banchero Costa ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562) 

โดยเฉล่ียมีเรือขนาดระวางมากกว่า 100,000 เดทเวทตนั รวมทั้ งส้ิน 12.6 ลา้นเดทเวทตนั ตอ้งหยุดพกัเดินเรือในช่วงเดือน
กนัยายน เน่ืองจากตอ้งติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั ณ ส้ินเดือนกนัยายน เราไดบ้นัทึกวา่มีเรือมากกวา่ 14 ลา้นเดทเวทตนัอยูท่ี่อู่
ต่อเรือต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 4.1 ของกองเรือขนาดใหญ่กวา่ 100,000 เดทเวทตนั เรือต่างๆ ท่ีอยูใ่นอู่ต่อเรือนั้นประกอบดว้ยเรือขน
แร่ขนาดใหญ่จ านวน 14 ล า และเรือขนาดแคปไซส์จ านวน 55 ล า และเกือบทั้งหมดอยูใ่นอู่ต่อเรือต่างๆ ทางซีกโลกตะวนัออก 
โดยเรือบางล าเป็นการเขา้อู่เพ่ือการส ารวจพิเศษ  แต่เราเช่ือวา่ส่วนใหญ่ของเรือเหล่าน้ีเป็นการเขา้เพ่ือติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั 
โดยเหลือเวลาเพียง 92 วนัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563  ทั้ งน้ี จนถึงเดือนกันยายน ส าหรับการติดตั้ งเคร่ืองดักจับเขม่าควนั 
ระยะเวลาเฉล่ียท่ีเรืออยูท่ี่อู่ต่อเรือส าหรับเรือขนแร่ขนาดใหญ่ คือ 26 วนั ในขณะท่ีเรือขนาดเคปไซส์ใชเ้วลาเฉล่ีย 41 วนัโดย
เจา้ของเรือบางรายไดร้ายงานความล่าชา้ในการติดตั้ง เราคาดว่าปัจจยัน้ีจะท าให้อุปทานลดลงในไตรมาสส่ี และท าให้ตลาด
แขง็แกร่งข้ึน เน่ืองจากมีเรือจ านวนมากออกจากตลาดเพ่ือท าการติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั (ขอ้มูลจาก Braemar ACM ณ วนัท่ี 
2 ตุลาคม 2562) 

เม่ือมีการเปิดตวับุหร่ีไฟฟ้าคร้ังแรก มีการระบุวา่บุหร่ีไฟฟ้าท าลายสุขภาพนอ้ยกวา่และปลอดภยักวา่การสูบบุหร่ี และตอนน้ีเรา
ไดเ้รียนรู้วา่บุหร่ีไฟฟ้าไดท้ าลายปอดและอาจน าไปสู่การเสียชีวติและความเจ็บป่วย เม่ือมีการเปิดตวัเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัระบบ
เปิดคร้ังแรก ธนาคารบางแห่งไดใ้ห้สินเช่ือเพ่ือส่ิงแวดลอ้มส าหรับเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัระบบเปิดน้ีเพราะธนาคารเหล่านั้น
ตอ้งการเป็นธนาคารท่ีให้สินเช่ือท่ีย ัง่ยืน แต่สุดทา้ยไม่มีใครติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัระบบเปิดบนเรือเพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
แต่กลบัติดตั้งเพ่ือทดแทนราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีแพงข้ึนส าหรับระยะเวลาหน่ึง เจา้ของเรือเหล่าน้ีท าก าไรจากการปล่อยก ามะถนั
และสารพิษอ่ืน ๆ ลงในน ้ าแทน (ขอ้มูลจาก TradeWinds ณ วนัท่ี 8 ตุลาคม 2562) 

นักวิเคราะห์และผูน้ าของสมาคมต่างๆ กล่าวว่ากฎเกณฑ์ใหม่ทัว่โลกได้บงัคบัให้เรือลดการปล่อยมลพิษทางอากาศโดยใช้
เช้ือเพลิงท่ีสะอาดกวา่ จะท าให้เราเห็นวา่มีการปล่อยก ามะถนัและไนเตรทลงสู่มหาสมุทรแทน เคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัระบบปิด
จะจดัเก็บน ้ าส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นการก าจดัก ามะถนับนเรือเพ่ือปล่อยท้ิงท่ีท่าเรือ อยา่งไรก็ตาม เคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัระบบเปิดจะ
ก าจดัก ามะถนัออกเพ่ือปล่อยควนัออกจากปล่องของเรือดว้ยน ้ าและปล่อยน ้ าดงักล่าวลงทะเล “เคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัระบบเปิด
เป็นความคิดท่ีดีจริงหรือไม่” Bill Hemmings จาก Clean Shipping Coalition บอกกบันกัวิเคราะห์อุตสาหกรรมท่ีส านกังานใหญ่
ขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศในลอนดอนว่า “ มนัเป็นเพียงจุดบอดเล็กน้อยและผลกระทบท่ีออกมาของมนัไม่ดีนกั” 
Alan Gelder รองประธานฯ ของ Wood Mackenzie กล่าวกบัรอยเตอร์วา่ “แมว้า่ผลการศึกษาบางฉบบัช้ีใหเ้ห็นวา่ผลกระทบของ
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เคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัระบบเปิดนั้นจะมีนอ้ยมาก เน่ืองจากน ้ าทะเลมีปริมาณมากและมีซลัเฟตมากมายอยูแ่ลว้ ส่ิงท่ีท าอยูก็่คือการ
แกปั้ญหามลพิษทางอากาศดว้ยการผลิตมลพิษทางทะเลแทน” (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี21 ตุลาคม 2562) 

IMO 2020 เหมือนเป็นการเส่ียงโชค บริษทัขนส่งท่ีจดทะเบียนในตลาดส่วนใหญ่ไดรั้บแรงกดดนัจากนกัลงทุนต่าง ๆ ในการ
สั่งซ้ือเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั สมมติฐานหน่ึงท่ีส าคญัส าหรับการค านวณตน้ทุนเหล่าน้ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัเทคโนโลยีท่ียอดเยี่ยม        
ในเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั หากแต่เป็นความแตกต่างประมาณ 200 เหรียญสหรัฐต่อตนัระหว่างน ้ ามนัHFO และน ้ ามนั MGO       
ในการลงทุนติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนับนเรือ คุณจ าเป็นตอ้งซ้ือน ้ ามนั HFO และคุณจะซ้ือมนัหากราคาถูกกวา่น ้ ามนั MGO 
และคุณอาจซ้ือน ้ ามนั HFO หากบางคร้ังมีราคาแพงกวา่ MGO เลก็นอ้ย เน่ืองจากค านึงถึงตน้ทุนในการด าเนินงานหากตอ้งมีการ
เปล่ียนแปลง ในตลาดท่ีดี ผูจ้  าหน่ายสามารถก าหนดราคาน ้ ามนั HFO ให้ใกลเ้คียงกบัราคาน ้ ามนั MGO และหากราคาแตกต่าง
กนัเลก็นอ้ย เรือต่างๆ ท่ีติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัก็จะใชน้ ้ ามนั HFO ความแตกต่างของราคาของน ้ ามนัทั้งสองประเภทท่ีลดลง
ถึง 100 เหรียญสหรัฐในเดือนกนัยายน มีแนวโนม้วา่จะมีการลดส่วนต่างระหวา่งราคาของน ้ ามนัทั้งสองประเภทใหเ้หลือเพียง 10 
เหรียญสหรัฐ แต่นัน่ก็อาจเป็นเพียงทฤษฎี (ขอ้มูลจาก TradeWinds ณ วนัท่ี 22 ตุลาคม 2562) 

ผูผ้ลิตอุปกรณ์เรือมีธุรกิจใหม่ กล่าวคือ การซ่อมแซมเคร่ืองดักจบัเขม่าควนั Hydrex ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการซ่อมแซมใตน้ ้ าชาว
เบลเยียมได้ให้รายละเอียดเก่ียวกับการจัดการกับการซ่อมแซมเคร่ืองดกัจับเขม่าควนัท่ีมีจ านวนมากข้ึน โดยมีรายงานการ          
กดักร่อนจ านวนมากท่ีน าไปสู่เหตุการณ์น ้ าเขา้เรือในเวลาเพียงหกเดือนหลงัจากการติดตั้ง Hydrex ไดใ้หร้ายละเอียดเก่ียวกบัเรือ
บรรทุกน ้ ามนัสองล าซ่ึงจอดอยูท่ี่เมือง Rotterdam และ Skagen ตามล าดบัเม่ือเดือนธนัวาคมปีท่ีแลว้ ท่ีประสบเหตุการณ์น ้ าเขา้เรือ
ซ่ึงเป็นผลมาจากท่อระบายความร้อนของเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัสึกกร่อน “น่ีเป็นปัญหาท่ีพวกเราท่ี Hydrex พบเป็นประจ าจาก
ลูกคา้ของพวกเรา” โฆษกของบริษทักล่าวกบั Splash (ขอ้มูลจาก Splash247.com ณ วนัท่ี 23 ตุลาคม 2562) 
 

มุมมองของบริษัทฯ ต่อมาตรการคว า่บาตรและการจัดเกบ็ภาษีทางการค้า 

มีการรายงานเก่ียวกบัความเป็นไดถึ้งการยติุการคว  ่าบาตรทางการคา้และภาษีเกือบทุกวนัในส่ือหลกัๆ โดยตลาดหุน้ ทิศทางและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจไดมี้ปฏิกิริยาเชิงบวกหรือเชิงลบข้ึนอยูก่บัผลลพัธ์ของการเจรจา ความจริงของเร่ืองน้ีคือไม่มีใครรู้วา่
เม่ือไหร่ท่ีเราจะไดข้อ้ยติุบางส่วนหรือทั้งหมดของเร่ืองน้ี  

มาตราการคว  ่าบาตรและการเก็บภาษีทางการคา้ไม่สามารถท าลายอุปสงคไ์ดต้ราบใดท่ีสินคา้ท่ีถูกคว  ่าบาตรยงัสามารถหาไดจ้าก
ผูผ้ลิตรายอ่ืน/ประเทศอ่ืน หรือถูกแทนท่ีดว้ยสินคา้ท่ีมีราคาใกลเ้คียงกนัซ่ึงมีคุณสมบติัคลา้ยกนั/เหมือนกนั ส่ิงท่ีมาตราการคว  ่า
บาตรและการเก็บภาษีทางการคา้ท าได ้คือท าใหก้ารขนส่งสินคา้ดงักล่าวลดประสิทธิภาพลง หากการเปล่ียนผูผ้ลิต/ประเทศคู่คา้
น าไปสู่ความแออดัของท่าเรือ การโหลดของลงเรือท่ีชา้ลง (เม่ือเปรียบเทียบกบั ผูผ้ลิต/ประเทศคู่คา้เดิม) และการเพ่ิมข้ึนของ
ปริมาณการขนส่งในแง่ตนัไมล ์ปัจจยัเหล่าน้ีลว้นแต่ส่งผลดีต่อตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 
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มุมมองอืน่ ๆ ต่อมาตรการคว ่าบาตรและการจัดเกบ็ภาษีทางการค้า 

สงครามการคา้มีความส าคญัหรือไม่? ปริมาณการส่งออกของจีนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.3 ในเดือนกรกฎาคมซ่ึงมากกวา่ท่ีคาดการณ์ไว้
มาก ในขณะท่ีการส่งออกไปสหรัฐลดลงร้อยละ 6.5 อาจเป็นไปไดว้า่ผลกระทบของสงครามการคา้ก าลงัทรงตวัหรือเป็นไปได้
วา่มีการกล่าวท่ีเกินจริงไป ตอ้งขอบคุณการขนส่งตามฤดูกาล หรือบางทีเราอาจประเมินผลกระทบของสงครามการคา้สูงไปมา
โดยตลอด Laban Yu นักวิเคราะห์ของ Jefferies ก าลงัเจาะลึกถึงความเป็นไปไดสุ้ดทา้ย เขาเห็นว่าตวัเลขการส่งออกท่ีมากน้ี
แสดงถึงแนวโนม้ระยะยาวของจีน กล่าวคือ การเปล่ียนแปลงจากเศรษฐกิจท่ีพ่ึงพิงการส่งออก (การส่งออกลดลงร้อยละ 16 จาก
ปี 2552 เม่ือการส่งออกคิดเป็นสัดส่วนเกือบหน่ึงในสามของ GDP ประเทศจีน) และการลดลงในระยะยาวของปริมาณการ
ส่งออกไปยงัสหรัฐ เขาช้ีใหเ้ห็นวา่ในขณะท่ีตวัเลขการส่งออกไปยงัสหรัฐตั้งแต่ตน้ปีน้ีจนถึงวนัน้ีลดลง 21 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ 
ตวัเลขดงักล่าวไดถู้กทดแทนโดยปริมาณการส่งออกไปยงัยุโรป แอฟริกาและภูมิภาคอ่ืนๆ ของเอเชีย หรืออย่างท่ีเขากล่าวไว ้
แม้ว่าภายหลังสหรัฐจะเพ่ิมอัตราภาษีเป็นร้อยละ 25 ในเดือนพฤษภาคม เรายงัคงไม่เห็นผลกระทบท่ีชัดเจน (ข้อมูลจาก 
Bloomberg ณ วนัท่ี 12 สิงหาคม 2562)   

Paul Gruenwald หัวหนา้นกัเศรษฐศาสตร์ของ S&P Global Ratings ไดร้ะบุไวเ้ม่ือตน้เดือนกรกฎาคมวา่ ส่ิงท่ีเรียกวา่ผลกระทบ
ล าดบัรองของสงครามการคา้นั้นเป็นประเด็นใหม่ กล่าวคือ มีผลกระทบทางออ้มต่อความเช่ือมัน่มากกว่าจะเป็นผลกระทบ
ทางตรงจากการเพ่ิมข้ึนของราคาสินคา้เน่ืองจากภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน Gruenwald กล่าววา่ “เม่ือใดก็ตามท่ีเราระบุวา่เป็นปัจจยัเส่ียงเชิง
ลบ ตลาดก็เร่ิมเปล่ียนไปตามการคาดการณ์พ้ืนฐานของเรา ความเส่ียงเหล่าน้ีเคล่ือนไหวช้าๆ และส่งผลกระทบใหญ่กว่า
ผลกระทบหลกั” S&P คาดวา่อตัราการขยายตวัของ GDPโลกจะลดลงเหลือร้อยละ 3.4 ในปี 2562 และร้อยละ 3.6 ในปี 2563 จาก
ร้อยละ 3.7 ในปี 2561 (ขอ้มูลจาก Platts ณ วนัท่ี 4 กนัยายน 2562)   

จากรายงานการวิจยัใหม่ท่ีเปิดเผยโดยนิตยสาร TIME สงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐฯกบัจีนท่ีทวีความรุนแรงข้ึนไม่มีฝ่ายใดจะ
เป็นฝ่ายชนะ สงครามทางการคา้ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานต่อเน่ืองกวา่หน่ึงปีท่ีผ่านมาท าให้เกิดความกงัวลวา่เศรษฐกิจ
โลกจะถดถอย อยา่งไรก็ตาม ยงัคงไม่มีวีแ่ววของขอ้ยติุ ทรัมป์ไดท้วตีเม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคมวา่ “เราไม่ตอ้งการประเทศจีน พดูตรง 
ๆ คือ จะดีกว่าถา้ไม่มีพวกเขา” นักเศรษฐศาสตร์ของ China Europe International Business School (CEIBS) และมหาวิทยาลยั
เปิดของฮ่องกงไม่เห็นดว้ยกลบัค ากล่าวดงักล่าว การวิเคราะห์เชิงตวัเลขฉบบัใหม่ระบุวา่มีเพียงจีนเท่านั้นท่ีมีก าลงัการผลิตเพ่ือ
สนองความตอ้งการสินคา้จ านวนมากของสหรัฐซ่ึงหมายความวา่ผูบ้ริโภคชาวอเมริกนัจะตอ้งซ้ือสินคา้จากประเทศจีนต่อไป 
หรือไม่ภาคธุรกิจคา้ปลีกของสหรัฐก็จะไดรั้บผลกระทบ ในทางกลบักนั ความตอ้งการของชาวอเมริกนัมีมากกวา่ความตอ้งการ
จากประเทศอ่ืนๆ ของโลกรวมกนั ซ่ึงหมายความวา่จีนไม่สามารถแทนท่ีลูกคา้ชาวอเมริกนัของพวกเขาดว้ยลูกคา้จากประเทศอ่ืน
ในอนาคตอนัใกล ้หรืออาจจะไม่สามารถแทนท่ีไดเ้ลย “การแทนท่ีความสมัพนัธ์ [การคา้ระหวา่งสหรัฐฯกบัจีน] กบัประเทศอ่ืน
นั้นไม่สามารถเกิดข้ึนไดใ้นระยะสั้นถึงปานกลาง และอาจไม่สามารถเกิดข้ึนไดใ้นระยะยาวดว้ย” ศาสตราจารย ์Bala Ramasamy 
รองคณบดี CEIBS กล่าว “มนัเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งตลาดรายใหญ่ท่ีมีความตอ้งการสูงกบัผูผ้ลิตรายใหญ่ท่ีมีก าลงัการผลิต
มาก ผลการวจิยัของเราอาจท าใหค้ลายความตึงเครียดลง” (ขอ้มูลจาก Time Magazine ณ วนัท่ี 6 กนัยายน 2562)   
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บริษทัเอกชนจีนซ้ือสินคา้ถัว่เหลืองจากสหรัฐฯ อยา่งนอ้ย 10 ล าเรือในวนัพฤหสับดี นบัเป็นการซ้ือจ านวนมากท่ีสุดของประเทศ
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ผูค้า้กล่าว ก่อนจะมีการเจรจาระดบัสูงในเดือนหนา้เพ่ือหาขอ้ยติุสงครามการคา้ซ่ึงกินเวลานานกวา่หน่ึงปี 
การสั่งซ้ือถัว่เหลืองปริมาณมากกว่า 600,000 ตนันับเป็นปริมาณการซ้ือท่ีมากท่ีสุดของบริษทัเอกชนของจีนในรอบปี โดยมี
ก าหนดส่งสินคา้จากท่าเรือส่งออกแปซิฟิกทางตะวนัตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธนัวาคม การซ้ือ
ดงักล่าวเป็นขอ้บ่งช้ีอีกประการหน่ึงวา่ความตึงเครียดทางการคา้ระหวา่งสหรัฐกบัจีนอาจผอ่นคลายลงหลงัจากท่ีการซ้ือไดแ้ตะ
ระดบัต ่าในเดือนท่ีแลว้เม่ือจีนระงบัการสัง่ซ้ือสินคา้เกษตรของสหรัฐทั้งหมดเพ่ือตอบโตม้าตรการจดัเก็บภาษีในสินคา้น าเขา้จาก
จีนของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 13 กนัยายน 2562)   

จีนไดผ้อ่นผนัใหบ้ริษทัในประเทศหลายแห่งส าหรับการจดัเก็บภาษีส าหรับถัว่เหลืองท่ีน าเขา้จากสหรัฐอเมริกา Bloomberg อา้ง
แหล่งข่าวท่ีไม่เปิดเผยวา่การผอ่นผนัจะใชก้บัปริมาณถัว่เหลืองจากสหรัฐฯ ระหวา่ง 2 ลา้นตนัถึง 3 ลา้นตนั บริษทับางแห่งไดซ้ื้อ
สินคา้อย่างน้อย 20 รายการหรือคิดเป็นถัว่เหลืองประมาณ 1.2 ลา้นตนัในวนัจนัทร์ (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 24 กนัยายน 
2562)   

คนงานผลิตเหลก็บางคนท่ีใหก้ารสนบัสนุนนโยบายการใชอ้ตัราภาษีส าหรับสินคา้เหลก็น าเขา้จากต่างประเทศของโดนลั ทรัมป์
เม่ือปีท่ีแล้ว ก าลังถูกปลดออกจากงานซ่ึงเป็นผลมาจากนโยบาย American First เน่ืองด้วยบริษัท United States Steel Corp 
ประสบปัญหาจากอุปสงคท่ี์ลดลงจากผูผ้ลิตรถยนต์เน่ืองจากราคาเหล็กท่ีปรับตวัข้ึนตามอตัราภาษีท่ีก าหนดไวใ้นเดือนมีนาคม 
2561 ส่งผลดีต่อตลาดเหล็กในสหรัฐฯ แต่ในภายหลงัราคาเหล็กท่ีสูงข้ึนก็ส่งผลกระทบต่ออุปสงคจ์ากผูผ้ลิตรถยนตท่ี์ถูกกดดนั
จากความตอ้งการรถยนตซี์ดานน ้ ามนัเบนซินแบบดั้งเดิมท่ีชะลอตวัลง อตัราภาษีของทรัมป์ยงัคงไดรั้บการสนบัสนุนในชุมชน 
Rust Belt ท่ีช่วยใหค้ะแนนเสียงแก่ทรัมป์ในการเลือกตั้งปี 2559 แต่การปลดพนกังานของบริษทั US Steel ท่ีรายงานโดยรอยเตอร์
เป็นคร้ังแรกเม่ือเดือนท่ีแลว้แสดงให้เห็นถึงความเส่ียงท่ีทรัมป์ตอ้งเผชิญ ในขณะท่ีทรัมป์พยายามให้ไดรั้บเลือกอีกคร้ังในการ
เลือกตั้งปี 2563 (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 26 กนัยายน 2562)   

ก่อนท่ีจะมีการเจรจาการคา้ระหวา่งสหรัฐฯกบัจีนคร้ังล่าสุด ในเดือนสิงหาคมไดมี้การเพ่ิมความตึงเครียดข้ึนอีกคร้ัง โดยทั้งสอง

ประเทศไดก้ าหนดอตัราภาษีใหม่และเพ่ิมอตัราภาษีน าเขา้ก่อนหนา้น้ี การประเมินผลกระทบโดยตรงของ “สงครามการคา้” ต่อ

การคา้ทางทะเลของโลกไดเ้พ่ิมข้ึนตลอดทั้งปี แต่ผลกระทบไดถู้กบรรเทาลงดว้ยแนวโนม้การทดแทนท่ีชดัเจนและขอ้จ ากดัดา้น

ราคา การประมาณการล่าสุดช้ีใหเ้ห็นวา่สงครามการคา้อยูใ่นช่วงท่ีจะลดปริมาณตนัไมลใ์นการคา้ทางทะเลทัว่โลกลงโดย “ท าให้

ลดลง” ร้อยละ 0.5 ในปี 2562 (ส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองและเรือคอนเทนเนอร์) เพ่ิมข้ึนจากท่ี

ไดป้ระมาณการไวร้้อยละ 0.3 ในตอนตน้ปี 2562 ซ่ึงถือวา่มีผลกระทบท่ีเล็กนอ้ยกวา่ผลกระทบอ่ืน ๆ  (เช่น เหตุการณ์เข่ือนถล่ม

ในเหมืองของบริษทั Vale) และอาจมีผลกระทบนอ้ยลงอีกหากความสัมพนัธ์ทางการคา้ดีข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัในช่วงท่ีเหลือของ

ปี 2562 อยา่งไรก็ตาม ขอ้พิพาทดงักล่าวส่งผลกระทบเชิงลบอยา่งชดัเจนต่อเศรษฐกิจโลกและความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนทัว่โลก 

ความตึงเครียดทางการคา้เป็นหน่ึงในปัจจยัส าคญัในการปรับลดแนวโนม้เศรษฐกิจโลก (ขอ้มูลจาก Clarksons ณ วนัท่ี 18 ตุลาคม 

2562) 
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การเปลีย่นแปลงหลกัในภาคอุปสงค์ 

การคาดการณ์   ส าหรับอีก 12 เดือนขา้งหน้า จะสามารถเขา้ใจได้ง่ายข้ึน หากพิจารณาถึงปัจจยัในระดบัมหภาคต่างๆ โดย     
บริษทัฯ ไดร้วบรวมขอ้มูลบางส่วนจากแหล่งขอ้มูลท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

จีน 

ตวัเลขการเติบโตของตวัเลขจีดีพีของจีนชะลอตวัลงเป็นร้อยละ 6 ในไตรมาสสาม ปี 2562 หลงัจากอยูท่ี่ร้อยละ 6.4 ในไตรมาส
ก่อนหนา้ (ขอ้มูลจาก National Bureau of Statistics of China ณ วนัท่ี 23 ตุลาคม 2562) 

การน าเขา้แร่เหลก็ของจีนในช่วงเกา้เดือนแรกอยูท่ี่ 785.6 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 2.12 จากปีท่ีแลว้ (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 14 
ตุลาคม 2562) 

จีนกระตุน้การน าเขา้ถ่านหินในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2562 โดยน าเขา้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.2 เป็น 249.4 ลา้นตนั เม่ือเทียบกบัปีท่ี
แลว้ (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 14 ตุลาคม 2562) 

ในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2562 ประเทศจีนมีการผลิตถ่านหินดิบในปริมาณ 2,740 ลา้นตนัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.5 เม่ือเทียบกบัปีก่อน
หนา้ (ขอ้มูลจาก National Bureau of Statistics of China ณ วนัท่ี 21 ตุลาคม 2562) 

การผลิตเหลก็ของจีนในช่วงเกา้เดือนแรกอยูท่ี่ 746.8 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.04 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ (ขอ้มูลจาก Reuters ณ 
วนัท่ี 23 ตุลาคม 2562) 

การส่งออกเหล็กของจีนในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2562 ชะลอตวัลงอย่างมากและลดลงร้อยละ 7.5 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ 
ลดลงเป็นปริมาณ 49.3 ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก Metalbulletin ณ วนัท่ี 15 ตุลาคม 2562) 

แร่เหลก็คงคลงัท่ีท่าเรือของจีนในเดือนมิถุนายนปีน้ีอยูท่ี่ 115 ลา้นตนั โดยลดลงร้อยละ 23 เน่ืองจากภยัพิบติัของเข่ือนในบราซิล
และการส่งออกจากออสเตรเลียหยดุชะงกั และไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 10 เน่ืองจากการน าเขา้ไดก้ลบัมาเพ่ิมข้ึนอีกคร้ัง อยา่งไรก็ตาม 
เม่ือเปรียบเทียบการขยายตวัในปีก่อนหนา้ท่ีมีการผลิตเหลก็ดิบสูงกวา่ร้อยละ 11 ในช่วงไตรมาสแรก แต่ลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 5.8 
ในไตรมาสสอง และในเดือนกรกฎาคมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.3 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ ในท านองเดียวกนั การขยายตวัของการผลิต
เหลก็ของจีนในเดือนกรกฎาคมลดลงอยูท่ี่ร้อยละ 3.9 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ และเม่ือเทียบกบัช่วงคร่ึงปีแรกมีการขยายตวัเฉล่ีย
มากกวา่ร้อยละ 9 (ขอ้มูลจาก DNB Markets ณ วนัท่ี 6 กนัยายน 2562) 

การผลิตถ่านหินของจีนเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้ส าหรับเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 15 และเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองท่ีร้อยละ 6.8 ส าหรับเดือนสิงหาคม โดย YTD อยู่ท่ีร้อยละ 5.7 การผลิตกระแสไฟฟ้า YTD 
เติบโตร้อยละ 5.0 จากการท่ีพลงังานทดแทนไดข้ยายตวัมากข้ึนท าใหก้ารผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหินมีอตัราการเติบโตท่ีร้อย
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ละ 2.3 ในปีน้ี ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีช่วยทดแทนถ่านหินคงคลงัของจีนและคลายความกดดนัต่อราคาถ่านหินในช่วงไม่ก่ีเดือนท่ีผ่านมา 
(ขอ้มูลจาก DNB Markets ณ วนัท่ี 16 กนัยายน 2562) 

จีนก าลงัอยูใ่นช่วงท่ีทา้ทายการคาดการณ์และท าสถิติในการผลิตเหล็กใหถึ้ง 1 พนัลา้นตนั จีนผลิตเหล็กในปริมาณ 664.87 ลา้น
ตนัในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ เม่ือคิดเป็นรายปี ปริมาณ 
664.87 ลา้นตนัส าหรับรอบระยะเวลาแปดเดือน เทียบเท่ากบัการผลิตปริมาณ 997 ลา้นตนัต่อปี (ขอ้มูลจาก Splash247.com ณ 
วนัท่ี 20 กนัยายน 2562) 

การผลิตเหลก็ดิบของจีนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.4 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ (และร้อยละ 8.6 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้) โดยมีการผลิต
ปริมาณ 87.25 ลา้นตนัในเดือนสิงหาคม (85.22 ลา้นตนั ในเดือนกรกฎาคม) การผลิตเหล็กยงัคงอยูใ่นระดบัสูงและดชันี PMI 
ภาคการผลิตของจีนเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 50.4 ในเดือนสิงหาคมจากร้อยละ 49.9 ในเดือนก่อนหนา้ จีนไดผ้่อนคลายกฎเกณฑใ์น
การระดมทุนของโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือพยายามรักษาอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการอนุญาตใหข้าย “พนัธบตัร
รัฐบาลทอ้งถ่ินพิเศษ” เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนแก่โครงการต่างๆ ท่ีเป็นไปตามเกณฑก์ารลงทุนของทางการ (ขอ้มูลจาก Braemar 
ACM ณ วนัท่ี 25 กนัยายน 2562) 

สนามบินนานาชาติ  Beijing Daxing เปิดใหบ้ริการทนัเวลาส าหรับวนัเกิดครบรอบ 70 ปีของสาธารณรัฐประชาชนจีนเม่ือวนัท่ี 1 
ตุลาคมท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นสนามบินท่ีมีรูปทรงปลาดาว มูลค่ากวา่ 80 พนัลา้นหยวน (11.2 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) ถูกออกแบบมา
เพื่อรองรับผูโ้ดยสารมากกว่า 100 ลา้นคนต่อปี ไดรั้บการยกยอ่งจากส่ือของประเทศจีนในฐานะ "ประตูใหม่" ให้กบัประเทศ 
สนามบินแห่งน้ีเป็นสัญลกัษณ์ของประธานาธิบดี สี จ้ินผิง ผูท่ี้ได้เผชิญกับความท้าทายมากมายรวมถึงสงครามการค้ากับ
สหรัฐอเมริกา เศรษฐกิจท่ีชะลอตวั และการประทว้งใหญ่ในฮ่องกง ประธานาธิบดี สี จ้ินผิง ไดร้ะบุวา่การบินเป็นอุตสาหกรรม
เชิงกลยทุธ์ท่ีส าคญั ประเทศจีนตอ้งการให้มีสนามบินพาณิชย ์ 450 แห่งภายในปี 2578 หรือเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่าจากส้ินปี 2561 
(ขอ้มูลจาก Bloomberg: Five Things to Start Your Day ณ วนัท่ี 26 กนัยายน 2562) 

แร่เหล็กและถ่านหินคิดเป็นสัดส่วนประมาณสามในส่ีของปริมาณสินคา้น าเขา้ของจีน แต่เบ้ืองหลงัยงัมีสินคา้น าเขา้ประเภท
อ่ืนๆ ของจีนท่ีมีการเติบโตค่อนขา้งดี ท่ามกลางสงครามการคา้ท่ียงัคงด าเนินต่อไปและตวัเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีอยูใ่น
ระดบัต ่าสุดในรอบหลายปี ตวัเลขจากประเทศจีนของปีน้ีไดแ้สดงปัญหายุง่ยากบา้ง ตวัเลขจีดีพีและการขยายตวัของการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมลดลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบทศวรรษเน่ืองจากสงครามการคา้และเศรษฐกิจท่ีซบเซาลงในวงกวา้ง และดชันี PMI 
ภาคการผลิตยงัคงต ่ากวา่ 50 จุด แสดงใหเ้ห็นวา่ภาคการผลิตก าลงัหดตวั แต่ในขณะเดียวกนัการผลิตเหลก็ อลูมิเนียม และไฟฟ้า
ไดพุ้่งสูงข้ึนเป็นประวติัการณ์ และการน าเขา้สินคา้ต่างๆ เช่น แร่ธาตุและสินคา้เกษตรไดเ้พ่ิมสูงข้ึนตั้งแต่ช่วงคร่ึงหลงัของปีท่ี
แลว้ ทั้งน้ี ไม่รวมการคา้แร่บอกไซต ์(ปริมาณมากมีการขนส่งโดยเรือขนาดเคปไซส์จากประเทศกินี) รวมการน าเขา้สินคา้เกา้
รายการ (ไดแ้ก่ เหล็ก ขา้วโพด ขา้วฟ่าง อลูมินา แมงกานีสเขม้ขน้ ทองแดงเขม้ขน้ แร่นิกเกิล ถัว่เหลือง และซีเมนต)์ ตลอดเจ็ด
เดือนแรกของปีน้ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 จากปีก่อนหนา้ นบัเป็นการขยายตวัอยา่งชา้ๆ เม่ือเทียบกบัในอดีตท่ีผา่นมา แต่ไม่ถือวา่เลวร้าย
เม่ือพิจารณาจากภาพเศรษฐกิจโดยรวม การคา้รูปแบบใหม่ท่ีไดรั้บการพฒันาในช่วงสองปีท่ีผา่นมาคือการน าเขา้ปูนซีเมนตข์อง
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จีน การน าเขา้ซีเมนตเ์กือบไม่เคยมีมาก่อนนบัจากไตรมาสส่ี ปี 2560 แต่ตอนน้ีไดเ้พ่ิมข้ึนเป็นเฉล่ีย 1.7 ลา้นตนัต่อเดือน ตลอด
คร่ึงแรกของปีน้ี โดยเพ่ิมข้ึนสูงสุดถึง 2.5 ลา้นตนัในเดือนพฤษภาคม ปริมาณการน าเขา้ส่วนใหญ่มาจากเวียดนามและสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ซ่ึงมีระยะทางการขนส่งท่ีไกล การคา้น้ีนบัเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ การผลิตปูนซีเมนตเ์ป็นการผลิตท่ีใชพ้ลงังานมาก
และก่อให้เกิดมลพิษและการผลิตในประเทศจีนไดห้ยดุชะงกัในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาเน่ืองจากแรงกดดนัเพ่ือลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากภาคอุตสาหกรรม ดงันั้น การคา้ใหม่น้ีอาจเป็นการท่ีจีนน าเขา้ปูนซีเมนตจ์ากเวยีดนามทดแทน เน่ืองจากการ
น าเขา้นบัวา่เลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัการผลิตปูนซีเมนตใ์นประเทศ (มีการน าเขา้ 21 ลา้นตนัในช่วง 12 เดือนเม่ือเทียบกบัปริมาณการ
ผลิตท่ี 2.3 พนัลา้นตนั) ดงันั้น จึงเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตสูง เวยีดนามก าลงัน าเขา้ถ่านหินเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่าในช่วง 
7 เดือนแรกของปี เป็นปริมาณมากกวา่ 23 ลา้นตนั การขยายตวัของการผลิตปูนซีเมนตแ์ละการส่งออกซีเมนตน่์าจะท าใหต้อ้งมี
การน าเขา้ถ่านหินเพ่ิมเติม นอกเหนือจากการน าเขา้ท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือท าการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยรวมแลว้จะเห็นการน าเขา้ถ่านหิน
สูงถึง 100 ลา้นตนัต่อปีภายในปี 2573 ซ่ึงคิดเป็นสิบเท่าของปีท่ีแลว้ อะไรคือปัจจยัท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการเติบโตของการน าเขา้ของ
จีนท่ีเช่ือมโยงใหเ้กิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ? ค าอธิบายส่วนหน่ึงมาจากการท่ีรัฐบาลใชม้าตรการกระตุน้เศรษฐกิจ ในอดีตท่ีผา่น
มาการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อท่ีอยูอ่าศยัไดก้ระตุน้ใหเ้กิดการลงทุนและพฤติกรรมผูบ้ริโภคในท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงช่วยกระตุน้จีดีพี
และเศรษฐกิจในวงกวา้ง (ดว้ยปริมาณหน้ีท่ีสูงข้ึน) แต่ในปีน้ีความส าคญัของการกระตุน้เศรษฐกิจหนัไปท่ีมาตรการทางการเงิน
ต่างๆ (เช่นอตัราส่วนเงินส ารองของธนาคาร) และการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน การมุ่งเนน้ไปท่ีการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานนั้น
ช่วยอธิบายไดว้า่ท าไมความตอ้งการของอุตสาหกรรมยงัคงเพ่ิมข้ึน (การผลิตเหลก็ ปูนซีเมนต ์และการน าเขา้แร่) แมว้า่เราไม่เคย
เห็นว่าเศรษฐกิจจะสามารถเติบโตได้ดว้ยการก่อสร้างและการลงทุนดา้นท่ีอยู่อาศยั ด้วยปริมาณการน าเขา้โดยรวมท่ีท าได้
ค่อนขา้งดีจึงเป็นเร่ืองง่ายท่ีจะมองขา้มผลกระทบของสงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐอเมริกากบัจีน แต่จะเห็นไดช้ดัเม่ือมองไปท่ี
การซ้ือขายสินคา้ท่ีได้รับผลกระทบ ขา้วฟ่างเป็นหน่ึงในสินคา้รายการแรกๆ ท่ีได้รับผลกระทบจากการเพ่ิมความตึงเครียด
ระหวา่งสหรัฐฯและจีน ตามมาดว้ยถัว่เหลือง ประเทศจีนใชข้า้วฟ่างเป็นอาหารสัตวแ์ละผลิตเหลา้ไป๋จ่ิว (Baijiu) (สุราทอ้งถ่ิน
ของจีน) โดยมีการน าเขา้ขา้วฟ่างทั้งหมดในปี 2560 ท่ี 5 ลา้นตนัโดย 4.8 ลา้นตนัน าเขา้มาจากสหรัฐอเมริกา ในตน้ปี 2561 การคา้
ไดรั้บผลกระทบจากมาตราการตอบโตก้ารทุ่มตลาดของจีน และเป็นเวลา 14 เดือนท่ีการน าเขา้ไดห้ายไป แต่การน าเขา้เร่ิม
กลบัมาอีกคร้ังโดยมีการน าเขา้ในปริมาณ 2 แสนตนัจากสหรัฐฯไปยงัประเทศจีนในเดือนกรกฎาคม จากการท่ีจีนไดต้กลงเพ่ิม
การซ้ือสินคา้เกษตรอนัเป็นส่วนหน่ึงของการเจรจากบัสหรัฐฯ และนบัวา่ส าคญัมากกบัตลาดหากเราเร่ิมเห็นถัว่เหลืองไดก้ลบัมา
เป็นสินคา้น าเขา้เช่นกนั เห็นไดช้ดัวา่ทีมเจรจาการคา้ของจีนเสนอใหเ้พ่ิมการสั่งซ้ือเมล็ดถัว่จากสหรัฐฯ เป็น 30 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 50 จากปริมาณท่ีตกลงกนัไวใ้นปัจจุบนั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความพยายามในการลดความตึงเครียด และอาจหลีกเล่ียง
การข้ึนภาษีคร้ังต่อไปในวนัท่ี 15 ตุลาคม นัน่จะเป็นกา้วส าคญัเชิงบวกส าหรับตลาด แมว้า่ปริมาณการน าเขา้ยงัคงต ่ากวา่ปริมาณ
การน าเขา้ท่ีเห็นในปี 2559 และ ปี 2560 (ขอ้มูลจาก Braemar ACM ณ วนัท่ี 10 ตุลาคม 2562) 

ขณะน้ีการส่งออกแร่เหล็กของออสเตรเลียในปีน้ีคาดวา่จะส้ินสุดโดยมีปริมาณรวมเท่ากบัปริมาณการส่งออกในปี 2561 นบัวา่
เป็นเร่ืองท่ีน่าแปลกใจมากเพราะเม่ือปีท่ีผ่านมามีความป่ันป่วนในตลาดแร่เหล็ก ภยัพิบติัจากเข่ือน Brumadinho ในบราซิลใน
เดือนมกราคม 2562 ไดน้ าไปสู่การขาดแคลนแร่เหล็กจ านวนมากในตลาดและน าไปสู่การเพ่ิมข้ึนของราคาแร่เหล็กซ่ึงเพ่ิมข้ึน
เป็นสองเท่าระหวา่งเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ใครๆ ก็คาดหวงัวา่เจา้ของเหมืองออสเตรเลียจะใชป้ระโยชน์จากโอกาสน้ี 
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แต่ดว้ยก าลงัการผลิตส ารองท่ีมีจ ากดั การหยดุชะงกัท่ีมาจากสภาพอากาศในออสเตรเลียตะวนัตกเฉียงเหนือ และความตอ้งการ
จากผูซ้ื้อเดิมท่ีต ่า ท าให้มีปริมาณการส่งออกแร่เหล็กไม่มากนัก ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 ออสเตรเลียส่งออกแร่เหล็ก 
634.0 ลา้นตนั ซ่ึงลดลงร้อยละ 2.0 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ ความจริงแลว้ปริมาณการส่งออกในไตรมาสแรกของปี 2562 ลดลง
มากถึงร้อยละ 7.5 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้โดยลดลงมาอยูท่ี่ 189.9 ลา้นตนั ปัญหาหลกั คือ พายไุซโคลนเวโรนิกา้ในเดือนมีนาคม 
2562 ส่งผลให้เกิดการหยดุชะงกัในการขุดและส่งออก Rio Tinto คาดการณ์ว่าการผลิตแร่เหล็กจะลดลงประมาณ 14 ลา้นตนั 
ในช่วงปี 2562 ในเดือนมีนาคม 2562 ออสเตรเลียสามารถส่งออกแร่เหล็กไดเ้พียง 57.6 ลา้นตนัลดลงร้อยละ 18.6 เม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกันของปีท่ีแลว้ การส่งออกได้ฟ้ืนตวัอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่นั้นมา โดยระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2562 
ออสเตรเลียส่งออกแร่เหลก็ 444.1 ลา้นตนั ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 จากช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ มีปริมาณการส่งออกถึง 634.0 ลา้น
ตนัในเดือนมกราคมถึงเดือนกนัยายน 2562 โดยปริมาณมากถึง 511.8 ลา้นตนั (ร้อยละ 81) ถูกส่งไปยงัประเทศจีน โดยสองใน
สามของปริมาณการส่งออกน้ีและประมาณคร่ึงหน่ึงของการโหลดสินคา้ถูกขนส่งโดยเรือขนาดเคปไซส์ หรือเรือขนแร่ขนาด
ใหญ่ (VLOC) การส่งออกแร่เหลก็ท่ีลดลงมากท่ีสุดในปีน้ีคือการส่งออกไปประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9.2 การขน
ส่งไปยงัประเทศจีนลดลงร้อยละ 1.2 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ ในขณะท่ีปริมาณการขนส่งไปยงัประเทศเกาหลีใตเ้พ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย
ท่ีร้อยละ 3.6 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ (ขอ้มูลจาก Banchero Costa ณ วนัท่ี 11 ตุลาคม 2562)  

ขอ้มูลการคา้ในเดือนกนัยายนจากประเทศจีนแสดงใหเ้ห็นถึงปริมาณการน าเขา้แร่เหล็กท่ีสูงเป็นอนัดบัสามเป็นประวติัการณ์ท่ี
ปริมาณ 99.4 ลา้นตนั มากกวา่ปีก่อนหนา้ร้อยละ 6.3 และจากตน้ปีถึงปัจจุบนัมีปริมาณการน าเขา้ลดลงร้อยละ 2.2 หลงัจากคร่ึง
แรกของปีท่ีลดลง (ลดลงร้อยละ 5.7) ในขณะเดียวกนัเราเห็นสัญญาณวา่ปริมาณแร่เหล็กคงคลงัท่ีท่าเรือมีปริมาณเพ่ิมข้ึนโดยมี
ปริมาณเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13 ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน การส่งออกเดือนกนัยายนจากประเทศบราซิลอยูใ่นระดบัต ่าและลดลง 6.8 
ลา้นตนั หรือร้อยละ 20 จากปีท่ีแลว้ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ายงัคงมีความอ่อนตวัของตลาดหลงัเกิดเหตุการณ์เข่ือนถล่มของบริษทั 
Vale โดย Vale ไดร้ายงานตวัเลขการผลิตของไตรมาสสามในวนัน้ีโดยมีปริมาณอยูท่ี่ 86.7 ลา้นตนัซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 35 จากไตร
มาสสองแต่ยงัคงต ่ากวา่ไตรมาสสามของปี 2561 ร้อยละ 17 ซ่ึงหมายความวา่ปริมาณการผลิตรวมในเกา้เดือนแรกลดลงร้อยละ 
21 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ บริษทัไดร้ะบุวา่จะมีปริมาณการผลิตใหม่ 12 ลา้นตนัต่อปีท่ี Vargem Grande complex (5 ลา้นตนัต่อ
ปีในปี 2562 และ 7 ลา้นตนัต่อปีในปี 2563) และก าลงัการผลิตอีกกว่า 50 ลา้นตนัต่อปีท่ีจะกลบัมาผลิตอีกคร้ังในปี 2563 
(ประมาณ 23 ลา้นตนัต่อปี) และ 2564 (ประมาณ 25 ลา้นตนัต่อปี) การน าเขา้แร่เหลก็ในเดือนกนัยายนท่ีเพ่ิมข้ึนช่วยผลกัดนัให้
อตัราค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์อยูท่ี่ระดบัเฉล่ีย 33,000 เหรียญสหรัฐต่อวนั นอกเหนือจากผลกระทบจากการเขา้อู่เพ่ือติดตั้ง
เคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัซ่ึงส่งผลใหมี้เรือท่ีอยูใ่นตลาดลดลง คาดวา่มีเรือขนาดเคปไซส์จ านวน 42 ล าท่ีไดรั้บการติดตั้งเคร่ืองดกัจบั
เขม่าควนัในเดือนสิงหาคมและอีก 31 ล าในเดือนกนัยายน มีเรือขนาดเคปไซส์จ านวน 116 ล าจะเขา้รับการการติดตั้งเคร่ืองดกัจบั
เขม่าควนัในช่วงไตรมาสส่ี (เพ่ิมข้ึนจากจ านวน 100 ล าในไตรมาสสาม) ซ่ึงเราเช่ือวา่จะช่วยคงอตัราค่าระวางเรือในปี 2563 ให้
สูงข้ึนก่อนท่ีจะพลิกกลบั (มีเรือเคปไซส์อีก 51 ล าจะเขา้รับการการติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัในไตรมาสหน่ึง ปี 2563 และอีก
เพียง 7 ล าในไตรมาสสอง) (ขอ้มูลจาก DNB Markets ณ วนัท่ี 14 ตุลาคม 2562)  
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สถิติการน าเขา้ถ่านหินของจีนในเดือนกนัยายนลดลงร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ แต่ก็ยงัสูงกวา่เดือนกนัยายนปีท่ีแลว้
ถึงร้อยละ 20 ตวัเลขน้ีท าใหก้ารน าเขา้ถ่านหินในเดือนมกราคมถึงเดือนกนัยายนปีน้ีมีปริมาณเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.8 เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหนา้คิดเป็นปริมาณ 250 ลา้นตนั แมว้า่จีนจะก าหนดนโยบายใหมี้อตัราการขยายตวัของการน าเขา้ถ่านหินเป็น
ศูนยเ์ม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ก็ตาม การลดลงของราคาถ่านหินน าเขา้ระหวา่งประเทศกระตุน้ใหผู้ซ้ื้อในประเทศจีนกลบัมาสต็อก
สินคา้ดว้ยการน าเขา้ หากปฏิบติัตามนโยบายการขยายตวัเป็นศูนยท่ี์ก าลงัจะมาถึง จนถึงไตรมาสส่ีจะเหลือโควตา้การน าเขา้เพียง 
30 ลา้นตนั เฉล่ียเพียง 10 ลา้นตนัต่อเดือน อตัราการน าเขา้น้ีเปรียบเทียบกบัการน าเขา้รายเดือนเฉล่ีย 28 ลา้นตนัตั้งแต่ตน้ปีถึง
ปัจจุบนั ยงัไม่ไดมี้แถลงการณ์อยา่งเป็นทางการวา่นโยบายน้ีจะบงัคบัอยา่งเคร่งครัดเพียงใด แต่ดูไม่น่าจะเป็นไปไดท่ี้นโยบาย
การขยายตวัเป็นศูนยจ์ะประสบความส าเร็จ (ขอ้มูลจาก Braemar ACM ณ วนัท่ี 14 ตุลาคม 2562) 

การน าเขา้แร่เหล็กของจีนมีปริมาณทั้งส้ิน 99.4 ลา้นตนัในเดือนกนัยายน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.8 จากเดือนก่อนหนา้และร้อยละ 6.3 
เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ ตวัเลขน้ีท าใหก้ารน าเขา้ในช่วงไตรมาสสาม ปี 2562 มีปริมาณทั้งส้ิน 285 ลา้นตนั ซ่ึง
เป็นปริมาณสูงสุดรายไตรมาส ปริมาณท่ีมากน้ีเกิดข้ึนท่ามกลางการผลิตเหล็กในปริมาณมากอยา่งต่อเน่ืองและการสะสมสินคา้
แร่เหล็กคงคลงั ในขณะเดียวกนั สินคา้แร่เหล็กคงคลงัท่ีท่าเรือไดป้รับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 จากเดือนก่อนหนา้เป็นปริมาณมากกวา่ 
131 ลา้นตนั ปัจจยัดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหโ้รงงานกลบัมาน าเขา้แร่เหลก็เพ่ือชดเชยการน าเขา้ท่ีหายไปในระหวา่งท่ีมีปัญหา
เก่ียวกบัสภาพอากาศในช่วงตน้ปี การน าเขา้ฟ้ืนตวัอยา่งมากจากปริมาณการน าเขา้ท่ีต ่าสุด 75.1 ลา้นตนัในเดือนมิถุนายน นบัจาก
ตน้ปีถึงปัจจุบนัการน าเขา้ยงัคงลดลงร้อยละ 2.2 (ขอ้มูลจาก Braemar ACM ณ วนัท่ี 22 ตุลาคม 2562)  

ผูป้ระกอบการและนกัวิเคราะห์กล่าวเม่ือวนัองัคารท่ีผ่านมาวา่ จีนซ่ึงเป็นผูซ้ื้อถ่านหินรายใหญ่ของโลกก าลงัเร่งน าเขา้เช้ือเพลิง
มากกวา่ร้อยละ 10 ในปีน้ี แมว้า่จะมีการคาดการณ์วา่รัฐบาลจะจ ากดัปริมาณการน าเขา้ในระดบัเดียวกบัปี 2561 การน าเขา้ถ่าน
หินของจีนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.5 ในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2562 เป็นปริมาณถึง 250.57 ลา้นตนั ตามขอ้มูลศุลกากร และอยา่งนอ้ย 
18.84 ลา้นตนัของถ่านหินท่ีขนส่งทางทะเลจะถึงจีนในเดือนน้ี ปีท่ีแลว้มีปริมาณรวม 281.23 ลา้นตนั บริษทั Whitehaven Coal 
Ltd เอกชนผูผ้ลิตถ่านหินรายใหญ่ของออสเตรเลียกล่าวในวนัองัคารวา่ “สญัญาณท่ีเกิดข้ึนจากการฟ้ืนตวัเลก็นอ้ยของปริมาณการ
น าเขา้ถ่านหินในประเทศจีนไดน้ าไปสู่การปล่อยข่าวเม่ือไม่นานมาน้ีวา่รัฐบาลจีนอาจอนุญาตใหเ้พ่ิมปริมาณการน าเขา้ข้ึนเป็น
ประมาณ 300 ลา้นตนั” ท่ีปรึกษาดา้นพลงังาน IHS Markit คาดวา่จีนจะน าเขา้ถ่านหินมาประมาณ 320 ลา้นตนัในปีน้ี ผูค้า้ถ่าน
หินในสิงคโปร์คาดวา่การน าเขา้ถ่านหินของจีนจะอยูท่ี่ 305 ลา้นตนัเป็นอยา่งนอ้ย (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 22 ตุลาคม 2562)  

เม่ือวนัองัคารท่ีผา่นมาจีนเสนอโควตา้ปลอดภาษีปริมาณ 10 ลา้นตนั ให้กบับริษทับดถัว่เหลืองรายใหญ่ของจีนและต่างประเทศ
เพ่ือน าเขา้ถัว่เหลืองจากสหรัฐอเมริกา แหล่งข่าวท่ีไดรั้บขอ้มูลจากผูเ้ขา้ร่วมประชุมกล่าววา่ในการประชุมท่ีจดัข้ึนโดยหน่วยงาน
นโยบายและการวางแผน โควตา้ท่ีจะน าเขา้ถัว่เหลืองสหรัฐฯ ไดถู้กเสนอให้กบับริษทับดถัว่เหลืองของรัฐบาล เอกชน และ
บริษทัการคา้ระหวา่งประเทศรายหลกัท่ีมีโรงงานบดถัว่เหลืองในประเทศจีน การประชุมดงักล่าวเกิดข้ึนหลงัจากประธานาธิบดี
โดนลัด ์ทรัมป์ ของสหรัฐกล่าววา่จีนตกลงท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑก์ารเกษตรมูลค่าสูงถึง 5 หม่ืนลา้นเหรียญสหรัฐต่อปีในระหวา่งการ
เจรจาการคา้เม่ือตน้เดือนน้ี (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 22 ตุลาคม 2562) 
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ไขห้วดัหมูท่ีระบาดในจีนอาจดีข้ึน นกัวิจยัของรัฐบาลกล่าววา่ฟาร์มหมูขนาดใหญ่ของประเทศก าลงัเร่ิมเพาะพนัธ์ุหมูข้ึนใหม่
และอาจเห็นการฟ้ืนตวัของจ านวนแม่สุกรในตน้ปีหน้า ผลผลิตท่ีดีข้ึนในปีหนา้จะช่วยบรรเทาภาระของผูบ้ริโภคทอ้งถ่ินท่ีใน
ขณะน้ีเห็นราคาเน้ือหมูเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่า ผลกระทบระหวา่งประเทศก็ไดรั้บผลกระทบมากเช่นกนั โดยปัญหาการขาดแคลน
เน้ือหมูของจีนได้กระตุ ้นให้มีการการส่งออกจากสหรัฐฯและท าให้ราคาเน้ือหมูในฟาร์มท่ี Auckland ไปจนถึงฟาร์มท่ี 
Vancouver ปรับตวัสูงข้ึน แต่ดว้ยการฟ้ืนตวัภายในประเทศของจ านวนฟาร์มหมูท่ียงัคงชะลอตวั อุปทานเน้ือหมูในตลาดยงัคงมี
จ ากดัและราคาค่อนขา้งสูง (ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 25 ตุลาคม 2562) 

ทวปีอเมริกา 

จากขอ้มูลทางการท่ีไดมี้การเปิดเผยเม่ือวนัพฤหัสบดี การส่งออกแร่เหล็กของบราซิลเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.6 ในเดือนกรกฎาคมจาก
เดือนก่อนหนา้เป็น 34.3 ลา้นตนั ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดในรอบเกา้เดือนเน่ืองจาก Vale ไดก้ลบัมาด าเนินการผลิตในเหมืองท่ีใหญ่
ท่ีสุดซ่ึงตั้งอยูท่ี่รัฐ Minas Gerais ปริมาณการส่งออกในเดือนกรกฎาคมสูงท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2561 เม่ือการขายแร่เหลก็
ไปยงัต่างปะเทศของบราซิลมีปริมาณถึง 37.2 ลา้นตนั ตามขอ้มูลท่ีรวบรวมโดยส านกัเลขาธิการการคา้ต่างประเทศ (Secex) การ
ส่งออกแร่ของบราซิลไดรั้บผลกระทบอย่างรุนแรงในปีน้ีจากการท่ีเข่ือน Brumadinho เข่ือนเก็บหางแร่ของ Vale  ถล่ม ท่ีรัฐ 
Minas Gerais เม่ือวนัท่ี 25 มกราคมซ่ึงน าไปสู่การปิดเหมืองหลายแห่งเพ่ือตรวสอบความปลอดภยั Vale ซ่ึงเป็นผูส่้งออกแร่เหลก็
รายใหญ่ท่ีสุดของประเทศไดรั้บอนุญาตในเดือนมิถุนายนให้เร่ิมการด าเนินงานท่ีเหมือง Brucutu ซ่ึงเป็นเหมืองหลกัใน Minas 
Gerais ท่ีมีก าลงัการผลิต 30 ลา้นตนัต่อปี Vale คาดวา่การส่งออกจะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนท่ามกลางราคาแร่เหลก็ท่ีสูงข้ึนซ่ึงจะช่วยให้
มีการฟ้ืนตวัในไตรมาสสามหลงัจากท่ีบริษทัประสบภาวะขาดทุนในสองไตรมาสแรกของปี (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี              
1 สิงหาคม 2562) 

การส่งออกขา้วโพดของบราซิลมีปริมาณพุ่งสูงข้ึนในเดือนกรกฎาคมเป็น 6.3 ลา้นตนั ซ่ึงท าสถิติรายเดือนและสูงกว่าเดือน
กรกฎาคมปี 2561 ถึง 5.1 ลา้นตนั ภาวะภยัแลง้ส่งผลให้ในปีท่ีแลว้การเก็บเก่ียวขา้วโพดของบราซิลมีปริมาณจ ากดัโดยอยูท่ี่ 82 
ลา้นตนั แต่ดว้ยสภาพอากาศท่ีเอ้ืออ านวยมากข้ึนในฤดูกาลน้ีคาดวา่จะมีผลผลิตประมาณ 100 ลา้นตนั ตลาดส่งออกท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของบราซิลคืออิหร่านโดยมีปริมาณ 3.5 ลา้นตนั (เพ่ิมข้ึน 0.4 ลา้นตนัจากปีก่อนหนา้) แต่ความตอ้งการจากเอเชียไดเ้พ่ิมสูงข้ึน
อยา่งมาก อุปสงคใ์นขา้วโพดของบราซิลท่ีแขง็แกร่งส่งผลในการผลกัดนัราคา FOB ของขา้วโพดเพ่ิมข้ึนจาก 3.80 เหรียญสหรัฐ
ต่อบุชเชลในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเป็น 4.79 เหรียญสหรัฐต่อบุชเชลในสัปดาห์น้ีซ่ึงเป็นราคาท่ีสูงสุดในรอบปี แต่ยงัคงถูก
กวา่ราคาขา้วโพดของสหรัฐอเมริกาเกือบ 40 เซนต ์ส่งผลใหบ้ราซิลสามารถเปิดตลาดการขายขา้วโพดไปสู่ตลาดในแอตแลนติก
ได ้คาดวา่การขนส่งขา้วโพดของบราซิลในเดือนสิงหาคมอาจแขง็แกร่งพอ ๆ  กนัซ่ึงส่งผลเชิงบวกต่อตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้
เทกองขนาดเลก็กวา่เคปไซส์ (ขอ้มูลจาก Howe Robinson ณ วนัท่ี 12 สิงหาคม 2562)  

หลงัจากผา่นช่วงสองปีเจริญรุ่งเรือง โรงงานต่างๆ ในอเมริกาก าลงัเร่ิมประสบปัญหา ความไม่แน่นอนท่ีเพ่ิมข้ึนไดส่้งผลกระทบ
ต่อการใชจ่้ายดา้นการลงทุนและตวัเลขทางการเงินเร่ิมจะดูไม่ดี จากนโยบายการคา้ของอเมริกาอนัน าไปสู่การลดหยอ่นภาษีและ
การผ่อนคลายกฎระเบียบ ซ่ึงนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ คือการน าโรงงานกลบัถ่ินเกิด      
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แต่เม่ือทรัมป์พยายามใหต้นไดรั้บเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีต่อในสมยัท่ีสอง ทรัมป์อาจก าลงัท าลายการฟ้ืนตวัของภาคการผลิต
ดว้ยตวัเอง และท าลายขอ้โตแ้ยง้ท่ีดีท่ีสุดของเขาเองเพ่ือใหไ้ดรั้บเลือกตั้งอีกสมยั ซ่ึงก็คือการท าใหเ้ศรษฐกิจแขง็แกร่ง (ขอ้มูลจาก 
Bloomberg ณ วนัท่ี 10 กนัยายน 2562) 

หลงัจากฤดูกาลเก็บเก่ียวทั้งในอาร์เจนตินาและบราซิลท่ีไดผ้ลผลิตปริมาณมาก การส่งออกขา้วโพดไดพุ้ง่สูงข้ึนในช่วงไม่ก่ีเดือน
ท่ีผ่านมา ส าหรับอาร์เจนตินาการเก็บเก่ียวคร้ังน้ีไดส่้งผลให้ปริมาณส่งออกขา้วโพดในเดือนกรกฎาคมสูงท าสถิติรายเดือนท่ี
ปริมาณ 4.2 ลา้นตนั อาร์เจนตินาเป็นหน่ึงในประเทศ เช่นเดียวกบับราซิลและยเูครนท่ีจะไดป้ระโยชน์จากการส่งออกขา้วโพด
ของสหรัฐอเมริกาท่ีลดปริมาณลงอย่างมาก (ลดลง 14.2 ล้านตันอยู่ท่ีปริมาณ 29.3 ล้านตันในช่วงเจ็ดเดือนแรกถึงเดือน
กรกฎาคม) เน่ืองจากราคาโลกท่ีตกต ่าและปัญหาดา้นการขนส่งเน่ืองจากน ้ าท่วมในตอนกลางของภาคตะวนัตก บวกกบัปัญหาท่ี
แม่น ้ ามิสซิสซิปปีท่ีเหือดแหง้ท าใหก้ารเก็บเก่ียวผลผลิตส่วนใหญ่มีไวเ้พ่ือใชบ้ริโภคแค่ภายในประเทศ การขนส่งไปยงัเอเชียนั้น
เพ่ิมข้ึนอยา่งมากท่ี 8.6 ลา้นตนั การส่งออกไปยงัตะวนัออกกลางเพ่ิมข้ึนเป็น 1.94 ลา้นตนั การขนส่งขา้วโพดของอาร์เจนตินา
ภายในมหาสมุทรแอตแลนติกนั้นส่วนใหญ่ใชเ้รือขนาดแฮนด้ีไซส์/ซุปปราแมกซ์ สาเหตุหลกัมาจากขอ้จ ากดัของท่าเรือในอลั
จีเรียและโมร็อกโก ในขณะท่ีการขนส่งสินคา้ไปยงัอียปิตส่์วนใหญ่ใชเ้รือขนาดอลัตราแมกซ์ ปริมาณรวม 5.5 ลา้นตนั เรือขนาด
เล็กไดบ้รรทุกสินคา้ระยะทางสั้นๆ ไปยงัเปรูและชิลีโดยมีปริมาณรวม 2.2 ลา้นตนั น าไปสู่การขาดแคลนเรือและส่งผลให้ค่า
ระวางเรือเส้นทางออกจากชายฝ่ังตะวนัออกของอเมริกาใตสู้งข้ึนในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม แมว้า่การส่งออกขา้วโพด
จากอาร์เจนตินาจะยงัคงแข็งแกร่งในเดือนกนัยายนและในเดือนตุลาคม ปริมาณการส่งออกมกัจะลดลงอย่างรวดเร็วในเดือน
พฤศจิกายน / เดือนธันวาคม บวกกบัวิกฤตเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาในปัจจุบนั (OECD คาดการณ์เม่ือเร็ว ๆ น้ีว่า GDP ของ
อาร์เจนตินาจะติดลบร้อยละ 2.7 ในปีน้ี) และค่าเงินเปโซท่ีลดลง อาร์เจนตินาจะกระตือรือร้นท่ีจะส่งออกขา้วโพดส่วนเกินของ
ตน (ขอ้มูลจาก Howe Robinson ณ วนัท่ี 20 กนัยายน 2562)  

การส่งออกขา้วโพดจากอเมริกาใตพุ้ง่แตะระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ในปีน้ีโดยมีปริมาณมากกวา่ปริมาณการส่งออกรวมในปี
ท่ีแลว้ ปริมาณการส่งออกน้ีไดแ้ทนท่ีอุปทานบางส่วนจากสหรัฐอเมริกาและชดเชยการคา้ถัว่เหลืองท่ีลดลงเน่ืองจากไขห้วดัหมู
แอฟริกนัระบาด หลงัการเก็บเก่ียวขา้วโพดในปี 2561ถึง ปี 2562 บราซิลและอาร์เจนตินาไดส่้งออกขา้วโพดรวม 49 ลา้นตนั
ในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2562 ขอ้มูลจาก AIS แสดงให้เห็นวา่ปริมาณการส่งออกน้ีมากกวา่ปริมาณการส่งออกทั้งหมดในปี 
2561 ซ่ึงอยู่ท่ี 42 ลา้นตนัและตั้งแต่ตน้ปีถึงปัจจุบนัมีการส่งออกมากกว่าร้อยละ 75 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า ซ่ึงตรงขา้มกบั
ปริมาณท่ีเห็นในตลาดถัว่เหลืองในปีน้ี ปริมาณถัว่เหลืองจากอเมริกาใตล้ดลงร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้เน่ืองจากความ
ตอ้งการจากจีนลดลงจากผลกระทบจากไขห้วดัหมูแอฟริกนัระบาด ขา้วโพดคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 30 ของการส่งออกของสินคา้
เกษตรของอเมริกาใตใ้นช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกนัยายนปีน้ี เม่ือเทียบกบัสดัส่วนท่ีร้อยละ 18 ในช่วงเดียวกนัของปี 2561 จาก
การเปล่ียนสินคา้ส่งออกหลกัจากถัว่เหลือง บราซิลและอาร์เจนตินาช่วยใหป้ริมาณการส่งออกสินคา้เกษตรไปยงัประเทศอ่ืน ๆ 
นอกจากจีนเพ่ิมข้ึน แมว้่าปริมาณการคา้ถัว่เหลืองจะลดลง แต่ปริมาณการส่งออกขา้วโพดท่ีพุ่งสูงข้ึนไดส่้งผลให้ปริมาณการ
ขนส่งสินคา้เกษตรจากบราซิลและอาร์เจนตินาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8 จากปีก่อนหนา้ อุปสงคใ์นการใชเ้รือท่ีเพ่ิมข้ึนจากอเมริกาใตส่้ง
ผลดีต่อการขนส่งของเรือทุกกลุ่มท่ีท าการขนส่งสินคา้ธญัพืช ตั้งแต่ตน้ปีจนถึงวนัน้ี เรือขนาดแฮนด้ีไซส์และซุปราแมกซ์รับขน
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สินคา้มากกวา่ปีท่ีแลว้ถึง 228 เท่ียวโดยมีปริมาณเพ่ิมข้ึนร้อยละ 48 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ คิดเป็นปริมาณ 21 ลา้นตนั อุปทาน
ขา้วโพดท่ีแข็งแกร่งจากอเมริกาใตส่้งผลกระทบต่อราคาส่งออก ส่งผลให้ราคาถูกกวา่ขา้วโพดสหรัฐ ในช่วงเดือนมกราคมถึง
เดือนสิงหาคมปริมาณการส่งออกจากสหรัฐฯอยูท่ี่ 17 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 41 จากช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ในปีน้ีเราเห็นตลาด
ส่งออกส าคญัของสหรัฐ เช่น ญ่ีปุ่นและเกาหลีใตห้ันไปซ้ือขา้วโพดจากบราซิลหรืออาร์เจนตินาท่ีมีราคาต ่ากว่าในช่วงฤดูกาล
ส่งออกของสหรัฐ การขนส่งไปยงัเอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้าก ECSA ในช่วง 8 เดือนแรกของปีน้ีสูงถึง 14.6 
ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 230 จากปีท่ีแลว้ ในขณะเดียวกนัการขนส่งของสหรัฐฯไปยงัประเทศเหล่าน้ีลดลงคร่ึงหน่ึงในช่วงเวลา
เดียวกนัโดยอยูท่ี่ 7.4 ลา้นตนั ท่ามกลางสถานการณ์ราคาขา้วโพดท่ีแตกต่างกบัในทวีปอเมริกา เรายงัเห็นเรือขนาดปานาแมกซ์
และอลัตราแมกซ์จ านวนหน่ึงเดินเรือขนส่งขา้วโพดจากบราซิลมายงัสหรัฐฯ แมว้า่สหรัฐจะเป็นผูผ้ลิตขา้วโพดรายใหญ่ท่ีสุดของ
โลกก็ตาม อยา่งไรก็ตาม การท่ีผูซ้ื้อชาวเอเชียหนัไปซ้ือขา้วโพดจากอเมริกาใตแ้ทน เราจึงเห็นวา่กองเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง
ไดรั้บประโยชน์ อุปทานจากฝ่ังแอตแลนติกแซงหนา้มหาสมุทรแปซิฟิกซ่ึงหมายความวา่ขา้วโพดท่ีถูกส่งไปยงัประเทศเหล่าน้ีใช้
ระยะทางในการขนส่งมากข้ึนและส่งผลให้ปริมาณการขนส่งในแง่ตนัไมลม์ากข้ึน ปี 2562 เป็นปีแห่งการส่งออกขา้วโพดของ
ยเูครนซ่ึงเพ่ิมข้ึนเกือบ 2 เท่าเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้โดยมีจ านวณ 25 ลา้นตนัในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกนัยายน ปี 2562 การ
ขนส่งพิเศษจากทะเลด าเหล่าน้ีส่วนใหญ่มุ่งหนา้ไปยงัคู่คา้ดั้งเดิมของยเูครนในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและยโุรปตอนเหนือส่งผล
ใหก้ารคา้ในภูมิภาคน้ีเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ปริมาณการขนส่งขา้วโพดจากยเูครนไปยงัจีนไดเ้พ่ิมข้ึนซ่ึงมีปริมาณมากกวา่ 3 ลา้นตนั
ในปีน้ี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 57 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า ราคาขา้วโพดในสหรัฐอเมริกาและอเมริกาใตป้รับตวัเท่ากันในช่วงไม่ก่ี
สัปดาห์ท่ีผ่านมาและอุปทานของสหรัฐไดก้ลบัมาแข่งขนัในตลาดอีกคร้ัง สต็อกขา้วโพดท่ีมากในสหรัฐอเมริกาก าลงัขายได้
มากกวา่เน่ืองจากราคาและการขายขา้วโพดของบราซิลและอาร์เจนตินาก าลงัชะลอตวัลงเน่ืองจากฤดูกาลปลูกถัว่เหลืองไดเ้ร่ิม
ข้ึน ดงันั้น เราคาดว่าการส่งออกของสหรัฐจะดีข้ึนในอีกไม่ก่ีสัปดาห์ขา้งหน้าแมว้่าปริมาณการส่งออกจะยงัคงต ่ากว่าค่าเฉล่ีย
ส าหรับฤดูกาล (ขอ้มูลจาก Braemar ACM ณ วนัท่ี 17 ตุลาคม 2562) 

เอเชีย 

การส่งออกถ่านหินของอินโดนีเซียมีความแข็งแกร่งมากในช่วงคร่ึงแรกของปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน
อินโดนีเซียส่งออกมากถึง 228.5 ลา้นตนั (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.8 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้) ซ่ึงเป็นการส่งออกคร่ึงปีแรกท่ีมากท่ีสุด
เป็นประวติัการณ์ เม่ือเปรียบเทียบกบั 210 ลา้นตนัในช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ โรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหินของเกาหลีใตย้งัคงอยู่
ภายใตแ้รงกดดนัจากหลายฝ่ายเน่ืองจากรัฐบาลก าลงัด าเนินมาตรการเพ่ือปรับปรุงคุณภาพอากาศ การผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์
ก าลงักลบัมาอีกคร้ัง และการผลิตไฟฟ้าโดยรวมก าลงัชะลอตวั ดงันั้น สดัส่วนของถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดไดล้ดลงร้อย
ละ 14 ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2562 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้ ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้ห็นปริมาณการน าเขา้ถ่าน
หินท่ีลดลงอย่างมาก ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2562 มีความไม่แน่นอนในการส่งออกถ่านหินของอินโดนีเซีย ประเทศจีนได้
ก าหนดใหค้งปริมาณการน าเขา้ถ่านหินใหเ้ท่ากบัปีท่ีแลว้ในปริมาณเพียง 281 ลา้นตนั จากการท่ีดูเหมือนวา่ความตอ้งการถ่านหิน
น าเขา้ของเกาหลีใตจ้ะไม่เพ่ิมข้ึน เป็นไปไดย้ากวา่ปริมาณการน าเขา้ท่ีหายไปน้ีจะถูกทดแทนไดท้ั้งหมดโดยปริมาณการน าเขา้ท่ี
แข็งแกร่งของอินเดียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นช่วงคร่ึงปีหลงั อย่างไรก็ตาม หากแนวโน้มการส่งออกยงัคงอยู่ในระดบั
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ปัจจุบนัดูเหมือนวา่อินโดนีเซียจะสามารถท าการส่งออกไดม้ากกวา่ปริมาณ 429 ลา้นตนัในปีท่ีแลว้ และท าใหปี้ 2562 เป็นปีแห่ง
การส่งออกถ่านหินท่ีมากท่ีสุดของอินโดนีเซีย (ขอ้มูลจาก Howe Robinson ณ วนัท่ี 16 สิงหาคม 2562) 

Narendra Modi นายกรัฐมนตรีอินเดียตอ้งการเศรษฐกิจท่ีมีมูลค่า 5 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐภายในปี 2568 แต่การชะลอตวัของ
เศรษฐกิจของประเทศและวิกฤติการธนาคารแสดงให้เห็นถึงความเส่ียงต่อเป้าหมายท่ีวางไว ้และนกัลงทุนทัว่โลกก าลงัหาทาง
ออก การเติบโตทางเศรษฐกิจอยูท่ี่ร้อยละ 5 ในช่วงสามเดือนถึงเดือนมิถุนายน นบัวา่ต ่าท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2556 และ
ต ่ากวา่ตวัเลขจีดีพีร้อยละ 8 ข้ึนไปหากตอ้งการให้บรรลุเป้าหมายของนายกรัฐมนตรี Modi ในปี 2568 อตัราการวา่งงานสูงท่ีสุด
ในรอบ 45 ปีส่งผลกระทบต่อความตอ้งการทุกอยา่งตั้งแต่สบู่ไปจนถึงคุกก้ีราคา 7 เซ็นต ์ขณะท่ีปัจจยัภายนอกจากสงครามการคา้
ไปจนถึงการเพ่ิมข้ึนของราคาน ้ ามนัท าใหเ้ศรษฐกิจของประเทศเลวร้ายลง “เพ่ือให้เศรษฐกิจมีมูลค่าถึง 5 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ 
จะตอ้งใชรู้ปแบบของการปฏิรูปท่ีสัญญาไวน้านแลว้คือ การลดกฎระเบียบต่างๆ ลง การแกไ้ขกฎหมายแรงงาน การแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน” กล่าวโดย Vivek Wadhwa ผู ้วิจัยในมหาวิทยาลัยและศาสตราจารย์คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ จากมหาวทิยาลยั Carnegie Mellon ท่ี ซิลิคอนวลัเลย ์(ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 19 กนัยายน 2562) 

การน าเขา้ถ่านหินของเกาหลีใตน้ั้นต ่ากว่าท่ีคาดการณ์ไวอ้ย่างมากในช่วงคร่ึงแรกของปี 2562 แต่ตอนน้ีดูเหมือนว่าจะฟ้ืน
ตวัอยา่งแข็งแกร่งในไตรมาสสามของปี ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2562 เกาหลีใตน้ าเขา้ถ่านหิน 59.4 ลา้นตนั ปริมาณรวมของ
ถ่านหินเทอร์มอลและถ่านหินโคก้ เป็นท่ีน่าผิดหวงัท่ีมีปริมาณลดจากปีก่อนหนา้ร้อยละ 4.9 จากปริมาณ 62.4 ลา้นตนัท่ีไดน้ าเขา้
ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 อย่างไรก็ตาม สองเดือนท่ีผ่านมา (เดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม) ได้แสดงถึงการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ในช่วงสองเดือนน้ีเกาหลีใตน้ าเขา้ถ่านหิน 23.6 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.6 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนั
ของปี 2561 โดยรวมในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 มีปริมาณการน าเขา้ 83.0 ลา้นตนั ลดลงเพียงร้อยละ 1.3 จากปีก่อนหนา้ หาก
แนวโนม้ปัจจุบนัยงัคงด าเนินต่อไปเราอาจเห็นวา่ปริมาณการน าเขา้ถ่านหินรวมในปลายปี 2562 จะใกลเ้คียงกบัปีก่อนหนา้ ในปี 
2561 มีปริมาณถ่านหินน าเขา้ทั้งส้ิน 124.7 ลา้นตนั ซ่ึงลดลงร้อยละ 4.1% จากระดบัสูงสุดท่ี 130.0 ลา้นตนัในปี 2560 แต่ยงัคงสูง
กวา่ปริมาณ 123.1 ลา้นตนัในปี 2559 สาเหตุของปริมาณการน าเขา้ท่ีไม่เพ่ิมข้ึนในปีน้ี เน่ืองมาจากเศรษฐกิจท่ีซบเซาในเกาหลีใต้
ในช่วงคร่ึงแรกของปีและความพยายามของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศ เศรษฐกิจท่ีพ่ึงพาการคา้ของ
เกาหลีใตไ้ดรั้บผลกระทบจากการส่งออกท่ีลดลงซ่ึงลดลงกว่าท่ีคาดการณ์ไวร้้อยละ 9.4 ในเดือนพฤษภาคม ซ่ึงเป็นการลดลง
อยา่งต่อเน่ืองติดต่อกนัหกเดือน เน่ืองจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั ปัญหาทางการคา้กบัประเทศเพ่ือนบา้นอยา่ง
ญ่ีปุ่น และการชะลอตวัของอุตสาหกรรม semiconductor ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ีใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของเอเชีย อยา่งไรก็ตาม 
ธนาคารแห่งประเทศเกาหลียงัคงคาดการณ์วา่เศรษฐกิจจะฟ้ืนตวัในช่วงคร่ึงหลงัของปีและขยายตวัร้อยละ 2.5 ในปี 2562 (ขอ้มูล
จาก Banchero Costa ณ วนัท่ี 20 กนัยายน 2562)  

การตดัสินใจของอินโดนีเซียเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายนท่ีจะเล่ือนการหา้มส่งออกแร่นิกเกิลจากเดิมท่ีมีก าหนดในปี 2565 เป็นปลายปีน้ี
จะส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการคา้นิกเกิลใหแ้ก่จีน ในช่วง 8 เดือนถึงเดือนสิงหาคมจีนไดน้ าเขา้แร่นิกเกลจากอินโดนีเซีย 
12.3 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนจาก 9 ลา้นตนัในปีท่ีแลว้ ราคาของแร่นิกเกิลเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 นับตั้งแต่มีการประกาศของทางการ
อินโดนีเซีย แต่คาดวา่การคา้น้ีจะมากข้ึนในช่วงปลายปีน้ี แต่ก็ไม่น่าเป็นไปไดท่ี้ผูส่้งออกรายใหญ่ท่ีสุดของจีนอยา่งฟิลิปปินส์จะ
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สามารถส่งออกถึง 18 ลา้นตนัท่ีคาดวา่จะมีการส่งออกจากอินโดนีเซียไปจีนในปีน้ี การส่งออกรายปีของฟิลิปปินส์นั้นมีปริมาณ
คงท่ีในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมาท่ีประมาณ 30 ลา้นตนัหลงัจากสถิติการส่งออกท่ี 36 ลา้นตนัในปี 2557 แมว้่าทางการจะคาดว่าการ
ส่งออกจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.5 ในปี 2563 ซ่ึงเป็นปริมาณเพียงเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัความตอ้งการของอุตสาหกรรมเหล็กกลา้ไร้
สนิมในจีนท่ีก าลงัขยายตวัซ่ึงบริโภคแร่นิกเกิลน าเขา้ประมาณร้อยละ 70 ของปริมาณน าเขา้ทั้งหมด เน่ืองจากการขนส่งสินคา้
ประเภทน้ีส่วนใหญ่ใชเ้รือขนาดซุปราแมกซ์ การหายไปของการขนส่งแร่นิกเกิลท่ีอาจเกิดข้ึนประมาณ 300 เท่ียวนั้นจะส่งผล
กระทบทางลบต่ออตัราค่าระวางเรือของเรือขนาดซุปราแมกซ์ในแปซิฟิกในปี 2563 ซ่ึงน่าจะเห็นในช่วงไตรมาสแรกเน่ืองจาก
เป็นฤดูฝน ฟิลิปปินส์ขนส่งแร่นิกเกิลนอ้ยมากเพียง 2.5 ลา้นตนัในช่วงไตรมาสแรกตลอดสองปีท่ีผา่นมาเม่ือเทียบกบัปริมาณ 4 
ลา้นตนัท่ีขนส่งในเดือนสิงหาคมปีน้ี (ขอ้มูลจาก Howe Robinson ณ วนัท่ี 27 กนัยายน 2562) 

แมว้า่อุตสาหกรรมถ่านหินและเศรษฐกิจโลกโดยทัว่ไปจะซบเซา แต่ก็เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจท่ีการส่งออกถ่านหินของอินโดนีเซีย
เติบโตอยา่งต่อเน่ืองในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 อินโดนีเซียส่งออกถ่านหิน 291.8 ลา้นตนั (ไม่รวมลิกไนต)์ ซ่ึงเป็นปริมาณท่ี
มากกวา่ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ร้อยละ 8.5 หรือมากกวา่ 22.9 ลา้นตนั การเติบโตส่วนใหญ่อยูใ่นระหวา่งเดือนมีนาคม
ถึงเดือนพฤษภาคม โดยเดือนพฤษภาคมมีสถิติสูงถึง 36.4 ลา้นตนั ปริมาณการขนส่งถ่านหินไปยงัประเทศจีนและอินเดียยงัคง
เติบโตในปีน้ี ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 อินโดนีเซียส่งถ่านหิน 91.1 ลา้นตนัไปยงัจีน เพ่ิมข้ึนร้อย 9.3 เม่ือเทียบกบัปีก่อน
หน้า จีนเป็นจุดหมายปลายทางของการขนส่งถ่านหินของอินโดนีเซียในปีน้ีท่ีสัดส่วนร้อยละ 31.2 ของการส่งออกถ่านหิน
ทั้งหมด มีการส่งออกถ่านหินอีก 13.8 ลา้นตนัไปยงัไตห้วนั ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.9 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ โดยไตห้วนัมีสดัส่วน
ร้อยละ 4.7 ของปริมาณการส่งออกในปีน้ี ในช่วงเวลาเดียวกนัมีการส่งออกถ่านหิน 64.4 ลา้นตนัไปยงัอินเดีย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.1 
เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ อินเดียเป็นจุดหมายปลายทางของการส่งออกถ่านหินของอินโดนีเซียท่ีสัดส่วนร้อยละ 22.1 ในปีน้ีร้อย
ละ 26 มีการขนส่งโดยเรือขนาดปานาแมกซ์ ร้อยละ 35 มีการขนส่งโดยเรือขนาดซุปราแมกซ์หรืออลัตราแมกซ์ และร้อยละ 29 มี
การขนส่งโดยเรือขนาดเล็กกว่า 50,000 เดทเวทตนั ส าหรับเรือขนาดโพสปานาแมกซ์หรือเคปไซส์มีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น 
ปริมาณการผลิตถ่านหินปี 2561 ของอินโดนีเซียอยู่ท่ี 528 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนจาก 461 ลา้นตนัในปี 2560 ขอ้มูลจากกระทรวง
พลงังานและทรัพยากรแร่ของประเทศ ปริมาณท่ีผลิตไดน้ั้นเกินกวา่เป้าหมายการผลิตท่ีกระทรวงไดค้าดการณ์ไวท่ี้ 507 ลา้นตนั
หลงัจากท่ีรัฐบาลเพ่ิมโควตาการผลิตถ่านหิน การใชถ่้านหินในประเทศเพ่ิมข้ึนเป็น 115 ลา้นตนัในปีท่ีแลว้จากปริมาณ 97 ลา้น
ตนัในปี 2560 (ขอ้มูลจาก Banchero Costa ณ วนัท่ี 27 กนัยายน 2562) 

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่ามีรายงานการระบาดของโรคไขห้วดัหมูแอฟริกนั (ASF) ในเวียดนาม 
ฟิลิปปินส์ เกาหลีใตแ้ละอีกหลายประเทศในเอเชีย เวียดนามไดร้ายงานการระบาดคร้ังแรกในเดือนกุมภาพนัธ์ โดยพบการ
ระบาดทัว่ภูมิภาคโดยยงัคงพบการระบาดอีกในเดือนกนัยายน มีการฆ่าหมู 5 ลา้นตวัในเวยีดนามอนัส่งผลใหค้วามตอ้งการในถัว่
เหลืองลดลง สถานการณ์ไขห้วดัหมูแอฟริกนัในจีนนั้นดีข้ึน โดยรายงานล่าสุดพบวา่การระบาดลดลงอยา่งมีนยัส าคญัจากช่วง
คร่ึงปีแรกโดยไดมี้การฆ่าหมูไปประมาณร้อยละ 39 เน่ืองจากจีนตอ้งลงทุนเพ่ือเพ่ิมปริมาณหมูและฟาร์มหมู เราจะเห็นการฟ้ืน
ตวัของการน าเขา้ถัว่เหลืองของจีนซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคถัว่เหลืองรายใหญ่ท่ีสุดของโลกในปีหนา้ (ขอ้มูลจาก Braemar ACM ณ วนัท่ี 
2 ตุลาคม 2562)  
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Simpson Spence & Young (SSY) คาดการณ์วา่การน าเขา้ถ่านหินของอินเดียจะสูงเป็นประวติัการณ์ในปี 2562 อา้งอิงจากขอ้มูล
ในไตรมาสสอง โดยกล่าววา่ ปัจจยัน้ีจะเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญัส าหรับการคา้ทางทะเลส าหรับเรือทุกขนาด ออสเตรเลียเป็นผู ้
ส่งออกถ่านหินโคก้รายใหญ่ของอินเดียในปี 2562 ขณะท่ีอินโดนีเซียเป็นผูส่้งออกถ่านหินไอน ้ ารายใหญ่โดยมีสัดส่วนมากกวา่
ร้อยละ 60 ในขณะเดียวกนัแอฟริกาใตไ้ดก้ลายเป็นผูส่้งออกถ่านหินไอน ้ าใหก้บัอินเดียซ่ึงมีส่วนแบ่งตลาดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25 และ
มาจากรัสเซียเล็กนอ้ยแต่เพ่ิมปริมาณข้ึนอยา่งรวดเร็ว ปัจจยัส าคญัท่ีน่าจะส่งผลใหค้วามตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึนของอินเดียส าหรับการ
น าเขา้ถ่านหินนั้นเพ่ิมข้ึนสองเท่า คือ ฝนในฤดูมรสุมและการหยุดงานของคนงานเหมืองถ่านหิน บริษทัเหมืองถ่านหินของ
อินเดีย Coal India Ltd (CIL) ซ่ึงผลิตถ่านหินในประเทศประมาณร้อยละ 80 ในเดือนกนัยายนมีการผลิตลดลงร้อยละ 23.5 เหลือ 
30.8 ลา้นตนั รายงานระบุวา่ฝนตกหนกัไดข้ดัขวางการด าเนินงานของเหมืองแบบเปิดและการเกิดอุทกภยัอยา่งรุนแรงท่ีเหมือง
ถ่านหิน Dipka ท่ีมีก าลงัการผลิต 30 - 35 ลา้นตนัต่อปี ซ่ึงเป็นหน่ึงในเหมืองเปิดท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ เหตุการณ์น้ีคาดวา่จะ
ส่งผลกระทบต่อการผลิตอยา่งนอ้ยหน่ึงเดือน (ขอ้มูลจาก TradeWinds  ณ วนัท่ี 21 ตุลาคม 2562) 

การคา้ถ่านหินในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นไปในทิศทางท่ีดีในปีน้ีและไม่เพียงส่งผลดีต่อผูส่้งออกของอินโดนีเซียเท่านั้น แต่ยงั
รวมถึงออสเตรเลียดว้ย ในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2562 ออสเตรเลียไดส่้งออกถ่านหินจ านวน 290.6 ลา้นตนั (รวมทั้งถ่านหิน
โลหะและถ่านหินเทอร์มอล) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.5 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้าหรือมากกว่าในปีท่ีแลว้ถึง 9.8 ลา้นตนั ด้วยเหตุน้ี
ปริมาณถ่านหินส่งออกของออสเตรเลียลดลงเล็กน้อยตามหลงัอินโดนีเซียซ่ึงมีปริมาณการส่งออกถ่านหินเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.5     
คิดเป็น 291.8 ลา้นตนั ในช่วงสามไตรมาสแรกของปีน้ี (ขอ้มูลจาก Banchero Costa ณ วนัท่ี 25 ตุลาคม 2562) 

 

ส่วนอืน่ ๆ ของโลก 

ตลาดการเงินมกัเป็นท่ีน่าพอใจ อยา่งไรก็ตาม บรรยากาศในตอนน้ีไม่ใช่ความพึงพอใจแต่เป็นความวิตกกงัวล และเพ่ิมมากข้ึน
เร่ือยๆ มีความกงัวลในประเด็นต่างๆ สกุลเงินดอลลาร์ท่ีแข็งค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินอ่ืน ๆ ราคาทองค าอยูท่ี่ระดบัสูงสุดในรอบ
หกปี ราคาทองแดงซ่ึงเป็นตวัแทนของภาคอุตสาหกรรมลดลงอยา่งรวดเร็ว แมอิ้หร่านจะยึดเรือบรรทุกน ้ ามนัในอ่าว แต่ราคา
น ้ ามนัก็ลดลงต ่ากวา่ 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ปัญหาท่ีแทจ้ริงคือ บริษทัและตลาดต่างๆ ก าลงัด้ินรนกบัความไม่แน่นอน และนัน่
เป็นผลของสงครามการคา้ระหวา่งอเมริกาและจีน ส่ิงน้ีต่างหากท่ีเป็นอนัตรายมากท่ีสุดจากสงครามการคา้ระหวา่งอเมริกาและ
จีน ไม่ใช่การเรียกเก็บภาษีศุลกากร ในเดือนกรกฎาคมธนาคารกลางสหรัฐไดป้รับลดอตัราดอกเบ้ียเป็นคร้ังแรกในรอบทศวรรษ
ท่ีผ่านมาเพ่ือป้องกนัการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ และมีแนวโนม้ท่ีจะปรับลดลงอีก ธนาคารกลางในบราซิล อินเดีย นิวซีแลนด์ 
เปรู ฟิลิปปินส์และไทยไดป้รับลดอตัราดอกเบ้ียกลางลงหลงัจากท่ีธนาคารกลางสหรัฐไดป้ระกาศปรับลด ธนาคารกลางยโุรปมี
แนวโนม้ท่ีจะกลบัมาใชโ้ครงการซ้ือพนัธบตัร สัญญาณเตือนสามประการท่ีน่าจบัตามองคือ ประการแรกคือค่าเงินดอลลาร์ซ่ึง
เป็นตวัช้ีวดัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ยิ่งมีนกัลงทุนซ้ือสกุลเงินดอลลาร์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นสัญญาณอนัตรายมากข้ึนเท่านั้น 
ประการท่ีสองคือการเจรจาการคา้ระหว่างอเมริกากบัจีน ในสัปดาห์น้ี ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืดเวลาการบงัคบัใชภ้าษี
ศุลกากรท่ีประกาศเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคมส าหรับสินคา้น าเขา้บางรายการ ท าใหเ้กิดความหวงัวา่จะมีการตกลงกนัได ้ซ่ึงน่าจะเป็น 
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ประโยชน์ต่อทรัมป์เน่ืองจากเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่งมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อโอกาสในการเลือกตั้งในปีหนา้ แต่เขาอาจพิจารณา
การตกต ่าทางเศรษฐกิจผิดพลาดไป ประการท่ีสามท่ีควรดูคืออตัราผลตอบแทนหุน้กูข้ององคก์รเอกชนต่างๆ ในอเมริกา ตน้ทุน
ทางการเงินยงัคงอยูใ่นระดบัต ่ามาก แต่นกัลงทุนตอ้งการผลตอบแทนท่ีเพ่ิมมากข้ึนท าใหต้อ้งถือตราสารหน้ีของบริษทัเอกชนท่ี
มีความเส่ียงมากกว่า หากความวิตกกงัวลท่ีเพ่ิมข้ึน บริษทัต่างๆ ก็ตอ้งมีตน้ทุนทางการเงินท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจน าไปสู่การลดการ
เงินเดือนพนกังานรวมถึงเพ่ิมการลงทุนเพ่ือช าระดอกเบ้ีย ภาวะถดถอยก็จะสั้นลง มนัเป็นความคิดท่ีแปลกท่ีการคลายความวติก
กงัวลอยา่งฉับพลนัในวนัน้ีอาจน าไปสู่การเปล่ียนแปลงของราคาอยา่งรุนแรง กล่าวคือ การเพ่ิมข้ึนของอตัราผลตอบแทนหุน้กู ้
การตกต ่าของราคาหุ้นท่ีสูงเกินและวฏัจกัรขาข้ึนท่ีพลิกกลบั ในท่ีสุดอาจมีความอุดมสมบูรณ์มากเกินไป แต่ตอนน้ี ใครท่ีเป็น
ห่วงเร่ืองนั้น? (ขอ้มูลจาก The Economist ณ วนัท่ี 17 สิงหาคม 2562)   

แมก้ารส่งออกขา้วสาลีของรัสเซียจะลดลงในช่วงคร่ึงแรกของปี แต่การส่งออกในเดือนสิงหาคมท่ีปริมาณมากถึง 4.9 ลา้นตนัซ่ึง
เป็นสถิติรายเดือนท่ีสูงท่ีสุด แมว้า่ผลผลิตจะลดลงเลก็นอ้ย แต่คุณภาพของพืชผลดีข้ึนในช่วงสองปีท่ีผา่นมา จึงเป็นเคร่ืองบ่งช้ีวา่
ปริมาณการส่งออกท่ีมากในเดือนสิงหาคมและเดือนกนัยายนจะยงัคงด าเนินต่อไปในไตรมาสส่ี การส่งออกขา้วสาลีระยะทางสั้น
นั้นส่วนใหญ่เป็นการขนส่งไปยงัตุรกีและอียิปตร์วมถึงจุดหมายปลายทางในแอฟริกา โดยใชเ้รือขนาดแฮนด้ีไซส์และซุปปรา
แมกซ์ ซ่ึงเป็นปัจจยัสนบัสนุนตลาดของเรือเหล่านั้นในช่วงสองเดือนท่ีผา่นมา ขณะน้ีรัสเซียเป็นผูส่้งออกขา้วสาลีรายใหญ่ท่ีสุด
ของโลก เน่ืองจากความแหง้แลง้ท่ียาวนานของออสเตรเลีย การส่งออกขา้วสาลีเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ไดล้ดลง 3.5 ลา้นตนัเป็น 
6.6 ลา้นตนั ในขณะท่ีอาร์เจนตินาและยเูครนมีการส่งออกขา้วสาลีอยูท่ี่ 6.3 ลา้นตนัโดยลดลงจากเม่ือปีท่ีแลว้ การขนส่งขา้วสาลี
ทางทะเลโดยรวมลดลง 13 ลา้นตนัเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้โดยมีปริมาณ 85 ลา้นตนั ในช่วงแปดเดือนแรกของปี 2562 (ขอ้มูล
จาก Howe Robinson ณ วนัท่ี 18 ตุลาคม 2562)   

รัฐมนตรีคลงัและนายธนาคารกลางจากทัว่โลกไดเ้สนอวิธีการกระตุน้เศรษฐกิจโลกท่ีซบเซา แต่มีความเห็นไม่ตรงกนัในแง่
วธีิการ การชะลอตวัทางเศรษฐกิจโลกนั้นเกิดข้ึนถึงเกือบร้อยละ 90 ของเศรษฐกิจโลกท าใหมี้การพดูคุยเก่ียวกบัประเด็นส าคญัน้ี
ในการประชุมของกองทุนการเงินระหวา่งประเทศและการประชุมประจ าปีของธนาคารโลกในวอชิงตนั ประเด็นความเส่ียงท่ีทวี
ความรุนแรงเช่นความขดัแยง้ทางการคา้เป็นหวัขอ้ส าคญัของการอภิปราย ค าเตือนนั้นดงัและชดัเจน Tharman Shanmugaratnam 
รัฐมนตรีอาวโุสในรัฐบาลสิงคโปร์เตือนถึง “ความไม่แน่นอนท่ีเห็นไดช้ดั” และเตือนถึงการท่ีผูก้  าหนดนโยบายของประเทศไม่
ยอมรับความร้ายแรงของปัญหาท่ีเผชิญอยู ่Ray Dalio ผูก่้อตั้งกองทุนป้องกนัความเส่ียงของมหาเศรษฐีกล่าววา่ เศรษฐกิจก าลงั
ถดถอยอยา่งมาก จากการท่ีธนาคารกลางต่างๆ แทบไม่เหลือเคร่ืองมือใดๆ ท่ีจะจดัการกบัปัญหา IMF กล่าววา่จึงมีโอกาสเพียง
เลก็นอ้ยท่ีนโยบายจะผิดพลาด  (ขอ้มูลจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 20 ตุลาคม 2562)   
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คาดวา่อิหร่านจะน าเขา้ขา้วสาลี 4 - 6 ลา้นตนัในปีหนา้ เน่ืองจากน ้ าท่วมฉับพลนัและน ้ าฝนไม่เพียงพอ ซ่ึงจะท าให้ปริมาณการ
น าเขา้เพ่ิมข้ึนอยา่งมาก ขณะท่ีอิหร่านน าเขา้เพียง 360 ตนัในปี 2561 เป็นเวลาหลายปีท่ีอิหร่านจ ากดัปริมาณการน าเขา้ขา้วสาลี
เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในท้องถ่ินและสนับสนุนการผลิตในประเทศ อย่างไรก็ตาม ภยัพิบติัทางธรรมชาติท าให้อิหร่านตอ้ง
ยกเลิกการจ ากดัปริมาณการน าเขา้ขา้วสาลี ในท านองเดียวกนั คาดวา่อิหร่านจะตอ้งเพ่ิมการน าเขา้ขา้วบาร์เลยแ์ละขา้วโพดเป็น 3 
ลา้นตนั และ 7 ลา้นตนั ตามล าดบั เพื่อรองรับความตอ้งการภายในประเทศ คาดวา่ภูมิภาคทะเลด า (รัสเซียและคาซคัสถาน) จะ
ไดรั้บประโยชน์จากการท่ีอิหร่านมีผลผลิตไม่เพียงพอ (ขอ้มูลจาก Braemar ACM ณ วนัท่ี 25 ตุลาคม 2562)   
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