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ผลประกอบการของบริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 

ผลประกอบการรวมของบริษัทฯ ส าหรับไตรมาสสามปี 2563 (สกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ) 

ผลการด าเนินงานซ่ึงสอบทานแลว้โดยบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากัด ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ("บริษทัฯ") คร้ังล่าสุด ส าหรับไตรมาสสามปี 2563 บริษทัฯ ขาดทุนสุทธิจ านวน 0.71 ลา้น
เหรียญสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกบัผลขาดทุนสุทธิจ านวน 0.96 ลา้นเหรียญสหรัฐในไตรมาสสามปี 2562 และผลขาดทุนสุทธิ
จ านวน 37.32 ลา้นเหรียญสหรัฐในไตรมาสสองปี 2563 รายไดต่้อวนัต่อล าเรือในช่วงไตรมาสสามปี 2563 อยู่ท่ี 8,786 เหรียญ
สหรัฐ ซ่ึงน้อยกว่า 9,617 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสามปี 2562 อย่างไรก็ตาม มีการปรับตวัดีข้ึนอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับ 
6,099 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสองปี 2563 ในไตรมาสน้ีค่าใชจ้่ายในการเดินเรือต่อวนัต่อล าเรือเฉล่ียอยู่ท่ี 4,617 เหรียญ
สหรัฐ ซ่ึงน้อยกว่าประมาณการท่ีบริษทัฯ ตั้งไวท่ี้ 4,650 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อล าเรือ แมว้่าจะสูงกว่า 4,576 เหรียญสหรัฐใน
ไตรมาสสามปี 2562 และ 4,531 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสองปี 2563 รายไดก่้อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) 
ส าหรับไตรมาสสามปี 2563 อยู่ท่ีจ านวน 11.12 ลา้นเหรียญสหรัฐซ่ึงลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสสามปี 2562 ท่ีจ านวน 12.08 
ลา้นเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตามถือว่าเพิ่มข้ึนอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกบั 2.63 ลา้นเหรียญสหรัฐในไตรมาสสองปี 2563 ผล
ขาดทุนสุทธิต่อหุ้นหน่วยเป็นเงินสกุลไทยบาทอยู่ท่ี 0.01 บาทต่อหุ้นส าหรับไตรมาสน้ี 
 

ตัวเลขที่ส าคัญ ไตรมาส 3  
ปี 2562 

ไตรมาส 2     
ปี 2563 

ไตรมาส 3      
ปี 2563 

รายได้สูงสุดต่อวันต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 26,812 15,065 15,013 

รายได้เฉล่ียต่อวันต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 9,617 6,099 8,786 

รายได้เฉล่ียต่อวันต่อล าเรือส าหรับเรือขนาดแฮนดีไ้ซส์ 
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 
() 

9,464 6,035 8,826 

รายได้เฉล่ียต่อวันต่อล าเรือส าหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์ 
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
() 
  

8,947 3,607 8,435 

รายได้เฉล่ียต่อวันต่อล าเรือส าหรับเรือขนาดอัลตราแมกซ์ 
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
() 

10,735 9,053 9,085 

ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวันต่อล า (OPEX)  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 

4,576 4,531 4,617 

ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของผู้บริหารต่อ
ผลการด าเนินงานไตรมาสสาม ปี 2563 
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ตัวเลขที่ส าคัญ ไตรมาส 3  
ปี 2562 

ไตรมาส 2     
ปี 2563 

ไตรมาส 3      
ปี 2563 

รายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA)    
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 

12.08 2.63 11.12 

ขาดทุนสุทธิไม่รวมก าไร (ขาดทุน) จากรายการพิเศษ
ต่างๆ (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 

(0.98) (9.79) (1.10) 

ขาดทุนสุทธิ (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 
 

(0.96) (37.32) (0.71) 
ขาดทุนต่อหุ้นไม่รวมก าไร (ขาดทุน) จากรายการพิเศษ
ต่างๆ (หน่วยเป็นบาท) 

(0.02) (0.20) 
 

(0.02) 

ขาดทุนต่อหุ้น (หน่วยเป็นบาท)          (0.02) (0.76) (0.01) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ผลประกอบการรวมของบริษัทฯ ส าหรับไตรมาสสาม ปี 2563 (สกุลเงินไทยบาท) 
ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 บริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิรวม 22.11 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับผล
ขาดทุนสุทธิรวม 29.42 ลา้นบาทส าหรับไตรมาสสามปี 2562 เหตุผลหลกัของการเปล่ียนแปลงมีดงัต่อไปน้ี 
1. รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและน ้ามนัเช้ือเพลิง) ของไตรมาสสามปี 2563 

ลดลงร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสสามปี 2562 โดยสาเหตุหลักเน่ืองมาจากรายได้เฉลี่ยต่อวนัต่อล าเรือลดลง
จาก 9,617 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสามปี 2562 เป็น 8,786 เหรียญสหรัฐในไตรมาสน้ี ซ่ึงเป็นผลกระทบจาก
สถานการณ์ COVID-19 ท่ีส่งผลให้ตลาดอัตราค่าระวางเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองชะลอตัวลง ทั้งน้ี ณ วันท่ี 30 
กนัยายน 2563 กองเรือของบริษทัฯ มีจ านวน 36 ล า 

2. ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือของไตรมาสสามปี 2563 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสสามปี 2562 โดยมีสาเหตุ
หลักเน่ืองมาจากค่าใช้จ่ายค่าพสัดุภัณฑ์ / ค่าอะไหล่ท่ีเพิ่มข้ึน ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี่ยต่อวนัต่อล าเรือ (OPEX) 
(รวมค่าเส่ือม/ค่าใชจ้่ายตัดบัญชีส าหรับค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมและส ารวจเรือ)  เพิ่มข้ึนจาก 4,576 เหรียญสหรัฐใน
ไตรมาสสามปี 2562 เป็น 4,617 เหรียญสหรัฐส าหรับไตรมาสสามปี 2563  

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร) ส าหรับไตรมาสสามปี 2563 ลดลงจ านวน 54.92 ล้านบาทเมื่อ
เปรียบเทียบกบัไตรมาสสามปี 2562 โดยสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากค่าใชจ้่ายทางกฎหมายท่ีลดลง  

4. ก าไรจากอตัราการแลกเปล่ียนเพิ่มข้ึน 11.74 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัไตรมาสสามปี 2562 สาเหตุมาจากการอ่อนค่าของ
เงินบาทเมื่อเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐส่งผลให้หน้ีสินท่ีอยู่ในสกุลเงินบาทมีมูลค่าลดลง 

5. ค่าใช้จ่ายทางการเงินส าหรับไตรมาสสามปี 2563 ลดลง 38.30 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสสามปี 2562 จาก
การลดลงของหน้ีคงเหลือ 

 
ส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิรวม 1,322.28 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกับผล
ขาดทุนสุทธิรวม 254.63 ล้านบาทส าหรับงวดเดียวกนัปี 2562 เหตุผลหลักของการเปลี่ยนแปลงผลการด าเนินงานส าหรับ
งวดเกา้เดือนมีดงัต่อไปน้ี 
1. รายได้จากการเดินเรือสุทธิ (รายได้จากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและน ้ามนัเช้ือเพลิง) ในงวดเก้าเดือนแรกปี 

2563 ลดลงร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 โดยสาเหตุหลักเน่ืองมาจากรายได้เฉลี่ยต่อวนั
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ต่อล าเรือลดลงจาก 9,283 เหรียญสหรัฐ เป็น 7,765 เหรียญสหรัฐ โดยสถานการณ์ COVID-19 ไดส่้งผลให้ปริมาณความ
ตอ้งการขนส่งสินคา้แห้งเทกองลดลง 

2. ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือเฉลี่ยต่อวนัต่อล าเรือของงวดเกา้เดือนปี 2563 อยู่ท่ี 4,584 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงลดลงร้อยละ 4 เมื่อ
เปรียบเทียบกับ 4,775 เหรียญสหรัฐในช่วงเวลาเกา้เดือนของปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักเน่ืองมาจากค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับ
ลูกเรือและค่าใชจ้่ายค่าพสัดุภณัฑ์ / ค่าอะไหล่ท่ีลดลง  

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร) ส าหรับงวดเก้าเดือนปี 2563 ลดลงจ านวน 110.31 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายทาง
กฎหมาย  

4. ก าไรจากอัตราการแลกเปลี่ยนจ านวน 15.51 ล้านบาทมาจากการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ
ส่งผลให้หน้ีสินท่ีอยู่ในสกุลเงินบาทมีมูลค่าลดลง 

5. ขาดทุนจ านวน 868.72 ลา้นบาทมาจากการท าสัญญาระงบัขอ้พิพาทกบัอู่ต่อเรือ Sainty ในช่วงไตรมาสสองปี 2563 
6. ก าไรจากตราสารอนุพนัธ์จ านวน 17.55 ลา้นบาทมาจากการปิดสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและเงินตน้ต่างสกุลเงิน

ในช่วงไตรมาสสองปี 2563 
7. ค่าใชจ้่ายทางการเงินส าหรับงวดเกา้เดือนปี 2563 ลดลง 78.32 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

เน่ืองมาจากการลดลงของหน้ีโดยรวม 
 

การแบ่งส่วนตลาด ในไตรมาสสามปี 2563 ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยู่ท่ีระดบั 508 จุด 

โดยมีค่าเฉลี่ยของอัตราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 9,136 เหรียญสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบแล้วจะเห็นได้ว่า เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของ
บริษทัฯ ซ่ึงท ารายไดอ้ยู่ท่ี 8,826 เหรียญสหรัฐนั้น น้อยกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 3.39 ส าหรับไตรมาสสาม
น้ี ค่าเฉลี่ยของดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยู่ท่ีระดบั 903 จุด โดยมีค่าเฉลี่ยของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 9,931 
เหรียญสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้่า เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ซ่ึงท ารายไดอ้ยู่ท่ี 8,435 เหรียญสหรัฐน้อย
กว่าอัตราค่าเช่าเรือของดัชนี BSI ร้อยละ 15.06 เรือขนาดอัลตราแมกซ์ของบริษทัฯ ซ่ึงท ารายได้อยู่ท่ี  9,085 เหรียญสหรัฐ
น้อยกว่าอัตราค่าเช่าเรือของดัชนี BSI ร้อยละ 8.52 (เน่ืองจากไม่มีดัชนีส าหรับเรือขนาดอัลตราแมกซ์โดยเฉพาะ ดังนั้น 
บริษทัฯ จึงไดเ้ปรียบเทียบกบัดชันี BSI) เป้าหมายของบริษทัฯ คือการท ารายไดใ้ห้มากกว่าดชันีดงักล่าวทั้งสอง 
 

วัน SET Opportunity Day คร้ังต่อไป ซ่ึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการน าเสนอขอ้มูลผลประกอบการ จะมีข้ึนในวนัท่ี 

18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20 นาฬิกา ผ่านทางการถ่ายทอดสดจาก Webcasts ของตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัฯ หวงัว่าท่าน
ทั้งหลายจะเข้าร่วมผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษทัฯ จะได้รายงานผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสสาม  ทั้งน้ี 
ระหว่างการรายงานผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสสองในวนัท่ี 10 กนัยายน 2563 มีผูเ้ขา้ชมผ่านทางการถ่ายทอดสดจาก 
Webcasts ของตลาดหลักทรัพย์จ านวนทั้งส้ิน 62 ราย ผ่านทาง YouTube จ านวนทั้งส้ิน 75 ราย และผ่านทาง  Facebook 
จ านวนทั้งส้ิน 25 ราย รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 162 ราย 
 

สัญญาเช่าระยะยาว กับ สัญญาเช่าระยะส้ัน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ปรากฎตามตารางดา้นล่างน้ี จะเห็นไดว้่า

มีการท าสัญญาเช่าเรือระยะยาวซ่ึงมีระยะเวลามากกว่าหน่ึงปี ในอีกส่ีปีขา้งหน้า เฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 15 ดว้ยรายไดท่ี้คาดว่าจะ
ไดร้ับประมาณ 141.1 ลา้นเหรียญสหรัฐ   
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 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

จ านวนวันเดินเรือรวม   13,176 13,140 13,140 13,140 13,176 
จ านวนวันที่ได้ท าสัญญาให้เช่าเรือไปแล้ว    2,196 2,190 1,992 1,825 1,830 
ร้อยละของจ านวนวันที่ได้ท าสัญญาให้เช่าเรือไปแล้ว  17% 17% 15% 14% 14% 

อัตราค่าระวางเรือเฉล่ียต่อวัน  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

13,737 13,577 14,062 14,550 14,550 

มูลค่ารวมของสัญญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐฯ)  

30.2 29.7 28.0 26.6 26.6 

บริษทัฯ มีความตั้งใจอย่างต่อเน่ืองท่ีจะปล่อยเรือให้เช่าโดยการท าสัญญาเช่าระยะยาวเมื่อโอกาสอ านวย 
 

การรีไซเคิลเรือ  มีการเร่ิมต้นท่ีดีด้วยขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือท่ีถูกรีไซเคิลปริมาณ 11.16 ล้านเดทเวทตัน 

นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงไตรมาสสาม (แม้ว่าในอนุทวีปอินเดียมีการปิดเมืองในช่วงสัปดาห์ท่ีสามของเดือนมีนาคมจนถึงส้ิน
เดือนพฤษภาคม) รวมเรือทุกประเภทซ่ึงอยู่ในตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง เมื่อเทียบกบัปริมาณ 5.15 ลา้นเดทเวทตนัใน
ช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562 อายุของกองเรือโลก ณ ส้ินไตรมาสสามของปี 2563 มีปริมาณ 58.91 ลา้นเดทเวทตนั (ปริมาณ 
32.21ล้านเดทเวทตันของกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือ และปริมาณ  26.7 ล้านเดทเวทตันของกลุ่มเรือท่ีไม่มี
อุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ) หรือ ร้อยละ 6.53 (ร้อยละ 10.06 ของกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ และร้อยละ 4.59 
ของกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ) ของกองเรือโลกจะมีอายุครบ 20 ปีหรือมากกว่า ณ ส้ินไตรมาสสามของปี 
2563 รวมถึงสัดส่วนปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ต่อกองเรือท่ีอยู่ในระดับต ่าท่ีร้อยละ 6.46 (ปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่จนถึง ณ 
ส้ินปี 2566 เมื่อเทียบกับปริมาณอุปทานสุทธิ ณ ส้ินไตรมาสสามของปี 2563) ท าให้กองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองโลก
น่าจะขยายตัวชา้ลงมากข้ึน โดยคาดว่าการรีไซเคิลเรือจะมีปริมาณมากข้ึนในช่วงปี 2563 / ปี 2564 เน่ืองจากมีจ านวนเรือท่ี
อายุมากกว่า 20 ปีในกองเรือโลก ตลาดการขนส่งท่ีอ่อนแอ  ความกดดันทางกฎเกณฑ์ในด้านระบบจัดการน ้ าถ่วงเรือ 
ค่าใชจ้่ายในการส ารวจเรือพิเศษและการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่า (IMO 2020) ส าหรับเรือเหล่าน้ี 
 

คิดนอกกรอบ อกีหนึ่งประวัติศาสตร์แรกส าหรับ PSL! 
บริษทัฯ ได้พยายามลดต้นทุนทางการเงินโดยรวมโดยได้คิดค้นการท ารายการกับลูกค้ารายหน่ึงของบริษทัฯ การคิดนอก
กรอบเพื่อหาทางแกไ้ขปัญหาและท าให้เกิดอีกหน่ึงประวติัศาสตร์แรกส าหรับ PSL 

1. PSL ด าเนินการให้ได้รับค่าเช่าเรือเหมาล าล่วงหน้าเป็นระยะเวลาหน่ึงปี ส าหรับสัญญาเช่าระยะยาวของเรือ 5 ล า 
ในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 

2. ค่าเช่าเรือเหมาล าล่วงหน้าคิดเป็นเงินทั้งส้ิน 26.55 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
3. PSL สามารถบรรลุเป้าหมายน้ีไดเ้น่ืองจากความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดอย่างมากระหว่างบริษทัฯ กบัลูกคา้ 
4. ส่ิงน้ีนบัเป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์ของอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลและไม่เคยมีใครท าไดม้าก่อน! 
5. เมื่อพิจารณาถึงสถานะของตลาดทุน ธนาคารไม่เต็มใจที่จะปล่อยเงินกู ้และเศรษฐกิจ ท่ีได้รับผลกระทบจากโรค

ระบาดทัว่โลก ส่ิงท่ีเกิดข้ึนน้ีเปรียบเหมือนเป็นปาฏิหาริย!์ 
6. PSL ใชเ้งินท่ีไดม้าจ านวน 4.85 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในการช าระเงินกูส้ าหรับเรือดงัล่าวก่อนก าหนดเป็นระยะเวลา

หน่ึงปีให้แก่ธนาคารผูร้ับจ านอง  
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7. ส่วนเงินท่ีไดม้าอีกจ านวน 19.71 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 627.20 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดใ้ชใ้นการไถ่ถอน
หุ้นกูบ้างส่วนของหุ้นกูรุ่้น PSL206A (ตามท่ีไดอ้ธิบายดา้นล่าง) 

8. เงินท่ีเหลือจะถูกน าไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไปของบริษทัฯ 
 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ของบริษัทฯ ก่อนครบก าหนดของหุ้นกู้รุ่น PSL206A และ PSL211A 

ในวนัท่ี 19 พฤษภาคม และ 30 กรกฎาคม 2563 บริษทัฯ สามารถแก้ไขขอ้ก าหนดของหุ้นกูท้ั้งสองรุ่น ต่อมาบริษทัฯ ได้ไถ่
ถอนหุ้นกูก่้อนครบก าหนด ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ ได้ไถ่ถอนหุ้นกูรุ่้น PSL206A บางส่วนจ านวน 392 ลา้นบาท เมื่อวนัท่ี 9 มิถุนายน 2563 และอีกจ านวน 
627.2 ลา้นบาท เมื่อวนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 ทั้งน้ีเงินตน้คงเหลือจ านวน 940.8 ลา้นบาท ซ่ึงจะครบก าหนดไถ่ถอนใน
วนัท่ี 9 ธันวาคม 2564 

2. บริษทัฯ ไดไ้ถ่ถอนหุ้นกูรุ่้น PSL211A บางส่วนจ านวน 359 ลา้นบาท เมื่อวนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 โดยภายหลงัจาก
การไถ่ถอนหุ้นกูรุ่้นน้ีอีกจ านวน 359 ลา้นบาท ซ่ึงมีก าหนดในวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 จะมีเงินตน้คงเหลือ
จ านวน 2,872 ลา้นบาท ซ่ึงจะครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2565 

บริษทัฯ ยงัคงมีความตั้งใจท่ีจะไถ่ถอนหุ้นกูท้ั้งสองรุ่นก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน 
 

การเปลี่ยนแปลงของดัชนี BDI และมุมมองของบริษัทฯ ต่อตลาด 
• โปรดอ่านบทความ ในหัวข้อ : Not so choppy: How covid-19 put wind in shipping companies’ sails โดย The 

Economist โดยการคลิกลิงคท่ี์ช่ือบทความ บทความน้ีจะเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีในการเร่ิมอ่านส่วนท่ีเหลือของรายงาน
ส่วนน้ี 

• เหมือนเช่นเคยตลาดขนส่งสินคา้แห้งเทกองยงัคงเผชิญปัญหาเร่ืองความไม่สมดุลกนัระหว่างภาคอุปสงค์และภาค
อุปทาน เน่ืองจากอุปสงคแ์ละอุปทานใกลเ้ขา้สู่จุดสมดุลก่อนเกิด COVID-19 การฟ้ืนตวัของตลาดน้ีอาจมีลักษณะ
ผนัผวนอย่างมากเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยไม่ว่าในภาคอุปสงค์หรือภาคอุปทานย่อมส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อดชันี BDI และความสามารถในการท าก าไร 

• เพื่อเป็นการเน้นย  ้าถึงสถานการณ์ขา้งตน้ อตัราค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์ได้ปรับตวัจากระดับต ่าท่ี 1,992 เหรียญ
สหรัฐต่อวนัในวนัท่ี 14 พฤษภาคม เป็นระดบัสูงสุดท่ี 34,896 เหรียญสหรัฐต่อวนัในวนัท่ี 6 ตุลาคมและปัจจุบันมี
อตัราค่าเช่าอยู่ท่ี 14,421 เหรียญสหรัฐต่อวนัในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 

• ในขณะน้ีอตัราการสั่งต่อเรือใหม่ (ณ ส้ินไตรมาสสาม) อยู่ท่ีร้อยละ 6.46 (กลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ
ร้อยละ 4.72 และกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือร้อยละ 7.41) หรือเป็นปริมาณรายไตรมาสท่ีต ่าท่ีสุด
ในรอบ 25 ปี!  

• แมว้่ามีขอ้จ ากดัจากสถานการณ์ COVID-19 แต่ขอ้มูลแสดงให้เห็นว่ามีรายการซ้ือขายเรือมือสองเพิ่มข้ึนอย่างมาก 
ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมัน่ในตลาดท่ีแข็งแกร่งมาก และราคาเรือต่อใหม่นั้นสูงมากและความกงัวลในเร่ือง
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท าให้การสั่งต่อเรือใหม่หยุดชะงกั 

• COVID-19 ยงัคงเป็นภัยคุกคามต่อประเทศต่าง  ๆ ตลอดจนเศรษฐกิจโลก หากภัยคุกคามน้ีหายไปภายในส้ินปี 
2563 และไม่เกิดภยัคุกคามท่ีส าคญัในปี 2564 บริษทัเดินเรือต่าง ๆ จะกลบัสู่ภาวะปกติภายในคร่ึงหลงัของปี 2564 

• ตลาดทุนยงัคงหยุดน่ิงในปี 2563 บริษทัฯ ไม่คาดว่าตลาดตราสารหน้ี / ตราสารทุนจะเปิดอีกคร้ังในเร็ว ๆ น้ี 

https://www.economist.com/business/2020/10/10/how-covid-19-put-wind-in-shipping-companies-sails
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• หุ้นกูใ้ด ๆ ท่ีก าลงัจะครบก าหนดจะตอ้งมีการช าระคืน, การปรับโครงสร้าง, หรือการรีไฟแนนซ์ 
• ปริมาณการรีไซเคิลเรือไดเ้พิ่มข้ึนจากปริมาณ 5.15 ลา้นเดทเวทตนัในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2562 เป็น 11.16 

ล้านเดทเวทตันในปี 2563 แม้ว่า COVID-19 จะท าให้มีการปิดเมืองซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการรีไซเคิล หากคิดเป็น
ปริมาณรายปีจะเทียบเท่ากบัการรีไซเคิลท่ีปริมาณ 14.92 ลา้นเดทเวทตนั 

• เจา้ของเรือยงัคงลดความเร็วในการแล่นเรือลงต่อไปเพื่อช่วยกระชบัภาคอุปทาน 
• ค่าเฉลี่ยของดัชนี BDI อยู่ท่ี 592 จุดในไตรมาสแรก, 783 จุดในไตรมาสสอง และ 1,522 จุดในไตรมาสสาม โดย

เร่ิมตน้ปีท่ี 976 จุด ณ วนัท่ี 6 พฤศจิกายน ดชันี BDI อยู่ท่ี 1,196 จุด 
• ขอ้มูลจาก Clarksons ระบุว่า ตนั-ไมล์ของเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองลดลงร้อยละ 3.52 จนถึงส้ินไตรมาสสามของ

ปี 2563 
• ขอ้มูลจาก Howe Robinsons ระบุว่า ปริมาณการขนส่งธัญพืชจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 4 ในคร่ึงหลงัของปี 2563 
• สหรัฐอเมริกาไดส่้งออกถั่วเหลืองไปแล้วเป็นปริมาณ 4 ลา้นตนั และจะส่งออกอีก 17.5 ลา้นตนัภายในส้ินปีน้ีไป

ยงัประเทศจีน 
• ในสัปดาห์ท่ี 35 จีนไดส้ั่งซ้ือธัญพืชจากสหรัฐในปริมาณ 251,000 ตนั นบัเป็นค าสั่งซ้ือท่ีมีปริมาณมากเป็นล าดับท่ี

สอง! 
• จีนน าเข้าแร่เหล็กในปริมาณ 868.7 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.78 ในสามไตรมาสแรกของปี 2563 เมื่อเทียบกับ

ช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562 
• จีนน าเขา้ถ่านหินในปริมาณ 239.6 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 3.9 ในสามไตรมาสแรกของปี 2563 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลา

เดียวกนัของปี 2562 
• จีนน าเข้าถั่วเหลืองในปริมาณ 74.5 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 15.5 ในสามไตรมาสแรกของปี 2563 เมื่อเทียบกับ

ช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562 
• จีนผลิตเหล็กในปริมาณ 784.1 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ในสามไตรมาสแรกของปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา

เดียวกนัของปี 2562 
• จีนส่งออกเหล็กในปริมาณ 40.4 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 18 ในสามไตรมาสแรกของปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา

เดียวกนัของปี 2562 
• จีนน าเขา้เหล็กในปริมาณ 15.1 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 71.6 ในสามไตรมาสแรกของปี 2563 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลา

เดียวกนัของปี 2562 
• ตามข้อตกลงเฟสแรกของการแก้ปัญหาสงครามทางการคา้ จีนควรน าเข้าสินค้าจ าพวกวตัถุดิบจากสหรัฐอเมริกา

เพิ่มมากข้ึน (ถั่วเหลือง น ้ ามัน/ก๊าซ และถ่านหิน) และอุปสงค์ในแง่ตัน-ไมล์ควรเพิ่มข้ึนในช่วงคร่ึงปีหลังของปี 

2563 และปี 2564 อย่างไรก็ตาม การท่ีประธานาธิบดีทรัมป์พยายามโยนความผิดพลาดของตนเองในการรับมือกับ 

COVID-19 โดยกล่าวโทษประเทศจีน การกระท าน้ีจะน าไปสู่ปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้ท่ีลดลงจากสหรัฐอเมริกา 

• การน าเข้าและส่งออกของจีนเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.2 และร้อยละ 9.9 ในเดือนกันยายนปี 2563 เมื่อเทียบกับเดือน

กนัยายนปี 2562 

• ดัชนี PMI ของจีนอยู่ท่ี 51.2 จุดในเดือนมิถุนายน , 52.8 จุดในเดือนกรกฎาคม และ  53 จุดในเดือนกันยายน 

เน่ืองจากมาตรการสนบัสนุนต่าง ๆ จากรัฐบาลจีน 
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• GDP ของประเทศจีนในไตรมาสแรกลดลงร้อยละ 6.8, ไตรมาสสองเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.2 และไตรมาสสามเพิ่มข้ึน

ร้อยละ 4.9 หรือ เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.7 นบัจากตน้ปีจนถึงปัจจุบนั รัฐบาลจีนไดก้ระตุน้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและจะมี

ความต้องการท่ีเพิ่มข้ึนอย่างแน่นอนในภาคเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 

คาดการณ์ว่า GDP ของจีนจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 8.2 ในปี 2564 

• GDP ของสหราชอาณาจกัรลดลงร้อยละ 20.4 ในไตรมาสสอง 

• GDP ของญ่ีปุ่นในไตรมาสสองหดตวัลงร้อยละ 7.8 

• GDP ของอินเดียร่วงลงกว่าร้อยละ 24 ในไตรมาสสองปี 2563 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า 

• GDP ของสิงคโปร์ลดลงร้อยละ 13.2 ส าหรับไตรมาสสองเมื่อเทียบกบัไตรมาสสองของปีก่อนหน้า 

• GDP ของสหรัฐเติบโตข้ึนท่ีร้อยละ 33.1 ในไตรมาสสาม! 

• ในเดือนตุลาคม กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับเพิ่มการคาดการณ์ GDP โลกส าหรับปี 2563 โดยคาด

ว่าจะลดลงร้อยละ 4.4  ในเดือนตุลาคม IMF แกไ้ขการคาดการณ์ GDP โลกในปี 2564 ปรับลดลงโดยคาดการณ์ว่า

จะมีการเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.2 การคาดการณ์ของ IMF ในเดือนตุลาคมส าหรับอตัราการเติบโตของ GDP ปี 2563 มี

ดังน้ี ประเทศออสเตรเลียลดลงร้อยละ 4.2 ประเทศแคนาดาลดลงร้อยละ 7.1 ประเทศจีนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.9 

ประเทศเดนมาร์กลดลงร้อยละ 4.5 ประเทศฝร่ังเศสลดลงร้อยละ 9.8 ประเทศเยอรมนัลดลงร้อยละ 6 ประเทศกรีซ

ลดลงร้อยละ 9.5 ประเทศอินเดียลดลงร้อยละ 10.3 ประเทศอินโดนีเซียลดลงร้อยละ 1.5 ประเทศอิตาลีลดลงร้อย

ละ 10.6 ประเทศญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 5.3 ประเทศเนเธอแลนด์ลดลงร้อยละ 5.4 ประเทศนิวซีแลนด์ลดลงร้อยละ 6.1 

ประเทศนอร์เวย์ลดลงร้อยละ 2.8 ประเทศซาอุดิอาระเบียลดลงร้อยละ 5.4 ประเทศเกาหลีใต้ลดลงร้อยละ 1.9 

ประเทศสเปนลดลงร้อยละ 12.8 ประเทศสวีเดนลดลงร้อยละ 4.7 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ลดลงร้อยละ 5.3 

ไตห้วนัเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.1 ประเทศไทยลดลงร้อยละ 7.1 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ลดลงร้อยละ 6.6 สหราชอาณาจกัร

ลดลงร้อยละ 9.8 และสหรัฐอเมริกาลดลงร้อยละ 4.3 

• การส่งออกขา้วของอินเดียอาจเพิ่มข้ึนร้อยละ 42 จากปีก่อนหน้าอยู่ท่ี 14 ลา้นตนัในปี 2563 

• ธนาคารกลางอัดฉีดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจจ านวน 8,400 ล้านเหรียญสหรัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจภายใน

กลางเดือนสิงหาคม! 

• เคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัได้ถูกติดตั้งบนเรือกว่า 3,000 ล า ซ่ึง “ส้ินเปลือง” กว่า 6 พนัลา้นเหรียญสหรัฐหรือมากกว่า 

ซ่ึงเงินเหล่าน้ีสามารถน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหาก๊าซคาร์บอนท่ีจริงจงัไดม้ากกว่าน้ี 

• การท่ีบริษทัฯ อยู่ในกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือขนาดเล็กนัน่หมายความว่าอัตราการเติบโตสุทธิของ

ภาคอุปทานจะอยู่ในระดบัต ่าที่เพียงร้อยละ 2.77 

• เรือท่ีมีอายุ 20 ปีหรือมากกว่า มีปริมาณประมาณ 58.91 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 6.53 ของกองเรือในปัจจุบนั 

(32.21 ลา้นเดทเวทตนัในกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ หรือร้อยละ 10.06 และ 26.7 ลา้นเดทเวทตันใน

กลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือ หรือร้อยละ 4.59) ณ ต้นไตรมาสส่ีของปี 2563 เรือเหล่าน้ีจะเป็น
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ตัวเลือกท่ีเหมาะสมส าหรับการรีไซเคิล เน่ืองจากจะต้องมีการลงทุนในการติดตั้งระบบจดัการน ้าถ่วงเรือ การใช้

น ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่า และมีค่าใชจ้่ายในการตรวจเรือพิเศษ (Special Survey) ท่ีราคาสูงอีกดว้ย 

• ไม่ทางใดก็ทางหน่ึงในปี 2563 / ปี 2564 คุณจะตอ้งพบกบัการหดตวัของภาคอุปทานไม่ว่าจะมาจากการแล่นเรือท่ี

ชา้ลงของกองเรือทั้งหมด หรือจากทั้งการรีไซเคิลเรือเก่าบางส่วนและการแล่นเรือท่ีชา้ลงเพื่อให้กองเรือเกิดความ

สมดุล 

• อีกวิธีหน่ึงในการมองแนวโน้มในอนาคตของตลาดคือการเปรียบเทียบปริมาณเรือท่ีสั่งต่อใหม่ปริมาณ 58.25 ลา้น

เดทเวทตัน (จนถึงส้ินปี 2566) ณ ส้ินไตรมาสสาม ว่าคิดเป็นปริมาณร้อยละเท่าใด (ร้อยละ 6.46) ของกองเรือใน

ปัจจุบนั ณ ส้ินไตรมาสสาม และพิจารณาว่าคร้ังสุดทา้ยท่ีมีตวัเลขต ่าเช่นน้ีเกิดข้ึนเมื่อใด? ค าตอบคือในช่วงปี 2528 

• มุมมองของบริษทัฯ ต่อการเติบโตของภาคอุปทาน ตามขอ้มูลจาก Clarksons อตัราการเติบโตสุทธิของกองเรืออยู่

ท่ีร้อยละ 3.79 (จากปริมาณ 873.43 ลา้นเดทเวทตนั สู่ปริมาณ 907.46 ลา้นเดทเวทตนั) ภายในส้ินปี 2563 และร้อย

ละ 1.72 (จากปริมาณ 907.46 ลา้นเดทเวทตนั สู่ปริมาณ 923.07 ลา้นเดทเวทตนั) ภายในส้ินปี 2564 โดยคาดว่าจะมี

การรีไซเคิลเรือในปริมาณ 16 ลา้นเดทเวทตนัต่อปี และอตัราการส่งมอบเรือล่าชา้ที่ร้อยละ 15 ต่อปีในปี 2563 และ

ปี 2564 

• หากการคาดการณ์ของบริษทัฯ ท่ีคาดว่าภาคอุปทานจะเติบโตร้อยละ 1.72 เป็นไปตามคาด ปี 2564 ควรเป็นปีท่ีมี

การเติบโตอย่างสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของ GDP โลก ท่ีร้อยละ 5.2 ซ่ึงได้คาดการณ์โดย 

IMF 

• หากภาคอุปทานได้รับผลจากการท่ีเรือเก่าหลายล าตอ้งถูกรีไซเคิล การลดความเร็วในการแล่นเรือลงโดยเจา้ของ

เรือท่ีเหลือท่ีใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่า และการตอ้งจอดเรือในอู่แห้งส าหรับเจา้ของเรือท่ีตอ้งน าเรือเขา้ตรวจ

เรือพิเศษขณะที่เรือมีอายุมากกว่า 20 ปี หากเป็นเช่นน้ีตลาดจะไดรั้บประโยชน์จากปริมาณเรือท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดใน

ดา้นอุปทาน 

 

มุมมองอื่น ๆ ต่อตลาด 
 
แมว้่าผลกระทบของ Covid-19 ต่อการผลิตเหล็กทัว่โลกจะเป็นเช่นเดียวกบัช่วงวิกฤตการเงินโลก (Global Financial Crisis: 
GFC) แต่ก็มีความแตกต่างท่ีส าคญับางประการ ผลกระทบด้านการลดขนาดก าลังการผลิตนั้นมีความคล้ายคลึงกัน แต่
สถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ดูเหมือนจะท าให้ผลผลิตลดลงอย่างรวดเร็ว เราได้เห็นแล้วว่าการผลิตเหล็กของ
ประเทศต่าง ๆ  ฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปและช่วงท่ีเลวร้ายท่ีสุดดูเหมือนจะจบลงแล้ว ซ่ึงตรงกันข้ามกับช่วงหลายเดือน
หลังจากวิกฤตการเงินโลก ซ่ึงผลผลิตค่อย ๆ ลดลงก่อนท่ีจะมีการฟ้ืนตัวอย่างเต็มท่ีในเวลาต่อมา ในอนาคตเราคาดว่า
ผลผลิตเหล็กจะยงัคงดีข้ึน (ขอ้มูลจาก Braemar AMC วนัท่ี 27 สิงหาคม 2563) 
 
ในสัปดาห์น้ีจนถึงวนัท่ี 27 สิงหาคม จีนจองซ้ือข้าวสาลีจากสหรัฐ จ านวน 250,800 ตันซ่ึงเป็นปริมาณซ้ือท่ีมากท่ีสุดเป็น
อันดับสองในฤดูกาลการตลาดปัจจุบันซ่ึงเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน การซ้ือข้าวสาลีคร้ังล่าสุดของจีนจากสหรัฐ ท าให้มี
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ปริมาณซ้ือรวมตามท่ีตกลงอยู่ท่ี 1.47 ลา้นตนัในปี 2563 - ปี 2564 เป็นระดบัสูงสุดในรอบ 5 ปีตามขอ้มูลจาก USDA  (ขอ้มูล
จาก Platts วนัท่ี 3 กนัยายน 2563) 
 
การฟ้ืนตวัของการเติบโตของการผลิตสุกรและสัตวปี์กของจีนคาดว่าจะผลกัดนัความตอ้งการถั่วเหลืองในปี 2562 - ปี 2563 
และ ปี 2563 - ปี 2564 การน าเขา้ถัว่เหลืองของจีนในปีการตลาด 2562 - ปี 2563 และปี 2563 - ปี 2564 (เดือนตุลาคม - เดือน
กันยายน) คาดว่าจะแตะ 98 และ 99 ล้านตัน ซ่ึงสูงกว่าปริมาณ 82.5 ล้านตันท่ีซ้ือในปี 2561 - ปี 2562 อย่างมีนัยส าคัญ 
(ขอ้มูลจาก Platts วนัท่ี 7 กนัยายน 2563) 
 
ธนาคาร Deutsche Bank กล่าวว่า GDP โลกจะกลบัสู่ระดบัเดียวกนักบัก่อนการแพร่ระบาดภายในกลางปี 2564 หลงัจากการ
ฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่งเกินคาดในช่วงหลายเดือนท่ีผ่านมา (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 21 กนัยายน 2563) 
 
ปริมาณการคา้ในปีน้ีน่าผิดหวงัมาก ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2563 ปริมาณแร่เหล็กทัว่โลกเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนหน้า เป็น 1,000.5 ลา้นตนั ปริมาณแร่เหล็กจากออสเตรเลียเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.4 จากปีก่อนหน้า แต่ปริมาณแร่เหล็กจาก
บราซิลลดลงร้อยละ 6.7 จากปีก่อนหน้า ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2563 ปริมาณถ่านหินทัว่โลกลดลงร้อยละ 10.7 เมื่อเทียบ
กับปีก่อนหน้า เป็น 762.5 ล้านตัน ปริมาณถ่านหินจากออสเตรเลียลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และจาก
อินโดนีเซียลดลงร้อยละ 16.1 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 23 กนัยายน 2563) 
 
ในปี 2563 การน าเขา้ถ่านหินไปยงัประเทศจีนยงัคงฟ้ืนตวัอย่างน่าประหลาดใจแม้ว่าความตอ้งการถ่านหินทัว่โลกจะลดลง 
ในไตรมาสสามของปี 2563 เป็นท่ีน่าผิดหวงัเมื่อเทียบกบัคร่ึงแรกของปีท่ีดี ในเดือนมกราคม - เดือนกนัยายน จีนน าเขา้ถ่าน
หินจ านวน 197.8 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 2.5 จากปีก่อนท่ีน าเขา้ในปริมาณ 202.8 ลา้นตนัในช่วงเดียวกนัของปี 2562 แต่ยงัสูง
กว่าการน าเข้าในปริมาณ 181.1 ล้านตันในเดือนมกราคม - เดือนกันยายนของปี 2561 และปริมาณ 178.3 ล้านตันในเดือน
มกราคม - เดือนกนัยายนของปี 2560  ประเทศจีนจ ากดัการน าเข้าถ่านหินเป็นประจ าเพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการเหมืองแร่
ในประเทศผ่านความพยายามต่าง ๆ  เพื่อลดการพึ่งพาเช้ือเพลิงจากต่างประเทศ ส าหรับประเทศท่ีบริโภคและผลิตถ่านหิน
คร่ึงหน่ึงของถ่านหินโลก ความแข็งแกร่งของการจ ากดัการน าเข้าของจีนอาจแตกต่างกันไปตามล าดับความส าคญัในการ
แข่งขนัระหว่างการปกป้องผูป้ระกอบการเหมืองแร่กับโรงไฟฟ้าในประเทศ อินโดนีเซียเป็นผูไ้ดร้ับผลประโยชน์หลักในปี 
2562 และส่งออกถ่านหิน 124.4 ลา้นตนัเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.1 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า การน าเขา้จากอินโดนีเซียลดลงร้อยละ 
16.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็น 80.2  ล้านตันในเดือนมกราคม - เดือนกันยายนของปี 2563 (ข้อมูลจาก Banchero Costa  
วนัท่ี 6 ตุลาคม 2563) 

 
เน่ืองจากประเทศจีนสามารถควบคุมการระบาดของ COVID-19 ส่วนใหญ่ได ้ส่งผลให้เทศกาลวนัหยุดยาวแสดงให้เห็นถึง
ความเช่ือมั่นของประเทศในการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและมาตรการด้านสาธารณสุข ตลอดส่ีวนัแรกของวนัหยุดยาวท่ีเร่ิม
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม มีผูค้นประมาณ 425 ล้านคนเดินทางในประเทศคิดเป็นเกือบร้อยละ 80 ของปริมาณในปีก่อนหน้า 
กิจกรรมในประเทศจีนไดม้ีการเพิ่มข้ึนอย่างมากซ่ึงตรงกนัขา้มกบัส่วนอ่ืน ๆ ของโลก โดยคาดว่าอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ทั่วโลกจะสูญเสียอย่างน้อย 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี 2563 และเป็นการตอกย ้าถึงความแข็งแกร่งของการฟ้ืนตวัทาง
เศรษฐกิจของจีน ณ เดือนกนัยายน OECD คาดการณ์ว่าจะมีการขยายตวัร้อยละ 1.8 ในปีน้ีท าให้จีนเป็นหน่ึงเดียวในกลุ่ม 20 
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ประเทศท่ีเศรษฐกิจจะขยายตวัได ้ ราคาโรงแรมพุ่งสูงข้ึน, แอพพลิเคชัน่ท่ีใชเ้รียกรถโดยสารขดัข้อง, ตัว๋เขา้ชมก าแพงเมือง
จีนถูกขายจนหมด และการจองเท่ียวบินเพิ่มข้ึนร้อยละ 11 เมื่อเทียบกบัปี 2562 (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 6 ตุลาคม 2563) 
 
การส่งออกขา้วของอินเดียในปี 2563 อาจเพิ่มข้ึนเกือบร้อยละ 42 จากปีท่ีแลว้เป็น 14 ลา้นตนัในปี 2563 เพิ่มข้ึนจากปริมาณ 
9.9 ลา้นตนัในปีก่อนหน้า (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 7 ตุลาคม 2563)  
 
ด้วยอุปทานเรือท่ีคาดว่าจะลดลง การลงทุนน้อยลงอย่างต่อเน่ืองในภาคการขนส่งทางเรือส่วนใหญ่ท าให้เราเช่ือว่าปี 2563 
เป็นต้นไปอาจเป็นหน่ึงในทศวรรษท่ีดีท่ีสุดส าหรับการขนส่งในระยะยาวตามรายงานของ Cleaves Securities (ข้อมูลจาก 
TradeWinds วนัท่ี 13 ตุลาคม 2563) 
 
เรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองล าหน่ึงเทียบท่าเฮดแลนด์เมื่อวนัท่ี 12 ตุลาคม พร้อมกบัลูกเรือท่ีติดเช้ือโควิดหลายคนซ่ึงนบัเป็น
เหตุการณ์ท่ีสองในรอบสองสัปดาห์ มีรายงานว่าหอการค้าแร่และพลังงานของออสเตรเลียตะวนัตกและบริษทัเหมืองแร่
หลายแห่งก าลงัพิจารณาห้ามเรือท่ีมีลูกเรือท่ีมาจากกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เข้าเทียบท่า เมื่อการเคลื่อนยา้ยคนประจ า
เรือผ่านท่าเรือกลายเป็นเร่ืองยากในช่วงต้นปี ฟิลิปปินส์จึงกลายเป็นสถานท่ีท่ีสะดวกส าหรับเรือขนาดเคปไซส์ในการ
เคลื่อนยา้ยคนประจ าเรือ ตั้งแต่ต้นปีท่ีผ่านมามีเรือขนาดเคปไซส์กว่า 420 ล าแล่นเรือไปฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่เพื่อความ
สะดวกในการเคลื่อนยา้ยคนประจ าเรือ ในช่วงสองสามสัปดาห์ท่ีผ่านมาเรือเปล่าท่ีได้เข้ามาในน่านน ้าได้ตรงไปยงัท่าเรือ
เพื่อขนถ่ายสินคา้ ส าหรับตอนน้ีดูเหมือนว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ท่ีเรือล าใดท่ีท าการเคลื่อนยา้ยคนประจ าเรือในมะนิลาจะถูก
ห้ามไม่ให้เดินเรือไปยงัประเทศออสเตรเลียเน่ืองจากเรือท่ีท าการเคล่ือนยา้ยคนประจ าเรือในมะนิลามีจ านวนมากข้ึน ตวัเลข
รายสัปดาห์ของเรือขนาดเคปไซส์ท่ีเดินทางไปฟิลิปปินส์พุ่งสูงสุดเมื่อสองสามเดือนก่อน ตัวเลขทั้งหมดคิดเป็นปริมาณ 
84.5 ลา้นเดทเวทตนัหรือร้อยละ 23 ของปริมาณกองเรือ การสั่งห้ามใชเ้รือเหล่าน้ีจะมีตน้ทุนท่ีสูงเน่ืองจากเรือท่ีมีลูกเรือใหม่
จากภูมิภาคอ่ืน ๆ จะหายากมาก ซ่ึงยงัคงมีความน่ิงเฉยในตลาดต่อข่าวน้ี สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าในเดือนตุลาคมของเรือ
ขนาดเคปไซส์มีการเช่าท่ี 26 ,000 เหรียญสหรัฐต่อวนัในขณะท่ีเขียนรายงานข่าวน้ี ซ่ึงสูงกว่าเมื่อปลายสัปดาห์ท่ีแล้ว
ประมาณ 500 เหรียญสหรัฐ (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 13 ตุลาคม 2563)  
 
ดูเหมือนว่าอตัราการเช่ารายวนัส าหรับเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองนั้นตกต ่าอย่างมากในคร่ึงแรกของปี 2563 แต่ก าลงัฟ้ืนตัว
ในไตรมาสสามของปี 2563 ในเดือนกนัยายนของปี 2563 รายไดข้องดชันีเรือขนาดเคปไซส์เฉลี่ยอยู่ท่ี 18,015 เหรียญสหรัฐ
ต่อวนั (ลดลงร้อยละ 44.6 จากปีก่อนหน้า) รายได้ของดัชนีเรือขนาดปานาแมกซ์ (ขนาดระวาง 82,000 เดทเวทตัน) อยู่ท่ี 
12,421 เหรียญสหรัฐต่อวนั (ลดลงร้อยละ 25.2 จากปีก่อนหน้า) รายได้ของดัชนีเรือขนาดซุปราแมกซ์อยู่ท่ี 10,472 เหรียญ
สหรัฐต่อวนั (ลดลงร้อยละ28.9 จากปีก่อนหน้า) รายไดข้องดชันีเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (ขนาดระวาง 38,000 เดทเวทตนั) อยู่ท่ี 
10,235 เหรียญสหรัฐต่อวนั (ลดลงร้อยละ 21.2 จากปีก่อนหน้า) (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 14 ตุลาคม 2563) 
 
การน าเขา้แร่เหล็กของจีนในเดือนกนัยายนเป็นตวัเลขรายเดือนสูงสุดอนัดับสองเป็นประวติัการณ์ดว้ยปริมาณ 109 ลา้นตนั 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 8 จากการน าเขา้ในเดือนสิงหาคมและเพิ่มข้ึนร้อยละ 9 เมื่อเทียบกบัในเดือนกนัยายนปี 2562 ระดบัการน าเข้า
ในปี 2563 เพิ่มข้ึนร้อยละ 11 จากปีก่อนหน้าเมื่อเทียบกับสามไตรมาสแรกของปี 2562 ปริมาณจากบราซิลลดลงร้อยละ 5 
จากปีก่อนหน้า ขณะท่ีปริมาณจากออสเตรเลียเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 จากปีก่อนหน้า (ณ เดือนสิงหาคม) การน าเข้าถ่านหินใน
เดือนกันยายนอยู่ท่ี 19 ล้านตัน ซ่ึงต ่ากว่าปริมาณ 30 ล้านตันในปีท่ีแล้วอย่างมาก การน าเข้าถ่านหินนับจากต้นปีจนถึง
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ปัจจุบันอยู่ท่ี 239 ล้านตัน ซ่ึงลดลงร้อยละ 4 จากปีก่อนหน้า หลังจากเพิ่มข้ึนมากถึงร้อยละ 33 ในช่วงสองเดือนแรกของปี 
2563 (ขณะท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 13 ส าหรับคร่ึงแรกของปีน้ี) ในความเป็นจริงปริมาณการน าเข้าในเดือนกันยายนต ่าท่ีสุด
นับตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ปี 2559 เน่ืองจากจีนให้ความส าคญัมากต่อการน าเข้าตามเป้าหมายท่ีตั้งไวห้ลังจากเร่ิมต้นปีท่ี
แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามเน่ืองจากโควต้าได้ถูกยกไปในปี 2564 จนถึงช่วงปลายปี เราเช่ือว่าความเคลื่อนไหวในตลาดท่ี
เพิ่มข้ึนสามารถช่วยสนบัสนุนอตัราค่าระวางเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองได ้(ขอ้มูลจาก DNB Markets วนัท่ี 14 ตุลาคม 2563)  
 
เกษตรกรผูป้ลูกถัว่เหลืองในสหรัฐไดส่้งถั่วเหลืองไปยงัประเทศจีนแลว้กว่า 4.5 ลา้นตนั ในปี 2563 - ปี2564 ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 4 จากค่าเฉล่ีย 5 ปีโดยมีเมล็ดพืชน ้ามนัอีก 17.5 ล้านตัน ท่ีจะส่งออกไปยงัประเทศจีนในอีกไม่ก่ีเดือนข้างหน้า (ข้อมูล
จาก Platts วนัท่ี 16 ตุลาคม 2563)  
 
อุปสงคโ์ดยรวมคาดว่าจะเติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ 3 ในช่วงห้าปีขา้งหน้า ซ่ึงเปรียบเทียบกบัอุปสงคค์งท่ีในปี 2563 เมื่อเทียบ
กบัปี 2562 (ขอ้มูลจาก Lloyd’s List วนัท่ี 20 ตุลาคม 2563) 
 
การขนส่งธัญพืชทางทะเลคาดว่าจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 4 ในปีน้ีซ่ึงเป็นผลดีต่อตลาดเรือท่ีมีขนาดเล็กว่าเรือขนาดเคปไซส์ในช่วง
คร่ึงหลงัของปี 2563 (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Reserch วนัท่ี 23 ตุลาคม 2563) 
 
การขนส่งแร่เหล็กจากบราซิลในเดือนตุลาคมยงัคงอยู่ในระดับเดิมคือลดลงประมาณร้อยละ 6 จากเดือนก่อนหน้าอยู่ท่ี 31.7 
ลา้นตนัเน่ืองจากปริมาณยงัคงลดลงจากระดับสูงสุดในเดือนสิงหาคม การส่งออกได้ชะลอตวัลงราวร้อยละ 11 ตั้งแต่เดือน
กนัยายนเป็นประมาณ 1 ลา้นตนัต่อวนั นอกจากน้ียงัต ่ากว่าปริมาณ 1.2 ลา้นตนัต่อวนัในเดือนสิงหาคมประมาณร้อยละ 17 
ปริมาณการขนส่งท่ีออกจาก Tubarao ไดร้ับความเดือดร้อนโดยมีแนวโน้มท่ีจะแตะประมาณ 4 ลา้นตนัในเดือนตุลาคมลดลง
ร้อยละ 21 จากเดือนก่อนหน้าและร้อยละ 43 จากปีก่อนหน้า อัตราค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์ก็อ่อนตัวลงเช่นกนัหลงัจาก
การเพิ่มข้ึนเมื่อตน้เดือนตุลาคม เราประเมินค่าเช่าเหมาล าเป็นระยะเวลาของเส้นทางการเดินเรือ C3 ท่ี 17,868 เหรียญสหรัฐ
ต่อวนัเมื่อวานน้ีลดลงร้อยละ 41 จากระดบัสูงสุดท่ี 30,312 เหรียญสหรัฐต่อวนัในช่วงต้นเดือน ในอีกไม่ก่ีสัปดาห์ขา้งหน้า
เราคาดว่าจะมีการเพิ่มข้ึนของปริมาณการผลิตรายเดือน จากเป้าหมายท่ีได้ตั้งไวใ้นปีน้ีของผูผ้ลิตแร่เหล็กในท้องถ่ิน แม้ว่า
ปริมาณจะยงัคงอ่อนแอเมื่อเทียบกบัระดบัในปี 2561 (ขอ้มูลจาก Braemar ACM ณ วนัท่ี 27 ตุลาคม 2563) 
 
แมว้่าการระบาดของโรคจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดส่วนใหญ่ แต่อุปสงคข์องเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองดูเหมือน
จะค่อนข้างดี โดยราคาสินค้าแห้งเทกองหลักนั้นมีราคาสูงกว่าสินค้าอ่ืน ๆ  น่ีเป็นส่วนหน่ึงจากการหยุดชะงกัของอุปทาน 
(โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีของแร่เหล็ก) แต่ยงัเป็นผลมาจากความตอ้งการวตัถุดิบและสินคา้ท่ี "จ าเป็น" เช่น ธัญพืช ตลาด
เหล็กของจีนเติบโตดีข้ึน เศรษฐกิจจีนฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็วนับจากไตรมาสแรกหลงัจากไดม้ีการควบคุมการระบาดของโรค 
และการกระตุน้การใชจ้่ายในช่วงตน้ปีไดช้่วยพยุงภาคการก่อสร้างและภาคการผลิต ความสนใจเก็งก าไรในตลาดเหล็กของ
จีนท าให้อตัราก าไรของผูผ้ลิตเหล็กเพิ่มข้ึนเน่ืองจากนักลงทุนวางเดิมพนักับการฟ้ืนตวัไวใ้นรูปตัววี (V) โดยผลผลิตเหล็ก
ดิบในจีนในช่วงเก้าเดือนแรกของปีมีมูลค่ารวม 783.3 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.7 จากปีก่อนหน้า ในระยะสั้นเราคาดว่า
ผลผลิตจะลดลงเน่ืองจากการก่อสร้างท่ีลดลงและมีการบังคบัใชม้าตรการควบคุมมลพิษในฤดูหนาว อย่างไรก็ตาม ความ
ตอ้งการแร่เหล็กของจีนไม่น่าจะลดลงไปจากเดิมเน่ืองจากมีการจัดเก็บสินคา้คงคลงัอย่างต่อเน่ืองในสัปดาห์สุดทา้ยของปี 
ความต้องการเหล็กของจีนจะชะลอตัวและโรงหลอมไฟฟ้าจะมีบทบาทมากข้ึนในการผลิต แผนเศรษฐกิจระยะเวลาห้าปี
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ขา้งหน้าของจีนจะท าให้มีการใช้เศษเหล็กมากข้ึนและมีการควบคุมมลพิษท่ีเขม้งวดข้ึน ปัจจยัน้ีจะผลกัดนัให้เกิดการน าเข้า
แร่เหล็กของจีนแมว้่าความแข็งแกร่งในการผลิตเหล็กในปีน้ีได้เพิ่มข้ึนโดยหลงัจากนั้นภาคอุปสงคจ์ะอ่อนตวัลง ในส่วนอื่น
ของโลก อุตสาหกรรมเหล็กยงัคงประสบกบัการสูญเสียผลผลิตจ านวนมาก แต่เราไดป้รับการคาดการณ์ของเราส าหรับการ
ฟ้ืนตวัดงักล่าวไปสู่การเติบโต ผลกระทบต่อการผลิตเหล็กของโลกในปีน้ีนั้นค่อนข้างรุนแรง แต่จะไม่นานเท่ากบัช่วงหลัง
วิกฤตการเงินโลก ในปี 2563 อุตสาหกรรมการบริการเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีไดร้ับผลกระทบหนกัท่ีสุดไม่ใช่อุตสาหกรรม
การผลิตและการก่อสร้าง ส าหรับสินคา้แห้งเทกองทัว่โลก ถ่านหินเป็นสินคา้โภคภณัฑ์ท่ีอุปสงค์ถูกท าลายมากท่ีสุดในปีน้ี 
ประเทศขบัเคลื่อนหลักของตลาดถ่านหินในเอเชียคือจีนและอินเดียมีการน าเข้าถ่านหินลดลงอย่างมากในช่วงไม่ก่ีเดือนท่ี
ผ่านมา หลังจากการปิดเมืองอย่างเข้มงวดของอินเดียพบว่าอุปสงค์ทางด้านพลงังานและการผลิตเหล็กลดลงอย่างมากซ่ึง
ส่งผลให้การน าเข้ามีปริมาณลดลง จีนซ่ึงมีอุปสงค์ถ่านหินท่ีค่อนข้างแข็งแกร่งในปีน้ีได้เพิ่มโควต้าการป้องกนัการน าเขา้
ถ่านหินเพื่อสนับสนุนผูผ้ลิตถ่านหินในประเทศ มาตราการดังกล่าวน้ีได้ควบคุมการน าเข้าถ่านหิน COVID-19 ส่งผลให้
แนวโน้มการน าเข้าถ่านหินในยุโรปลดลงและเร่งการเปลี่ยนจากพลังงานถ่านหินเป็นก๊าซธรรมชาติราคาถูก การสูญเสีย
ก าลงัการผลิตเหล็กและความตอ้งการถ่านหินจะตอ้งใชเ้วลาในการฟ้ืนตวั การคา้ถ่านหินทางทะเลทัว่โลกจะหดตวัเกือบร้อย
ละ 8 ในปี 2563 ตามดว้ยการฟ้ืนตวัร้อยละ 2 ในปี 2564 อุปสงคท่ี์เพิ่มข้ึนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้นั้นจะไม่เพียงพอท่ีจะ
ทดแทนการลดลงจากภูมิภาคอื่น เรายงัคงมีมุมมองในแง่ดีในการคา้ธัญพืชและไดเ้พิ่มประมาณการของเรา เราคาดการณ์ว่า
การส่งออกถัว่เหลืองจากประเทศผูส่้งออกรายใหญ่จะเพิ่มข้ึนร้อยละ 13 จากปีก่อนหน้าในปี 2563 และเกือบร้อยละ 19 ใน
คร่ึงแรกของปี 2564 ส่ิงน้ีไดรั้บแรงหนุนจากการเติบโตของผลผลิตในบราซิล อาร์เจนตินา และสหรัฐอเมริกา อุปสงคไ์ดรั้บ
แรงหนุนจากความตอ้งการอย่างมหาศาลของจีนซ่ึงดูเหมือนว่าจะฟ้ืนตวัเต็มท่ีจากการระบาดของไขห้วดัหมู การน าเขา้ของ
จีนจากสหรัฐมีแนวโน้มดีข้ึนในอีกไม่ก่ีเดือนขา้งหน้าโดยมีก าลงัซ้ือในปริมาณเป็นท่ีน่าพอใจ การเติบโตของการคา้ขา้วสาลี
และเมล็ดพืชหยาบจะด าเนินต่อไป โดยไดร้ับการสนับสนุนจากปริมาณการซ้ือท่ีแข็งแกร่งจากสหรัฐ และปริมาณการผลิต
ท่ีมากข้ึนในทะเลด า (ขอ้มูลจาก Braemar AMC วนัท่ี 29 ตุลาคม 2563) 
 
ดว้ยการน าเขา้ขา้วโพดรายไตรมาสสูงสุดในไตรมาสสามและอีก 1 ลา้นตนัท่ีอยู่ระหว่างการขนส่ง จีนดูเหมือนจะใชโ้ควตา
การน าเขา้จากต่างประเทศประจ าปีในปีน้ีเกินกว่าท่ีได้ก าหนดไวท่ี้ปริมาณ 7.2 ลา้นตนั จนถึงปัจจุบนัจีนน าเขา้ 6.9 ลา้นตนั 
(เพิ่มข้ึน 3 ล้านตันจากปีก่อนหน้า) เน่ืองจากการบริโภคท่ีเพิ่มข้ึนและการเก็บเก่ียวในประเทศของปีน้ีได้รับผลกระทบ
ในทางลบจากภัยแล้งก่อนหน้าน้ี พายุไต้ฝุ่ นก่อนช่วงการเก็บเก่ียว และความเสียหายจากศตัรูพืชเพิ่มข้ึน โดยปกติผลผลิต
ขา้วโพดของจีนจะอยู่ท่ีประมาณ 250 ลา้นตนั แต่ความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากจ านวนสัตวปี์กท่ีเพิ่มข้ึนและการท่ีรัฐบาล
ตดัสินใจห้ามการให้เศษอาหารแก่สุกร ปริมาณขา้วโพดคงคลงัลดลงอย่างมีนยัส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาและการขาดแคลน
อุปทานท่ีเห็นได้จากราคาข้าวโพดในประเทศท่ีแตะระดับสูงสุดเป็นประวติัการณ์ในตลาด Dalian Commodity Exchange 
เมื่อสัปดาห์ท่ีแลว้ ยูเครนเป็นผูส่้งออกขา้วโพดส่วนใหญ่ให้จีน ปริมาณการส่งออกในปีก่อนหน้าอยู่ท่ี 4.1 ลา้นตนัไดถู้กแซง
หน้าดว้ยปริมาณ 4.9 ลา้นตนัท่ีไดม้ีการส่งออกให้จีนจนถึงส้ินไตรมาสสาม การกลบัมาของการส่งออกอย่างสม ่าเสมอจาก
สหรัฐอเมริกาตั้งแต่เดือนมิถุนายนดว้ยปริมาณการน าเข้าของจีนท่ีเพิ่มข้ึน 1.5 ลา้นตนัภายในส้ินไตรมาสสามนั้นสูงกว่ายอด
รวมของตวัเลขทั้งหมดของปีท่ีแลว้ถึง 5 เท่า การวิเคราะห์ข้อมูลของ USDA เผยให้เห็นคร่ึงหน่ึงของปริมาณ 1.2 ลา้นตนัท่ี
ส่งมอบในเดือนกันยายนจากอ่าวสหรัฐยังไม่น่าจะได้มีการขนถ่ายสินค้าออกจากเรือท่ีท่าเรือจีน ในขณะท่ียงัมีสินค้า
ข้าวโพดอีก 0.7 ล้านตันซ่ึงได้มีการขนส่งในช่วงเดือนตุลาคมจากอ่าวสหรัฐ เน่ืองจากการขนส่งข้าวโพดส่วนใหญ่ไปยงั
ประเทศจีนนั้นบรรทุกโดยเรือขนาดปานาแมกซ์และเรือขนาดคามซาร์แมกซ์ ปริมาณการส่งออกท่ีเพิ่มข้ึนเหล่าน้ีและในแง่
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ปริมาณการขนส่งตันไมล์ท่ียาวข้ึนจะเป็นแรงหนุนท่ีส าคัญในอนาคต (ข้อมูลจาก Howe Robinson Research วันท่ี 30 
ตุลาคม 2563) 
 
การเติบโตของอุปทานเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองท่ีชะลอตัวรวมกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ของจีนน่าจะส่งผลให้
รายไดค่้าระวางเรือเพิ่มข้ึน Arrow Shipbroking กล่าวว่าปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่อยู่ในระดับท่ี “น้อยลงอย่างมากในวนัน้ี” 
เมื่อเทียบกับช่วงเร่ิมต้นของการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนหน้าน้ีในจีน “มีปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ร้อยละ 80 ของกองเรือใน
เดือนพฤศจิกายนปี 2551 เมื่อรัฐบาลจีนได้เสนอแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อต่อสู้กับผลกระทบจากวิกฤตการเงินโลก” ใน
ปัจจุบนั เราอยู่ในจุดเร่ิมตน้ของการกระตุน้เศรษฐกิจอีกคร้ังและอัตราส่วนของค าสั่งต่อเรือใหม่ต่อกองเรืออยู่ท่ีร้อยละ 6.9 
เท่านั้น Arrow คาดการณ์ว่าการคา้สินคา้แห้งเทกองทางทะเลจะหดตวัเป็นคร้ังแรกนบัตั้งแต่ปี 2552 แต่การลดลงเชิงปริมาณ
น่าจะ “น้อยกว่าทีไ่ดค้าดการณ์ไวก่้อนหน้าน้ี” อย่างไรก็ตาม shipbroker กล่าวว่าการขนส่งคาดว่าจะ “เพิ่มข้ึนอย่างมาก” ใน
ปี 2564 เมื่ออุปสงคน์อกประเทศจีนเพิ่มข้ึน (ขอ้มูลจาก TradeWinds วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563) 
 

การเปลี่ยนแปลงหลักของภาคอุปทาน 
เร่ิมต้นปี 2563 อุปทานเรืออยู่ท่ี 873.43 ล้านเดทเวทตัน และเพิ่มข้ึนเป็น 902.18 ล้านเดทเวทตัน ณ ส้ินไตรมาสสามของปี 
2563 โดยมีก าหนดการส่งมอบเรือร้อยละ 1.38 (12.45 ล้านเดทเวทตัน) ภายในระยะเวลาท่ีเหลือของปี 2563 หากค านวณ
อัตราการส่งมอบเรือล่าช้าที่ร้อยละ 15 (ปริมาณการส่งมอบเรือล่าชา้จนถึงส้ินไตรมาสสามของปี 2563 อยู่ท่ีร้อยละ 10.07) 
ของก าหนดการส่งมอบเรือข้างต้นและคาดว่าจะมีการรีไซเคิลเรือในปริมาณ 16 ล้านเดทเวทตัน (ปริมาณการรีไซเคิลเรือ
จนถึงส้ินไตรมาสสามของปี 2563 อยู่ท่ี 11.16 ลา้นเดทเวทตนั) อตัราการขยายตวัของกองเรือสุทธิต่อปีจะอยู่ท่ีร้อยละ 3.79 
(จาก 873.43 ลา้นเดทเวทตนัเป็นปริมาณกองเรือ 907.46 ลา้นเดทเวทตนัโดยเป็นการขยายตวัในกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่าย
สินค้าบนเรือจาก 313.39 ล้านเดทเวทตันเป็นปริมาณกองเรือ 321.76 ล้านเดทเวทตัน เป็นการขยายตัวในกลุ่มเรือท่ีไม่มี
อุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือจาก 560.93 ลา้นเดทเวทตนัเป็นปริมาณกองเรือ 585.69 ลา้นเดทเวทตนั) ภายในส้ินปี 2563 และ
ร้อยละ 1.72 ภายในส้ินปี 2564 (จาก 907.46 ลา้นเดทเวทตนัเป็นปริมาณกองเรือ 923.07 ลา้นเดทเวทตนัโดยเป็นการขยายตัว
ในกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือจาก 321.76 ลา้นเดทเวทตนัเป็นปริมาณกองเรือ 326.92 ลา้นเดทเวทตนั เป็นการ
ขยายตวัในกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือจาก 585.69 ลา้นเดทเวทตนัเป็นปริมาณกองเรือ 596.15 ลา้นเดทเวท
ตัน) โดยใช้อัตราการส่งมอบเรือล่าช้าและอัตราการรีไซเคิลเรือในปริมาณเทียบเท่ากับปี 2563 ความแออัดของเรือ การ
จดัการน ้าถ่วงเรือ การลดความเร็วในการแล่นเรือลง ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยกระชบัภาคอุปทาน 
 

มุมมองอื่น ๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงหลกัของภาคอุปทาน 
บริษทัรีไซเคิลเรือสัญชาติอินเดียถูกบังคบัให้ปิดตัวหรือลดการด าเนินการเน่ืองจากการขาดออกซิเจนในระหว่างการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา (ขอ้มูลจาก TradeWinds วนัท่ี 15 กนัยายน 2563) 
 
กองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองเติบโตข้ึนเกือบ 25 ล้านเดทเวทตัน เพิ่มข้ึนเกือบร้อยละ 3 ตั้งแต่ต้นปี  กลุ่มเรือขนาดเคป
ไซส์มีปริมาณเพิ่มข้ึน 9.6 ลา้นเดทเวทตนัจากการรับมอบเรือขนาดนิวคาสเซิลแมกซ์ แมว้่าการเติบโตของกองเรือจะยงัคงอยู่
ในการควบคุมเน่ืองจากมีการปลดระวางเรือเก่าท่ีหมดอายุการใชง้านเมื่อตน้ปี ในกลุ่มเรือขนาดปานาแมกซ์อุปทานเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 5 จนถึงขณะน้ีโดยมีการรับมอบเรือใหม่จ านวน 125 ล าและมีเรือเพียง 7 ล าที่ถูกปลดระวาง ในกลุ่มเรือขนาดซุปรา
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แมกซ์มีการเพิ่มข้ึนอย่างมากของกลุ่มเรือขนาดอัลตราแมกซ์ เมื่อต้นปีท่ีผ่านมากลุ่มเรือขนาดอัลตราแมกซ์มีจ านวนเกิน 
1,000 ล าโดยเพิ่มข้ึนร้อยละ 11 นับจากต้นปีจนถึงปัจจุบัน แต่ยงัมีค าสั่งต่อเรือใหม่ไม่มาก ในแง่เดทเวทตันค าสั่งต่อเรือ
ปัจจุบนัแสดงให้เห็นถึงปริมาณเพียงร้อยละ 7 ของกองเรือในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่ปลายยุค 80 คาดการณ์ว่า
ปี 2563 จะเป็นปีท่ีมีค าสั่งต่อเรือต ่าสุดนับตั้งแต่ปี 2559 และต ่าสุดเป็นอนัดับสองนับตั้งแต่ปี 2544 โดยมีค าสั่งต่อเรือเพียง 
138 ล าจนถึงปัจจุบนั กลุ่มเรือขนาดเคปไซส์มีค าสั่งต่อเรือมากท่ีสุดในแง่เดทเวทตนัและในแง่สัดส่วนต่อกองเรือในปัจจุบัน 
ด้วยปริมาณ 32 ล้านเดทเวทตันท่ีมีก าหนดให้ส่งมอบในช่วงต้นทศวรรษ 2020 ค าสั่งต่อเรือจึงมีจ านวนประมาณร้อยละ 9 
ของปริมาณกองเรือในปัจจุบนั แต่ตวัเลขน้ียงัคงเป็นตวัเลขท่ีต ่าท่ีสุดนับตั้งแต่ปี 2540 ส าหรับกลุ่มเรือขนาดปานาแมกซ์ มี
ค าสั่งต่อเรือในปริมาณ 16 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 7 ของกองเรือในปัจจุบนั แต่หน่ึงในสามมีก าหนดส่งมอบในปลายปี
น้ี ในกลุ่มเรือขนาดซุปราแมกซ์มีค าสั่งต่อเรือในปริมาณ 11.4 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 6  ของกองเรือในปัจจุบนัซ่ึงต ่า
ท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2536 กองเรือขนาดแฮนด้ีไซส์เป็นกลุ่มเดียวท่ีมียอดสั่งต่อเรือล่วงหน้าต ่ามากและมีการเพิ่มจ านวนจ ากัดใน
ปีน้ี กลุ่มเรือขนาดระวาง 10,000 - 40,000 เดทเวทตนั โตข้ึนเพียงร้อยละ 1.2 ในปริมาณเดทเวทตนัในปีน้ี และมีค าสั่งต่อเรือ
ใหม่คิดเป็นร้อยละ 4 ของกองเรือในปัจจุบนั ดว้ยจ านวนเรือท่ีจ ากัดในปีน้ีมีคุณสมบัติบางประการท่ีโดดเด่น การสั่งต่อเรือ
ขนาดเคปไซส์ยงัคงมุ่งเน้นไปท่ีเรือขนาดนิวคาสเซิลแมกส์ซ่ึงรวมถึงเรือเช้ือเพลิงคู่ LNG หลายล า  ในกลุ่มเรือขนาดปานา
แมกซ์มุ่งความสนใจไปท่ีเรือขนาดคามซาร์แมกซ์และเรือขนาดโพส-ปานาแมกซ์ เรือขนาดซุปราแมกซ์มีปริมาณการท า
สัญญาจ านวน 53 ล า ยงัคงเห็นว่าเรือขนาดอลัตราแมกซ์นั้นได้รับความสนใจอย่างต่อเน่ือง แต่เรายงัเห็นค าสั่งต่อเรือใหม่ท่ี
เพิ่มข้ึนส าหรับเรือขนาดเล็กในเรือประเภทซุปราแมกซ์ท่ี มีค าสั่งต่อเรือใหม่ 11 ล าในกลุ่มเรือขนาดระวาง 40,000 - 42,000 
เดทเวทตัน ซ่ึงเป็นกลุ่มขนาดระวางท่ีพิสูจน์ได้ว่าได้รับความนิยมมากข้ึน เน่ืองจากเรือจ านวนมากเหล่าน้ีมีแบบแปลน
เหมือนกบัเรือแฮนด้ีไซส์ขนาดใหญ่ทัว่ไป โดยมีระวางท่ีกวา้งข้ึนเพื่อให้สามารถบรรทุกสินคา้ไดม้ากข้ึน ค าสั่งต่อเรือขนาด
แฮนด้ีไซส์ถูกเปล่ียนเป็นค าสั่งต่อเรือท่ีขนาดเล็กกว่า ดังนั้นด้วยค าสั่งต่อเรือใหม่ท่ีซบเซาน้ีจะเป็นสัญญาณว่าค าสั่งต่อเรือ
ใหม่อีกระลอกก าลังจะมาใช่หรือไม่? น่ีคือส่ิงท่ีเราเห็นในปี 2556 และในปี 2560 เมื่อการสั่งต่อเรือใหม่ของกองเรือมี
แนวโน้มลดลงในปริมาณที่ใกลเ้คียงกนัแต่มีความแตกต่างท่ีส าคญับางประการ ประการแรกการตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อม
และความไม่แน่นอนเก่ียวกับกฎระเบียบเป็นส่ิงส าคญัในความคิดของนักลงทุน IMO 2030 IMO 2050 และกฎการปล่อย
คาร์บอนฉบบัล่าสุดของสหภาพยุโรป ก่อให้เกิดค าถามท่ีส าคญัอย่างมากเก่ียวกับการเลือกใชเ้ช้ือเพลิงและการออกแบบเรือ 
น่ีเป็นปัญหาส าคญัท่ีท าให้เจา้ของเรือกลับมาพิจารณาการต่ออายุกองเรือและในกรณีท่ีไม่มีความชัดเจนเก่ียวกบัวิธีท่ีดีท่ีสุด
ในการปฏิบติัตามกฎระเบียบเหล่าน้ีเราคาดว่าค าสั่งต่อเรือใหม่จะหยุดชะงกั ส าหรับนกัลงทุนบางราย ราคาปัจจุบนัดูเหมือน
จะไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของตลาดขนส่งสินคา้ เน่ืองจากปริมาณอุปทานลน้ตลาดนั้นอยู่ในระดับสูงในกลุ่มเรือบาง
กลุ่ม และการระบาดของ COVID-19 ไดเ้พิ่มความไม่แน่นอนอีกชั้นหน่ึงโดยเพิ่มความผนัผวนข้ึนอีกขั้น ในช่วงไม่ก่ีเดือนท่ี
ผ่านมาเราได้เห็นรายได้ของเรือขนาดเคปไซส์อยู่ท่ีระดบั Opex ก่อนท่ีจะสร้างสถิติส าหรับอัตราการเปลี่ยนแปลงรายวนัท่ี
มากท่ีสุดและส่ิงน้ีไดเ้กิดข้ึนกบักลุ่มเรือขนาดเล็กลงดว้ย เราคาดว่ากิจกรรมการสั่งต่อเรือใหม่จะยงัคงอยู่ในระดบัต ่า ซ่ึงส่ิงน้ี
ซ่ึงจะช่วยบรรเทาภาวะอุปทานลน้ตลาดในอีกไม่ก่ีเดือนขา้งหน้า อย่างไรก็ตามมีความเส่ียงท่ีจะเกิดความคึกคกัในการสั่งต่อ
เรืออีกคร้ังหากราคาสั่งต่อเรือใหม่นั้นลดลงอย่างมีนยัส าคญั แมว้่าเราจะมองว่าส่ิงน้ีไม่น่าเป็นไปได ้แต่ส่ิงน้ีก็แสดงถึงความ
เส่ียงดา้นลบ (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 24 กนัยายน 2563) 
 
เรือขนาดเคปไซส์ท่ีรอการถ่ายสินค้า ณ ท่าเรือของประเทศจีนลดจ านวนลงในช่วงไม่ก่ีวนัท่ีผ่านมา จากระดับความแออดั
มากเป็นสถิติในไตรมาสสาม ขณะน้ีมีเรือขนาดเคปไซส์ปริมาณ 10.7 ลา้นเดทเวทตนัก าลงัเขา้คิว ลดลงร้อยละ 22 จากเดือน
ก่อนหน้า แต่ยงัคงมากกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมาถึง 4 ลา้นเดทเวทตนั ตวัเลขน้ีคิดเป็นร้อยละ 3 ของกองเรือขนาดเคป
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ไซส์ในปัจจุบนั ถึงแมว้่าจะมีความแออดัท่ี “เกิน” ในปริมาณ 4 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 1.1 ของกองเรือก็ตาม ค าสั่งซ้ือ
แร่เหล็กท่ีมีเพิ่มข้ึนอย่างมาก และมาตรการด้าน COVID-19 ส่งผลให้ผูร้ับมีความกังวล ขณะท่ีโควตาการน าเข้าถ่านหิน
ส่งผลให้เรือขนาดเคปไซส์ไม่สามารถขนถ่ายสินคา้ได ้มาตรการกกัตวัขั้นต ่า 14 วนัส าหรับเรือท่ีเขา้เทียบท่าท่ีบงัคบัใช้ใน
บางท่าเรือของประเทศจีน ส าหรับเรือท่ีมีการผลัดเปลี่ยนลูกเรือระหว่างทางท่ีจะมาขนถ่ายสินคา้ในประเทศจีน ความแออัด
จะยงัคงอยู่ในระดับต ่าเมื่อเทียบกับไตรมาสสามถึงแม้ว่าจะยงัคงมีความเส่ียงอยู่บ้าง ข้อจ ากัดด้านการน าเข้าถ่านหินมี
แนวโน้มท่ีจะยงัคงท่ีอยู่ในระดับหน่ึง และการส่งออกแร่เหล็กจากทั้งบราซิลและออสเตรเลียท่ีเพิ่มสูงข้ึนเมื่อเร็ว ๆ น้ีจะ
ส่งผลให้มีจ านวนเรือท่ีเดินทางมายงัประเทศจีนเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วในอีกไม่ก่ีสัปดาห์ (ข้อมูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 6 
ตุลาคม 2563) 
 
ปริมาณการส่งมอบในปี 2563 จะเพิ่มข้ึนเป็น 46.2 ลา้นเดทเวทตนั จาก 39.9 ลา้นเดทเวทตนั ในปี 2562 ใน 9 เดือนแรกมีการ
ส่งมอบในปริมาณ 38.88 ลา้นเดทเวทตนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 34 จากปีก่อนหน้าในปี 2562 การปลดระวางเรือในปี 2563 คาดว่า
จะยงัคงอยู่ในระดบัปานกลางท่ี 11.1 ลา้นเดทเวทตนั แมว้่าตลาดจะน่าผิดหวงัจากผลกระทบจากกฎเกณฑ์ในเร่ืองการจดัการ
น ้าถ่วงเรือและเร่ืองค่าก ามะถนัในน ้ามนัเช้ือเพลิง รวมถึงก าหนดการแทนท่ีกองเรือ ในช่วงเกา้เดือนแรกมีการปลดระวางเรือ 
9.7 ล้านเดทเวทตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 77 จากปีก่อนหน้า การเติบโตของกองเรือสุทธิส าหรับเรือเทกองขนาดระวางมากกว่า 
20,000 เดทเวทตันจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในปี 2563 จากนั้นจะชะลอตัวท่ีการเพิ่มข้ึนร้อยละ 2 ในปี 
2564 อ้างอิงจากค าสั่งต่อเรือใหม่ อัตราการส่งมอบล่าช้าและการปลดระวาง กองเรือขยายตัวสุทธิเพิ่มข้ึนร้อยละ 4 จากปี
ก่อนหน้าในปี 2562 กิจกรรมการท าสัญญาอยู่ในระดับปานกลางโดยมีอตัราส่วนค าสั่งต่อเรือใหม่ต่อการซ้ือขายตอนน้ีเพียง
ร้อยละ 6.6 ในแง่เดทเวทตนั (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 14 ตุลาคม 2563) 
 
ในแง่เดทเวทตนักองเรือขนาดปานาแมกซ์เติบโตข้ึนร้อยละ 5 นบัจากตน้ปีน้ี โดยปัจจุบนัอยู่ท่ี 227.4 ลา้นเดทเวทตนัจนถึง
ขณะน้ีในปี 2563 เราไดบ้นัทึกการส่งมอบเรือ 140 ล าในกลุ่มเรือขนาดปานาแมกซ์ในขณะท่ีมีเรือเก่าเพียง 9 ล าเท่านั้นท่ีถูก
ปลดระวาง  (ขอ้มูลจาก Braemar ACM ณ วนัท่ี 27 ตุลาคม 2563) 
 
เรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองเห็นผลกระทบจากการติดตั้งเคร่ืองดกัจับเขม่าควนัในคร่ึงหลงัของปี 2562 มีเรือปริมาณสูงสุดท่ี
ร้อยละ 2.2 ไดอ้ยู่ในระหว่างรอการติดตั้งในช่วงตน้ปี 2563โดยมีการบ่งช้ีถึงการขยายตัวของกองเรือท่ีแล่นอยู่ท่ีร้อยละ 1.9 
ในเดือนมกราคมเทียบกบัพื้นฐานการเติบโตของกองเรือท่ีร้อยละ 4.0 ภายในเดือนตุลาคม การติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัท่ี
มีปริมาณลดลงเป็นตัวบ่งช้ีว่าการเติบโตของกองเรือท่ีแล่นอยู่จะเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 4.7 ซ่ึงสูงกว่าการเติบโตของกองเรือ
ทั้งหมดท่ีร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า (ขอ้มูลจาก Clarksons วนัท่ี 30 ตุลาคม 2563) 
 
ยอดขายเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองมือสองท่ีมีปริมาณสูงมากในช่วงไม่ก่ีเดือนท่ีผ่านมาเป็น ข่าวใหญ่ของตลาดการซ้ือขาย
เรือ ผูซ้ื้อหลายรายก าลงัเสนอราคาส าหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์อายุ 20 ปีโดยไม่มีการตรวจสอบตัวเรือก่อน มีการรายงาน
ข้อตกลงหลายรายการรวมถึงการท่ีบริษทั Oman Shipping ซ้ือเรือขนาดอัลตราแมกซ์รุ่นใหม่อีก 4 ล าและบริษทั Tiger 
Group (Greathorse International) ของฮ่องกงขายเรือขนาดเคปไซส์รุ่นใหม่ 4 ล า (ข้อมูลจาก Compass Maritime วนัท่ี 30 
ตุลาคม 2563) 
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ในการเปลี่ยนแปลงอุปทานในอนาคตการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัท่ีสุดคือการปลดระวางเรือ เราเคยคาดว่าจะมีการปลดระวาง
เรือขนาดปานาแมกซ์และขนาดซุปราแมกซ์มากข้ึน แต่เมื่อมีการปิดเมือง ณ อู่ปลดระวางเรือเมื่อต้นปีและตลาดค่าระวางท่ี
ค่อนข้างแข็งแกร่งในช่วงไม่ก่ีเดือนท่ีผ่านมาท าให้จ านวนเรือท่ีถูกปลดระวางมีจ านวนจ ากดั ส าหรับเรือขนาดปานาแมกซ์ 
เรือท่ีมีอายุถึงก าหนดปลดระวางมีแนวโน้มท่ีจะมองหาการเช่าจาก ธุรกิจการค้าถ่านหินในประเทศของจีนซ่ึงสร้าง
ผลตอบแทนท่ีดีเน่ืองจากข้อจ ากัดการน าเขา้ท าให้สาธารณูปโภคชายฝั่งตอ้งซ้ือจากซัพพลายเออร์ในประเทศ เราไดป้รับลด
การคาดการณ์ส าหรับการปลดระวางเรือในปีน้ี แต่เรายงัคงคาดว่าเรือท่ีมีอายุมากเหล่าน้ีจะถูกปลดระวางในปีหน้า ในระยะ
ยาวเรายงัคงมองในแง่ดีส าหรับปริมาณค าสั่งต่อเรือใหม่ท่ีจ ากดัซ่ึงควรจบัตามองถึงการเติบโตของอุปทาน โดยยงัมีปัจจยัท่ีมี
ความไม่แน่นอนสูงเน่ืองจากกฎข้อบังคบัด้านการปล่อยมลพิษ ตลาดค่าระวางท่ีไม่ดีในช่วงท่ีผ่านมาและการขาดแหล่ง
เงินทุน เราไดเ้พิ่มการคาดการณ์ส าหรับค าสั่งต่อเรือในอนาคตเน่ืองจากเราคาดว่าจะมีค าสั่งต่อเรือใหม่เพื่อเก็งก าไรเน่ืองจาก
ราคาอาจเพิ่มข้ึนในอนาคต แม้ว่าเราจะไม่เห็นวิธีแก้ปัญหาใด ๆ  ท่ีจะปฏิบัติตามกฎการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีก าลงัจะมีข้ึน 
แต่เราคาดว่าราคาเรือต่อใหม่จะลดลงซ่ึงอาจช่วยกระตุ้นให้เกิดการสั่งซ้ือ ในแง่ของความเป็นจริงราคาเรือต่อใหม่อยู่ใน
ระดับท่ีต ่าเป็นประวติัการณ์และราคาท่ีลดลงอีกจะดึงดูดความสนใจในการปรับปรุงกองเรือ (ข้อมูลจาก Braemar ACM 
วนัท่ี 29 ตุลาคม 2563) 
 
ในช่วงส่ีสัปดาห์ท่ีผ่านมาเรือขนาดเคปไซส์แล่นเรือเปล่าไปทางตะวนัตกผ่านสิงคโปร์แตะ 41.7 ล้านเดทเวทตัน ซ่ึงสูงสุด
นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม หลังจากการเพิ่มข้ึนของอัตราค่าระวางในช่วงต้นเดือนตุลาคม มีการเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วของ
จ านวนเรือขนาดเคปไซส์ ท่ีมุ่งหน้าไปยงัมหาสมุทรแอตแลนติก โดยมีเรือจ านวน 47 ล าแล่นเรือเปล่าผ่านสิงคโปร์ใน
สัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมซ่ึงเป็นตัวเลขสูงสุดต่อสัปดาห์ตลอดทั้งปี คิดเป็นปริมาณ 8.7 ลา้นเดทเวทตนั การเพิ่มข้ึนของ
เรือขนส่งแร่ท่ีมุ่งหน้ากลับไปยงับราซิลนั้นแข็งแกร่งเช่นกัน ในช่วงส่ีสัปดาห์ท่ีผ่านมาได้มีการขนส่งผ่านจุดน้ีในปริมาณ 
16.6 ลา้นเดทเวทตนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 จากช่วงส่ีสัปดาห์ก่อนหน้า ปริมาณแร่เหล็กจากบราซิลฟ้ืนตวัจากการหยุดชะงกัของ
อุปทานเมื่อตน้ปีและฤดูฝนก าลงัจะส้ินสุดลงในแอฟริกาตะวนัตกท าให้ปริมาณการขนส่งแร่บอกไซต์กลบัมาเพิ่มข้ึนอีกคร้ัง 
ปัจจยัน้ีจะช่วยรองรับเรือท่ีเขา้มาน่านน ้าน้ี แต่ตลาดจะยงัคงมีอุปทานอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีในช่วงอีกไม่ก่ีสัปดาห์ขา้งหน้า (ขอ้มูล
จาก Braemar ACM วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2563) 
 

การเปลี่ยนแปลงหลักด้านกฎเกณฑ์ 

ด้วยส่วนต่างของราคาระหว่างน ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถันสูงและน ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถันต ่าท่ีลดลงอย่างมาก ข้อโต้แยง้
ทางเศรษฐกิจส าหรับเคร่ืองดักจับเขม่าควนัท่ีถูกใชเ้พื่อเป็นการแก้ปัญหาส าหรับข้อก าหนดท่ีต้องการลดการเดินตามรอย 
SOX ไดล้ดลงเน่ืองจากการวางแผนท่ีไม่รอบคอบ 
 
เป็นเร่ืองน่าเสียดายท่ีเงินจ านวน 6 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ท่ีเสียไปกบัการติดตั้งเคร่ืองดักจับเขม่าควนัในเรือ 3,000 ล าไม่ได้
ถูกน าไปใช้อย่างชาญฉลาดมากกว่าน้ีในการหาวิธีแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมส าหรับการลดก๊าซคาร์บอนในการขนส่ง ซ่ึงเป็น
ปัญหาดา้นกฎระเบียบท่ีแทจ้ริงท่ีเราทุกคนตอ้งเผชิญในอนาคตอนัใกล ้
 
Global Maritime Forum จดัสัมมนาผ่านเวบ็ไซต์ซ่ึงมีขอ้สรุปส าหรับอุตสาหกรรมในการสนับสนุนภาษีคาร์บอนในภูมิภาค
ส าหรับการลดก๊าซเรือนกระจกแทนท่ีจะท างานร่วมกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ( IMO) ส าหรับการแก้ปัญหา
ระดับโลกเช่นปัญหาน้ี เมื่อพิจารณาว่าอุตสาหกรรมของเราอยู่ในระดับโลก จะเป็นการดีท่ีสุดหากมีการประกาศใช้กฎ
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ขอ้บงัคบัการลดก๊าซเรือนกระจกใด ๆ โดย IMO และบงัคบัใชผ้่านการตรวจสอบ Port State Control และหน่วยงานกฎหมาย
ทอ้งถ่ินท่ีน าขอ้บงัคบัของ IMO มาใชใ้นกฎหมายทอ้งถ่ิน 
 

ค าถามส าหรับผูร่้วมอภิปรายท่ียงัไม่มีค าตอบคือ “โควิด -19 เหตุการณ์ท่ีเหนือความคาดหมายคร้ังส าคญัได้ท าลายตลาด
สินคา้แห้งเทกอง ปัจจุบนัเจา้ของเรือให้ความส าคญักบัเป้าหมายการอยู่รอดในระยะสั้นมากกว่าเป้าหมายการลดคาร์บอนท่ี
ครอบคลุมซ่ึงอาจมีมูลค่าสูงถึง 1 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ นัน่คือความเป็นจริง สถานการณ์น้ีสามารถแกไ้ขไดโ้ดยกฎระเบียบ 
(IMO) เพียงแค่บงัคบัให้เรือสร้างใหม่ทั้งหมดเป็นเรือ Zero Emission เร่ิมตั้งแต่วนัน้ี ไดห้รือไม่ กฎระเบียบน้ีหากมีการออก
กฎและบังคบัใช้จะช่วยให้เรือ / เจ้าของเรือในขณะน้ีรอดพน้จากวิกฤตการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงการท่ีเจ้าของไม่สามารถ
เคลื่อนยา้ยบุคลากรผ่านทางท่าเรือและปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีเผชิญอยู่ ส่ิงน้ีจะช่วยให้อู่ต่อเรือมีเวลาเพียงพอในการจดัหาเรือท่ีปล่อย
มลพิษทางน ้าเป็นศูนยไ์ดอ้ย่างรวดเร็วเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีก าหนดโดย IMO ถือเป็น
การไดป้ระโยชน์อย่างเท่าเทียมส าหรับทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ในขณะที่ก๊าซ LNG/LPG อาจเป็นการแกปั้ญหาในระยะสั้นควบคู่ไปกบั ไบโอดีเซล / เมทานอล การแกปั้ญหาระยะยาวใน
การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเช้ือเพลิงคือการค้นหาเช้ือเพลิงทางเลือกท่ีเหมาะสม เซลล์เช้ือเพลิง (Fuel Cells) / แบ
ตเตอรี และเช้ือเพลิงไฮโดรเจนจากแอมโมเนีย 
 
เรือทดลอง 6 ล าหรือมากกว่าท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างใชพ้ลงังานไฟฟ้าผ่านแบตเตอรี / เซลล์เช้ือเพลิง หรือ ไฮโดรเจนจาก
แอมโมเนียเพื่อให้กลายเป็นเรือท่ีมีค่ามลพิษเป็นศูนย ์(Zero Emission Vessels) ล าแรก ๆ 
 

มุมมองอื่น ๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงหลักด้านกฎเกณฑ์ 

ซาอุดิอาระเบียไดเ้ขา้ร่วมในรายช่ือประเทศท่ีห้ามการใช้เคร่ืองดกัจับเขม่าควนัระบบเปิดท่ีท่าเรือของประเทศ ปัจจุบนัมี 13 
ประเทศและภูมิภาคท่ีห้ามใช้เคร่ืองดักจับเขม่าควนัระบบเปิดในน่านน ้ าของตน (ข้อมูลจาก Splash247.com วันท่ี 20 
สิงหาคม 2563) 
 
การท างานของวสัดุท่ีใช้ในการสร้างเคร่ืองดักจบัเขม่าควนัก าลงัท าให้เกิดข้อสงสัยถึงกระบวนการผลิต มีหลายกรณีท่ีการ
ขดัขอ้งของเคร่ืองดกัจบัเขม่าเก่ียวขอ้งกับความลม้เหลวของระบบควบคุมหรือปัญหาทางเคร่ืองกล ในกรณีหลงัปัญหาท่ีพบ
บ่อยท่ีสุดคือการกดักร่อนของท่อเน่ืองจากน ้าชะลา้งท่ีเป็นกรดสูง ในความเป็นจริงปรากฏว่าหากไม่ใชว้สัดุและสารเคลือบท่ี
เหมาะสมท่อสามารถสึกกร่อนไดภ้ายในเวลาไม่ก่ีเดือน (ขอ้มูลจาก IHS Markit วนัท่ี 4 กนัยายน 2563) 
 

ความคุม้ทุนของการติดตั้งเคร่ืองดักจับเขม่าควนันั้นข้ึนอยู่กับส่วนต่างของราคาระหว่างน ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถันสูงและ
น ้ ามันเช้ือเพลิงค่าก ามะถันต ่า แต่ส่วนต่างน้ีได้ลดลงจากต้นทุนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากการท่ีเรือต้องถูกกักและเสียค่าปรับ
เน่ืองจากการปล่อยน ้ าเสียจากเคร่ืองดักจับเขม่าควนัซ่ึงยงัเป็นประเด็นโต้เถียงกันอยู่ อย่างน้อย 22 ประเทศได้ห้าม หรือ 
จ ากัดการปล่อยน ้ าเสียจากเคร่ืองดักจับเขม่าควนัระบบเปิด รวมถึงประเทศท่ีได้รับการรับรอง IMO 2020 (ข้อมูลจาก 
TradeWinds วนัท่ี 10 กนัยายน 2563) 
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องคก์ารการค้าโลก (WTO) ไม่เช่ือในเหตุผลหลักในการท าสงครามทางการคา้กบัจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดย
กล่าวว่ามาตรการจัดเก็บภาษีศุลกากรของอเมริกาท่ีก าหนดในปี 2561 ส าหรับสินค้าจากประเทศจีนนั้นละเมิดกฎสากล  
(ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 15 กนัยายน 2563) 
 

ในการประชุม Virtual Meeting ของ Global Maritime Forum ไดร้ับฟังขอ้เสนอจากคณะท างานของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียท่ีมี
ช่ือเสียงซ่ึงจะ “สนับสนุนความพยายามในการเก็บภาษีคาร์บอนในภูมิภาค” โดยมุ่งเน้นไปท่ีประเด็นขดัแยง้ของสหภาพ
ยุโรป ซ่ึงวางแผนท่ีจะเพิ่มการขนส่งทางทะเลลงในระบบการซ้ือขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก (EU ETS) ขอ้เสนอ
ดังกล่าวซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากบริษทั Maersk Tankers และบริษัท Torvald Klaveness ถือเป็นการท าลายแนวคิดท่ี
ส าคญัในการขนส่งเร่ืองการลดคาร์บอน การสนบัสนุนให้ออกกฎหมายฝ่ายเดียวหรือระดับภูมิภาคถือเป็นเร่ืองตอ้งห้ามมา
นานแลว้ส าหรับการตดัทอนบทบาทขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) และขู่ว่าจะท าให้เกิดความสับสนวุ่นวาย
ดา้นกฎระเบียบในอุตสาหกรรมท่ีมีการควบคุมอย่างเขม้งวดอยู่แลว้ (ขอ้มูลจาก Lloyd’s List วนัท่ี 20 ตุลาคม 2563) 
 
แมจ้ะมีการวิพากษ์วิจารณ์ผลของการประชุมขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)  เมื่อสัปดาห์ท่ีแลว้เก่ียวกับการ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากเจ้าของเรือบรรทุกน ้ ามันชั้นน า Odfjell และ BW Group เช่ือว่าการท างานร่วมกับองค์การ
สหประชาชาติทัว่โลกเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับอุตสาหกรรม ในขณะที่กฎระเบียบเฉพาะของรัฐอาจด าเนินไปได้เร็ว
ข้ึนแต่อุตสาหกรรมจะไปได้ไม่ไกลในระยะยาว อย่างไรก็ตาม การบรรลุฉันทามติระหว่าง 200 ประเทศต้องใชก้ารล็อบบ้ี
และเวลาเป็นอย่างมาก พลังอันย่ิงใหญ่และความงดงามของ IMO และเราเป็นอุตสาหกรรมเดียวในโลกท่ีสามารถลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ด้วยกฎระเบียบระดับโลก อุตสาหกรรมของเราจะก้าวไปข้างหน้าและไปได้ไกลเพราะเราไป
ดว้ยกนั (ขอ้มูลจาก Seatrade ณ วนัท่ี 28 ตุลาคม 2563) 
 
ภายในเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนันั้นแย่มาก มีส่วนผสมของกรด อุณหภูมิสูง และปริมาณคลอไรด์สูงในน ้าล้าง เพื่อให้มัน่ใจว่า
จะมีอายุการใชง้านท่ี 20 ปีจ าเป็นตอ้งใชเ้หล็กกลา้ไร้สนิมอลัลอยด์สูงและโลหะผสมนิกเกิล การเลือกวสัดุท่ีมีความตา้นทาน
การกัดกร่อนไม่เพียงพออาจท าให้เกิดปัญหาในภายหน้าได้ แต่ทางเลือกท่ีปลอดภัยท่ีสุดนั้นน้อยคร้ังท่ีจะเป็นทางเลือกท่ี
ประหยดัท่ีสุด (ขอ้มูลจาก International Shipping News วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2563) 
 

มุมมองของบริษัทฯ ต่อ “เช้ือไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19” 
COVID-19 นบัเป็นไวรัสท่ีไม่มีศีลธรรม ส่งผลกระทบต่อผูท่ี้ยากจน ผูท่ี้ไรท้รัพย ์ ผูท่ี้อ่อนแอ ผูค้นผิวสี ในขณะที่เกือบจะ
มอบบตัรผ่านฟรีให้กบัคนรวย ผูท่ี้มีทรัพยม์าก ผูท่ี้เพิกเฉยต่อกฎเกณฑ์การเวน้ระยะห่างทางสังคม / การสวมหน้ากาก และผู ้
ท่ีสามารถจ่ายการรักษาดว้ยการทดลองไดเ้น่ืองจากต าแหน่งของพวกเขาดงัเช่นทรัมป์ หรืออ านาจทางเศรษฐกิจของพวกเขา 
 

COVID-19 ได้เพิ่มความไม่มั่นคงด้านอาหารท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจอย่างมากในปีน้ีซ่ึงมีอิทธิพลต่อ
คณะกรรมการโนเบลในการมอบรางวัลสันติภาพ (Peace Prize) ให้กับโครงการอาหารโลกซ่ึงเป็นหน่วยงานของ
สหประชาชาติท่ีให้ความช่วยเหลือดา้นอาหารแก่ผูค้น / ประเทศที่มีความตอ้งการอย่างส้ินหวงั  
 
COVID-19 ได้ท้าทายเจ้าของธุรกิจในหลาย ๆ  ด้าน ความต้องการลดลงเน่ืองจากการปิดเมือง ไตรมาสสองเป็นช่วงเวลาท่ี
เลวร้ายท่ีสุดส าหรับธุรกิจรีไซเคิลเรือเน่ืองจากการปิดเมืองในอนุทวีปอินเดีย การเคล่ือนยา้ยบุคลากรผ่านท่าเรือนั้นแทบจะ
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เป็นไปไม่ไดเ้น่ืองจากขอ้ก าหนดห้ามเดินทางและการปิดเมืองในส่วนต่าง ๆ ของโลก ตลาดทุนหยุดน่ิง ธนาคารไม่เต็มใจท่ี
จะปล่อยกู้ให้กับเจ้าของเรืออีกต่อไป หัวข้อย่อยของเงินกูท่ี้ครบก าหนดช าระไม่ได้รับการรีไฟแนนซ์ เจ้าของต้องพยายาม
อย่างสุดขีดในการช่วยเหลือตวัเอง บริษทั Maersk ซ่ึงเป็นบริษทัยกัษใ์หญ่ในการขนส่งทางคอนเทนเนอร์ ปลดพนกังานกว่า 
2,000 คน แมจ้ะแถลงผลประกอบการท่ีดี นบัเป็นอีกหน่ึงตวัอย่างท่ีน่าสนใจ 
 
บริษทัฯ ไม่ปล่อยให้การระบาดคร้ังใหญ่น้ีสูญเปล่าโดยการคิดนอกกรอบเพื่อช่วยเหลือตนเอง บริษทัฯ ไม่ได้มีการปลด
พนกังานทั้งท่ีส านกังานและลูกเรือถึงแมว้่าจะมีผลประกอบการท่ีขาดทุนก็ตาม บริษทัฯ ไม่ไดล้ดเงินเดือนพนกังานคนใด 
บริษทัฯ ไดเ้ปลี่ยนเส้นทางการเดินเรือโดยเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ้่ายทั้งหมดแต่เพียงผูเ้ดียวเพื่อท าการเคลื่อนยา้ยคนประจ า
เรือผ่านท่าเรือท่ีสามารถเคลื่อนย้ายคนประจ าเรือได้ แทนการให้ผู ้เช่าเป็นผู ้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย บริษัทฯ ได้ส้ินสุด
กระบวนการอนุญาโตตุลาการกับ Sainty ด้วยความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย โดยได้รับเงินสดตามสัญญาระงับข้อพิพาท
จ านวน 40.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในวนัท่ี 29 กรกฎาคม ซ่ึงช่วยประหยดัค่าใชจ้่ายทางกฎหมายเพิ่มเติมเป็นจ านวนกว่า 3 ลา้น
เหรียญสหรัฐต่อปี บริษทัฯ ไดแ้กไ้ขขอ้ก าหนดของหุ้นกูท้ั้งสองรุ่นของบริษทัฯ โดยเลื่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้
ทั้งสองรุ่นออกไปอีกเป็นระยะเวลา 18 เดือน ช าระคืนเงินตน้ร้อยละ 20 ล่วงหน้า ปรับเพิ่มอตัราดอกเบ้ียของหุ้นกู้อีกร้อยละ 
1.5 ต่อปี และมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนของหุ้นกู้คงคา้งก่อนครบก าหนดไถ่ถอนท่ีได้ขยายออกไป บริษทัฯ 
ได้ให้ส่วนลดให้แก่ลูกค้ารายใหญ่เน่ืองจากเรือท่ีท าสัญญาเช่าต้องจอดน่ิงเน่ืองจากการปิดเมือง บริษัทฯ ได้รับความ
ช่วยเหลือจากลูกค้าท่ีได้ช าระค่าเช่าเรือเหมาล าล่วงหน้าเป็นระยะเวลาหน่ึงปี ส าหรับสัญญาเช่าระยะยาวคิดเป็นเงินทั้งส้ิน 
26.55 ลา้นเหรียญสหรัฐ นบัเป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์การเดินเรือ! 
 

มุมมองอื่น ๆ ต่อ “เช้ือไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19” 
 
เช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโรค COVID-19: 
นกัวิจยัไดเ้พิ่มโรค Myasthenia Gravis ซ่ึงส่งผลให้กลา้มเน้ืออ่อนแรง ลงในรายการของปัญหาทางระบบประสาทท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัโรค COVID-19 (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563) 
 
การกลายพนัธ์ุของยีน D614G ในไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ท่ีพบในยุโรป  อเมริกาเหนือ และบางส่วนของเอเชีย อาจ
ก่อให้เกิดการระบาดมากข้ึนแต่ก็เหมือนอันตรายน้อยลง Paul Tambyah ท่ีปรึกษาอาวุโสประจ ามหาวิทยาลัย National 
University of Singapore และผูไ้ด้รับเลือกเป็นประธานของ International Society of Infectious Diseases กล่าวว่า “ไวรัสมี
การระบาดในหมู่คน แต่ไม่ท าให้เสียชีวิต เพราะต้องพึ่งพาพาหะในแง่อาหารและท่ีอยู่” องค์ก ารอนามัยโลกกล่าวว่า 
นกัวิทยาศาสตร์ไดค้น้พบการกลายพนัธ์ุเมื่อตน้เดือนกุมภาพนัธ์ (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 18 สิงหาคม 2563) 
 
นายทาเคชิ คาไซ ผูอ้  านวยการภูมิภาคแปซิฟิคตะวนัตกขององค์การอนามยัโรคเผยว่า การระบาดของไวรัสโคโรนาไวรัส
เกิดจากประชากรช่วงอายุ 20+, 30+, และ 40+ ปี แต่หลายคนไม่รู้ตวัว่าติดเช้ือ “ส่ิงน้ีจะเพิ่มความเส่ียงของการแพร่เช้ือไปยงั
กลุ่มเส่ียงอย่าง ผูสู้งอายุ ผูป่้วยท่ีได้รับการดูแลระยะยาว คนท่ีอยู่ในพื้นท่ีแออดั และพื้นท่ีห่างไกลความเจริญ” (ข้อมูลจาก 
Reuters วนัท่ี 18 สิงหาคม 2563) 
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นกัเรียนในสหรัฐอเมริกาก าลงักลับเขา้โรงเรียนและเรียนทางออนไลน์ท่ามกลางการระบาดของโรค และความเส่ียงของครู
อาจารยแ์ละครอบครัวก าลงัเพิ่มข้ึน ขณะท่ีการวิจยัใหม่ ๆ แสดงให้เห็นว่า เด็ก ๆ อาจมีความเส่ียงในการแพร่เช้ือไวรัสโคโร
นา ผลการศึกษาล่าสุดแสดงการระบาดในเด็กแมว้่าจะไม่แสดงอาการ (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 20 สิงหาคม 2563) 
 
มีผูช้ายติดเช้ือไวรัสโคโรนาซ ้า หลงัจากหายดีจากการระบาดรอบแรกในเดือนเมษายน นบัเป็นรายแรกท่ีแสดงการติดเช้ือซ ้ า
ซ่ึงอาจเกิดข้ึนภายในไม่ก่ีเดือน (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 25 สิงหาคม 2563) 
 
การประชุมนานาชาติของผูน้ าดา้น Biogen ท่ีจดัข้ึนในเดือนกุมภาพนัธ์ ท่ีโรงแรม Boston’s Marriott Long Wharf ก่อให้เกิด
การติดเช้ือประมาณ 20,000 ราย ในตน้เดือนพฤษภาคม มากกว่า 99 ราย ท่ีพบก่อนหน้านั้นหลายเท่า ดงันั้นการประชุมอาจ
ส่งผลให้มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มากกว่าที่คิด (ขอ้มูลจาก Boston Globe วนัท่ี 25 สิงหาคม 2563) 
 
ผูป้ระกาศข่าวสาธารณะทางภูมิภาคเผยว่ามีผูป่้วยชาวยุโรป 2 ราย ไดรั้บการยืนยนัว่าติดเช้ือ COVID-19 ซ ้า ก่อให้เกิดความ
วิตกเร่ืองภูมิคุ้มกัน รายงานข่าวดังกล่าวมีข้ึนหลังการรายงานโดยนักวิจัยในฮ่องกงในอาทิตย์น้ี เก่ียวกับผูช้ายท่ีติดเช้ือซ ้า
ภายในส่ีเดือนคร่ึงหลงัจากหายดี (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 25 สิงหาคม 2563) 
 
เดือนน้ีผูห้ญิงท่ีติดเช้ือไวรัสโคโรนาได้ไปร้านสตาร์บัคส์ในเกาหลีใต ้ และแพร่เช้ือให้ลูกคา้ 27 ราย แต่พนกังานสาขาท่ีใส่
หน้ากาก 4 ราย ไม่มีใครติดเช้ือสักคน มีการศึกษาเหตุการณ์น้ีอย่างใกล้ชิด มาเซงฮยอก ผูเ้ช่ียวชาญโรคระบาดกล่าวว่า 
“หน้ากากอาจจะไม่สามารถป้องกนัไดร้้อยละ 100 แต่การป้องกนัดว้ยวิธีอื่นก็ไม่มีประสิทธิภาพดีเท่า” (ขอ้มูลจาก Fortune 
วนัท่ี 25 สิงหาคม 2563) 
 
รายงานอัตราการป่วยและเสียชีวิตรายสัปดาห์ของศูนย์ควบคุมป้องกนัโรคแห่งสหรัฐอเมริกาเมื่อวนัจนัทร์ ไม่พบสัดส่วน
การติดเช้ือโรค COVID-19 ปริมาณสูงในบุคลากรด้านสุขภาพของประเทศ โดยระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 
บุคลากรชั้นแนวหน้ามากกว่า 3,000 ราย ใน 12 รัฐ หรือประมาณ 1 ใน 20 ราย พบว่ามีแอนติบอด้ีของการติดโรค COVID-
19 ก่อนหน้านั้น แต่ร้อยละ 69 ของผูติ้ดเช้ือไม่เคยไดรั้บการตรวจโรค (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 1 กนัยายน 2563) 
 
มีการบนัทึกการติดเช้ือรายใหม่ 90,000 รายต่อวนัในสัปดาห์น้ี โดยอินเดียมีการติดเช้ือเฉล่ียรายวนัมากกว่าท่ีจีนเคยบันทึก
ไวน้บัตั้งแต่มีการระบาดของโรค (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 9 กนัยายน 2563) 
 
ฝันร้ายปกคลุมไปทัว่อินเดีย เมื่อไวรัสโคโรนาระบาดในพื้นท่ีกวา้งของประเทศ ซ่ึงเป็นท่ีอาศยัของประชาชนส่วนใหญ่ เมื่อ
ต้นสัปดาห์ท่ีผ่านมาอินเดียได้กลายเป็นประเทศท่ีมีการระบาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และ น่าจะแซงหน้า
สหรัฐอเมริกาข้ึนเป็นท่ีหน่ึงในระเวลาอีกไม่นาน (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 10 กนัยายน 2563) 
 
ผลการศึกษาใหม่ท่ีวิเคราะห์การระบาดของไวรัสโคโรนาในบราซิล พบความเช่ือมโยงระหว่างการระบาดของไวรัสและ
การระบาดของโรคไข้เลือดออกในอดีต ช้ีให้เห็นว่าการสัมผสัโรคติดต่อท่ีเกิดจากยุง อาจก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อโรค 
COVID-19 (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 22 กนัยายน 2563)  
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ไขกระดูกอาจไม่ปลอดภยัจากการท าลายของโรค COVID-19 จากผลการศึกษาพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงท่ีไม่เคยพบมาก่อน
ใน monocytes เซลล์ภูมิคุ้มกันท่ีถูกผลิตข้ึนใหม่ และถูกปล่อยจากไขกระดูกเข้ากระแสเลือด (ข้อมูลจาก Reuters วนัท่ี 22 
กนัยายน 2563) 
 
ในสัปดาห์น้ีสุนัขท่ีได้รับการฝึกให้ตรวจสอบไวรัสโคโรนา เร่ิมดมผูโ้ดยสารตัวอย่างท่ีสนามบิน Helsinki-Vantaa ของ
ฟินแลนด์ ในโครงการน าร่องท่ีจดัข้ึนพร้อมกับการตรวจสอบปกติท่ีศูนย ์ในการทดสอบโดยสุนขั ผูโ้ดยสารจะน าผา้กอซ
แตะซอกคอของพวกเขา และใส่ลงในกระป๋องส่งไปอีกห้องเพื่อให้สุนขัดมและบอกผลทันที (ข้อมูลจาก Reuters วนัท่ี 24 
กนัยายน 2563) 
 
ผูป่้วยโรค COVID-19 ท่ีมีอาการป่วยเล็กน้อย มีความเส่ียงท่ีจะแสดงอาการตั้งแต่ 60 วนัข้ึนไปหลังจากป่วย (ข้อมูลจาก 
Bloomberg วนัท่ี 7 ตุลาคม 2563)  
 
จ านวนผูติ้ดเช้ือไวรัสโคโรนาทัว่โลกแตะ 40 ลา้นรายเมื่อวนัจนัทร์ ผูเ้ช่ียวชาญเช่ือว่า จ านวนตวัเลขท่ีแทจ้ริงของการติดเช้ือ
และเสียชีวิตสูงกว่าน้ี เน่ืองจากความขาดแคลนในการทดสอบและการรายงานตัวเลขน้อยกว่าความเป็นจริงในบางประเทศ 
ขอ้มูลของ Reuters แสดงให้เห็นถึงอตัราการติดเช้ือท่ีเพิ่มข้ึน โดยใชเ้วลาเพียง 32 วนัในการเพิ่มจ านวนผูติ้ดเช้ือจาก 30 ลา้น
รายเป็น 40 ลา้นราย เทียบกบัระยะเวลา 38 วนัในการเพิ่มจ านวนผูติ้ดเช้ือจาก 20 ลา้นรายไปยงั 30 ลา้นราย และ 44 วนั จาก 
10 ลา้นรายไปยงั 20 ลา้นราย (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 19 ตุลาคม 2563) 
 
วคัซีนไขห้วดัใหญ่อาจช่วยร่างกายต่อสู้กับโรค COVID-19 โดยผลการศึกษาของฮอลแลนด์พบว่า เจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลท่ี
ไดร้บัวคัซีนไขห้วดัใหญ่เมื่อฤดูหนาวท่ีแลว้ ดูเหมือนว่าจะมีโอกาสติดเช้ือไวรัสโคโรนาน้อยลง (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 20 
ตุลาคม 2563) 
 
สเปน (มีประชากร 47 ลา้นคน) เป็นประเทศแรกในยุโรปตะวนัตกท่ีมีผูติ้ดเช้ือ COVID-19 ถึง 1 ลา้นราย ขณะท่ีฝร่ังเศสและ
อังกฤษมียอดผูติ้ดเช้ือเข้าใกล้ตัวเลขดังกล่าวอย่างรวดเร็วเมื่อการระบาดระลอกสองในยุโรปขยายตัว (ข้อมูลจาก Fortune 
วนัท่ี 22 ตุลาคม 2563) 
 
WFP ไดรั้บรางวลัโนเบลสาขาสันติภาพในปีน้ี แต่ David Beasley ผูอ้  านวยการบริหารมองว่ารางวลัน้ีเป็นทั้งเกียรติยศและ
โศกนาฏกรรม เขาเขียนว่า “เพื่อนร่วมงานของผมและผมเขา้ใจว่าเราไดรั้บรางวลัน้ีเพียงเพราะผูค้นหลายร้อยลา้นคนตกอยู่
ในภาวะอดอยาก และเราพยายามอย่างย่ิงท่ีจะท าให้พวกเขามีชีวิตอยู่ ส่ิงน้ีจะไม่เปล่ียนแปลงจนกว่าเราจะมุ่งมัน่ท่ีจะหาทาง
ออกทางการเมืองส าหรับความขัดแยง้ เพื่อให้ผูค้นสร้างชีวิตและความเป็นอยู่ข้ึนใหม่ได้” (ข้อมูลจาก Fortune วนัท่ี 26 
ตุลาคม 2563) 
 
นกัวิจยัอาจเร่ิมเขา้ใจผลกระทบของ COVID-19 ในระยะยาว บางคนตอ้งทนทุกขท์รมานเป็นเวลาหลายเดือนหลงัจากติดเช้ือ
ไวรัสแมว้่าการติดเช้ือคร้ังแรกจะไม่ร้ายแรงมากนกัก็ตาม เช่น ความเหน่ือยลา้อย่างมาก ความจ าเส่ือม เวียนศีรษะและปัญหา
ระบบทางเดินอาหาร ทฤษฎีหลักคืออาการทั้งหมดน้ีเกิดข้ึนจากการอักเสบ (ข้อมูลจาก Wall Street Journal วันท่ี 2 
พฤศจิกายน 2563) 
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ผลกระทบโรค COVID-19 ต่อเศรษฐกิจ: 
GDP ของอังกฤษลดลงร้อยละ 20.4 ในไตรมาสสอง แย่ท่ีสุดในกลุ่มประเทศ G7 (ข้อมูลจาก Fortune วนัท่ี 12 สิงหาคม 
2563) 
 
จนถึงขณะน้ีในปี 2563 ธนาคารกลางทัว่โลกลดอตัราดอกเบ้ียลง 167 คร้ัง และอดัฉีดการสนบัสนุนทางการเงิน 8.4 ลา้นลา้น
เหรียญสหรัฐเขา้ระบบเศรษฐกิจโลก (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 12 สิงหาคม 2563) 
 
GDP ในไตรมาสสองของญ่ีปุ่นหดตวัร้อยละ 7.8 หน่ึงในกลุ่มประเทศ G7 ท่ีมีผลประกอบการดี (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 
17 สิงหาคม 2563) 
 
โลกก าลังมุ่งหน้าไปสู่วิกฤติขาดแคลนอาหารอย่างท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน ขณะท่ีประชากรอย่างน้อย 132 ล้านคน ซ่ึง
มากกว่าท่ีคาดการณ์ อาจประสบความหิวโหยในปี 2563 โรคระบาดท าลายห่วงโซ่อาหาร ระบบเศรษฐกิจ และอ านาจการ
ซ้ือของผูบ้ริโภค คาดว่าส้ินปีน้ีโรค COVID-19 จะท าให้ผูค้นเสียชีวิตจากความหิวในแต่ละวนัมากกว่าจากการระบาดของ
ไวรัส (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563) 
 
GDP ของประเทศของอินเดียหดตวัลงร้อยละ 24 ในไตรมาสสองของปี 2563 เทียบกบัไตรมาสสองของปี 2562 (ขอ้มูลจาก 
Fortune วนัท่ี 1 กนัยายน 2563) 
 
เพียงคร่ึงปีการระบาดของไวรัสโคโรนาได้ท าลายการพฒันาของโลกในหลายทศวรรษ ตั้งแต่ด้านสุขภาพไปจนถึงด้าน
เศรษฐกิจ (ขอ้มูลจาก Politico วนัท่ี 14 กนัยายน 2563) 
 
โกลด์แมนแซคส์วางแผนปลดคนงานร้อยละ 1 ของจ านวนคนงานทั้งหมด เมื่อรวมกับการประกาศจากธนาคารอื่น ๆ  ใน
สัปดาห์น้ี จะมีการลดต าแหน่งงานถึง 67,844 ต าแหน่งในปีน้ี (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563) 
 
ดิสนียต์ดัสินใจปลดพนกังานในสวนสนุก 28,000 คน (ขอ้มูลจาก The Economist วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563) 
 
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาอาจก่อให้เกิดวิกฤตหน้ีในบางประเทศ ดังนั้นนักลงทุนจึงควรเตรียมพร้อมรับความ
ช่วยเหลือรวมถึงการยกเลิกหน้ี David Malpass ประธานธนาคารโลกกล่าว (ขอ้มูลจาก Al Jazeera วนัท่ี 5 ตุลาคม 2563) 
 
ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม อุตสาหกรรมน ้ ามนั, แก๊ส, และเคมีของสหรัฐอเมริกา ลดต าแหน่งงานลง 107,000 
ต าแหน่ง โดยร้อยละ 70 อาจไม่ไดก้ลบัมาท างานจนกระทัง่ถึงส้ินปี 2564 (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 5 ตุลาคม 2563) 
 
ในการเจรจายา้ยฐานการผลิตจากจีน วิกฤติการณ์ปี 2563 ดูเหมือนจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับจีนในฐานะ “โรงงานของ
โลก” ขณะที่เกิดการระบาดของไวรัสโคโรนาอย่างหนกัในเดือนมีนาคม จีนกลบัสามารถเพิ่มการผลิตภายในประเทศด้าน
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เวชภัณท์และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ให้กับสหรัฐอเมริกา  ยุโรป และเอเชีย (ข้อมูลจาก Bloomberg วนัท่ี 11 ตุลาคม 
2563) 
 
Lawrence Summers อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา และ  David Cutler เพื่อนนักเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยั 
Harvard กล่าวว่า ผลกระทบเต็มรูปแบบของ COVID-19 จะก่อให้เกิดความเสียหายกับสหรัฐอเมริกาถึง 16 ลา้นลา้นเหรียญ
สหรัฐ หรือ 4 เท่าของความเสียหายจากวิกฤตการทางการเงินเมื่อปี 2551 ท าไมถึงสูงขนาดนั้น? เหตุผลคือเพราะไดพ้ิจารณา
รวมถึงความสูญเสียดา้นสุขภาพและจากการเสียชีวิตก่อนวยัอันควร รวมถึงความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการปิดเมืองเข้า
ไปดว้ย (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 13 ตุลาคม 2563) 
 
สหรัฐอเมริกายืนยนัผูป่้วยคนแรกท่ีติดเช้ือไวรัสโคโรนาซ ้าเป็นชายไม่ระบุช่ืออายุ 25 ปี ท่ีรัฐเนวาดา นับเป็นรายท่ีห้าของ
โลกท่ีติดเช้ือซ ้ า แม้ปัจจุบันจะหายดีแล้ว แต่การติดเช้ือรอบสองนั้นรุนแรงกว่ารอบแรกอย่างเห็นได้ชดั การติดเช้ือรอบท่ี
สองนั้นไม่ใช่แค่ติดเช้ือซ ้า แต่ในการติดเช้ือคร้ังท่ีสองนั้นไวรัสมียีนท่ีต่างออกไป (ขอ้มูลจาก CNBC วนัท่ี 13 ตุลาคม 2563)   
 
Ray Dalio ราชาแห่งกองทุนท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงช้ีให้เห็นว่า การรับมือไวรัสโคโรนาอย่างเป็นขั้นตอนของจีน นโยบาย
ทางการเงินท่ีมัน่คง และความต่ืนตวัในการเสนอขายหุ้น IPOs ของจีนเป็นเหตุผลท่ีนกัลงทุนเล็งเห็นศกัยภาพในประเทศท่ีมี
เศรษฐกิจเป็นอนัดบั 2 ของโลก (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 13 ตุลาคม 2563)  
 
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่าการหดตวัทางเศรษฐกิจของเอเชียอนัเน่ืองมาจากโรคระบาดในปีน้ีจะอยู่ท่ีร้อย
ละ 1.6 แต่ในตอนน้ีได้ปรับข้ึนเป็นร้อยละ 2.2 แล้ว IMF ระบุถึงการหดตัวฉับพลันท่ีอินเดีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย และ
คาดว่าเศรษฐกิจอินเดียจะด่ิงลงในปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  ท่ีอตัราลดลงร้อยละ 10.3 (ขอ้มูลจาก CNBC วนัท่ี 22 
ตุลาคม 2563) 
 
ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ของฝร่ังเศสก าหนดให้มีการปิดเมืองทั่วประเทศคร้ังใหม่ในเดือนหน้า โดยจ ากัดการ
เคลื่อนไหวเน่ืองจากการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของไวรัสโคโรนามีมากเกินกว่าก าลังการบริการด้านสุขภาพ 
นายกรัฐมนตรีองักฤษบอริส จอห์นสัน อาจถูกบงัคบัให้ท าส่ิงเดียวกนัในสหราชอาณาจกัร แองเจล่า แมร์เคิล นายกรัฐมนตรี
เยอรมนัก าลงัพิจารณาท่ีจะปิดเมืองบางส่วน (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 28 ตุลาคม 2563) 
 
GDP ของสหรัฐขยายตัวท่ีร้อยละ 33.1 ต่อปีในไตรมาสสามซ่ึงเร็วท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ (ข้อมูลจาก Al Jazeera วนัท่ี 29 
ตุลาคม 2563) 
 

ผลกระทบโรค COVID-19 ต่อสายการบิน: 
สายการบิน Cathay Pacific รายงานการขาดทุน 9.87 พนัลา้นเหรียญฮ่องกงในคร่ึงปีแรก (1.27 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) (ขอ้มูล
จาก Reuters วนัท่ี 12 สิงหาคม 2563) 
 
สายการบิน Qantas ประกาศขาดทุน 1.9 พนัล้านเหรียญสหรัฐต่อปีและอาจจะไม่สามารถท ารายได้ในปีหน้า (ข้อมูลจาก 
Bloomberg วนัท่ี 19 สิงหาคม 2563) 
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รายได้ในไตรมาสสองของสายการบิน  United Airlines ร่วงลงร้อยละ 87 เทียบกับปีก่อนหน้า จากผลขาดทุนสุทธิ 1.6 
พนัลา้นเหรียญสหรัฐ สายการบินสูญเสียเงินเฉลี่ยวนัละ 40 ลา้นเหรียญสหรัฐ คาดว่าการสูญเสียน้ีจะลดลงในไตรมาสสาม  
(ขอ้มูลจาก Economist วนัท่ี 3 กนัยายน 2563)  
 
สายการบิน American Airlines และสายการบิน United มีแผนลดพนกังานรวม 32,000 ต าแหน่ง เป็นการชัว่คราว เน่ืองจาก
รัฐสภาไม่สามารถตกลงเร่ืองมาตรการในวงกว้างในการบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (ข้อมูลจาก Wall Street 
Journal วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563) 
 
สายการบิน Cathay Pacific ได้เลิกจ้างพนักงานร้อยละ 24 ของพนักงานทั้งหมด ภายหลังจากท่ีสายการบิน Singapore 
Airlines ประกาศลดพนักงานลงร้อยละ 20 ของพนกังานทั้งหมดในเดือนกันยายน (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 22 ตุลาคม 
2563) 
 
สายการบิน British Airway สายการบิน Iberia และสายการบิน Vueling ซ่ึงเป็นเจา้ของโดยกลุ่ม IAG รายงานผลขาดทุน
มากกว่า 1 พนัลา้นยูโร (1.2 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) ในไตรมาสท่ีแลว้ (ขอ้มูลจาก FT วนัท่ี 22 ตุลาคม 2563) 
 
สายการบิน American Airlines รายงานสูญเสียเงิน 44 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อวนัในไตรมาสสาม เมื่อเทียบกบั 58 ลา้นเหรียญ
สหรัฐต่อวนัในไตรมาสสอง (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 22 ตุลาคม 2563) 
 

ผลกระทบโรค COVID-19 ต่อการเดินเรือ: 
บริษทัเรือส าราญเฉพาะกิจแห่งแรกของอินเดียประกาศหยุดให้บริการ บริษทัเดินเรือส าราญ Jalesh Cruises ถูกสั่งหยุด
กิจการเมื่อวนัท่ี 12 มีนาคม และถูกจบักุมไม่ก่ีวนัต่อมาโดยค าสั่งศาลพาณิชย์นาวีของอินเดีย พร้อมหน้ีสินประมาณ 4 ลา้น
เหรียญสหรัฐ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่าน ้ามนัและค่าเสบียง (ขอ้มูลจาก Maritime Executive วนัท่ี 9 ตุลาคม 2563)  
 
เจา้ของกลุ่ม Royal Caribbean ซ่ึงมีเรือส าราญ 62 ล า รายงานผลขาดทุน 1.64 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในไตรมาสสอง (ขอ้มูล
จาก TradeWinds วนัท่ี 10 สิงหาคม 2563) 
 
บริษทั Carnival รายงานผลขาดทุน 2.9 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในช่วงสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม เน่ืองจากการระบาด
ของ COVID-19 ส่งผลให้กองเรือส าราญทัว่โลกตอ้งจอดน่ิง ผลการด าเนินงานไตรมาสล่าสุดของ Carnival นั้นปรับตวัดีข้ึน
เมื่อเทียบกับผลขาดทุน 4.4 พนัล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสก่อนหน้าส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม (ข้อมูลจาก TradeWinds 
วนัท่ี 15 กนัยายน 2563) 
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การด าเนินการของรัฐบาลที่เกี่ยวกับ COVID-19: 
 
รัฐบาลอังกฤษมีแผนท่ีจะแนะน าการทดสอบ COVID-19 แบบปกติท่ีสามารถใช้ได้อย่างแพร่หลาย รัฐมนตรีกระทรวง
สาธารณสุข  Matt Hancock กล่าวว่าชุดทดสอบท่ีเห็นผลอย่างรวดเร็วก าลังอยู่ในขั้นทดลอง และจะมีการเปิดตัวในช่วง
ปลายปีน้ี (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 19 สิงหาคม 2563) 
 
เจา้หน้าท่ีธนาคารกลางสหรัฐคงอตัราดอกเบ้ียใกลศู้นยแ์ละส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบ้ียจะอยู่ในระดบัดงักล่าวไปอย่างน้อย 
3 ปี จนกว่าอตัราการจา้งงานจะถึงจุดสูงสุดและมีค่าเงินเฟ้อท่ีร้อยละ 2 (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 16 กนัยายน 2563) 
  
จีนฟ้ืนจากวิกฤต COVID-19 อย่างรวดเร็วด้วยมาตรการท่ีหลากหลายรวมถึงการปิดเมืองเข้มงวด และนโยบายติดตาม
ประชากร โดยรัฐบาลได้ตั้งงบหลายแสนลา้นเหรียญสหรัฐส าหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลัก และเสนอมาตรการจูง
ใจทางการเงินเพื่อกระตุน้การใชจ้่ายของประชาชน มาตรการดงักล่าวเห็นผลลพัธ์ชดัเจนเมื่อการท่องเท่ียวและการใชจ้่ายฟ้ืน
กลบัมาช่วงวนัหยุดเน่ืองในวนัชาติจีนเมื่ออาทิตยก่์อน (ขอ้มูลจาก CNN วนัท่ี 11 ตุลาคม 2563) 
 
จีนยินดีเป็นหน้ีมากข้ึนหากการเป็นหน้ีนั้นเป็นไปเพื่อพยุงเศรษฐกิจ (ขอ้มูลจาก CNBC วนัท่ี 15 ตุลาคม 2563) 
 
นักวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลอินเดียกล่าวว่า ประเทศอินเดียอาจสามารถยบัยั้งการระบาดของไวรัสโคโรนาซ่ึงระบาดหนกั
เป็นอนัดบัสองของโลกไดภ้ายในเดือนกุมภาพนัธ์ (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 19 ตุลาคม 2563) 
 
จีนยงัคงมาตรการเขม้งวดในการต่อสู้ COVID-19 ท่ีเมืองชิงเต่ามีการตรวจสอบประชาชน 10 ลา้นคนใน 4 วนั หลงัพบผูติ้ด
เช้ือ 13 รายเมื่อตน้เดือน (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 22 ตุลาคม 2563) 
 

ชุดทดสอบ วัคซีน และวิธีรักษาโรค COVID-19 
 
“คงเป็นเร่ืองเศร้าถ้าคนรวยได้รับวคัซีน COVID-19 ก่อนใคร หรือถือเป็นเร่ืองน่าเศร้าถา้วคัซีนเป็นสมบัติของชาติใดชาติ
หน่ึง ไม่ใช่ส าหรับคนทัว่ไปทุก ๆ คน” โป๊บฟรานซิสกล่าวเมื่อวนัท่ี 19 สิงหาคม 2563 
 
รัสเซียได้จดทะเบียนวคัซีน COVID-19 แบบมีเงื่อนไข ก่อนการทดลองในคลินิกจะสมบูรณ์ แม้ผูเ้ช่ียวชาญทางการแพทย์ 
จะเตือนว่า อาจก่อให้เกิดความเส่ียงกับผูร้ับการฉีดวคัซีน Association of Clinical Trials Organizations เผย ประชาชนน้อย
กว่า 100 ราย ไดร้ับการฉีดวคัซีนอย่างไม่เป็นทางการเมื่อตน้เดือนสิงหาคม และการน าไปใชอ้ย่างแพร่หลายอาจก่อให้เกิด
อนัตราย (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 11 สิงหาคม 2563) 
 
นกัวิจยักล่าวว่า วคัซีน COVID-19 ท่ีพฒันาโดยบริษทั Sinopharm ภายใต ้China National Pharmaceutical Group ดูเหมือนว่า
น่าจะปลอดภยัและก่อให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุม้กนัแอนติบอด้ีในการทดลองขั้นตน้และขั้นกลาง วคัซีนน้ีเป็นหน่ึงใน
จ านวนท่ีทดสอบกับคนหลายพนัคนเพื่อดูว่ามีประสิทธิภาพพอท่ีจะได้รับการอนุมัติตามกฎหรือไม่ (ข้อมูลจาก Reuters 
วนัท่ี 14 สิงหาคม 2563) 
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Yale School of Public Health ได้รับการอนุญาตฉุกเฉินจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ส าหรับชุด
ทดสอบ COVID-19 ด้วยน ้ าลายช่ือ SalivaDirect การวินิจฉัยแบบ non-invasive น้ีต้องใช้เพียงแค่ตัวอย่างน ้ าลายท่ีเก็บ
รวบรวมในภาชนะท่ีปลอดเช้ือ และสามารถรู้ผลตรวจในเวลาเพียงไม่ก่ีชัว่โมง (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 18 สิงหาคม 2563) 
    
อิตาลีเร่ิมท าการทดสอบวคัซีน COVID-19 ในมนุษย์ สถาบัน Lazzaro Spallanzani แห่งโรม ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลท่ีช านาญ
เร่ืองโรคติดต่อ จะท าการทดสอบกับอาสาสมัคร 90 ราย โดยคาดว่าจะมีวคัซีนใชใ้นฤดูใบไมผ้ลิปีหน้า (ขอ้มูลจาก Reuters 
วนัท่ี 24 สิงหาคม 2563) 
 
หน่ึงในความพยายามร่วมมืออย่างรวดเร็วของโลกในการพฒันาวคัซีน COVID-19 ก าลงัตามหลงัคู่แข่ง เน่ืองจากถูกขดัขวาง
โดยความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างจีนและแคนาดา  บริษทั CanSino Biologics ไดเ้ร่ิมการทดสอบวคัซีนกบัคนเป็นคร้ัง
แรกของโลกเมื่อเดือนมีนาคม แต่ยงัไม่สามารถเร่ิมการทดสอบขั้นสุดทา้ยท่ีมีความส าคญัได ้ (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 1 
กนัยายน 2563) 
 
มหาวิทยาลัย Oxford และ บริษทั AstraZeneca Plc ได้เร่ิมการทดลองวคัซีน COVID-19 ในอังกฤษอีกคร้ัง หลังจากการ
ทดลองได้หยุดชะงักไปเน่ืองจากมีความกังวลเก่ียวกับผูเ้ข้าร่วมทดสอบท่ีรู้สึกป่วย (ข้อมูลจาก Fortune วนัท่ี 14 กันยายน 
2563) 
 
มีวคัซีนท่ีเป็นความหวงัมากกว่า 240 ตวัอย่างทัว่โลกท่ีอยู่ระหว่างการพฒันาในขั้นต่าง ๆ ณ วนัท่ี 21 กนัยายน ตามรายงาน
ของ Vaccine Centre คณะแพทยศ์าสตร์ London School of Hygiene and Tropical Medicine โดยวคัซีน 40 ตวัอย่างอยู่ในขั้น
การทดลองทางคลินิก ซ่ึงเป็นขั้นท่ีใชท้ดลองกับคน โดยวคัซีนส่วนมากไม่ผ่านขั้นน้ี (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 21 กนัยายน 
2563) 
 
รัสเซียมัน่ใจเป็นอย่างมากว่าวคัซีน COVID-19 ของตนสามารถแบกรับภาระทางกฏหมายไดห้ากมีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึน แทน
การก าหนดให้ผูซ้ื้อตอ้งรับความเส่ียงทั้งหมด เจา้หน้าท่ีกองทุนรัฐท่ีอุดหนุนโครงการดงักล่าวให้ขอ้มูลกับ Reuters (ขอ้มูล
จาก Reuters วนัท่ี 22 กนัยายน 2563) 
 
วคัซีนไวรัสโคโรนาท่ีพฒันาโดยบริษทั Johnson & Johnson และ Beth Israel Deaconess Medical Center จะถูกทดสอบกบั
อาสาสมคัรในการศึกษากลุ่มใหญ่ในวนัท่ี 23 กนัยายน และเป็นวคัซีนชนิดท่ี 4 ท่ีอยู่ในขั้นดงักล่าว แต่จะเป็นชนิดแรกท่ีจะ
ให้ผลป้องกนัหลงัการฉีดเพียงเข็มเดียวไม่ใช่สองเข็ม (ขอ้มูลจาก Boston Globe วนัท่ี 23 กนัยายน 2563) 
 
Bloomberg เผยว่าบริษทั Pfizer ก าลังร่วมมือกบับริษทั BioNTech ในการคิดค้นวคัซีน บริษทั Pfizer อาจเป็นรายแรกท่ีรู้ว่า
วคัซีนของบริษทันั้นใชไ้ดห้รือไม่ ขณะท่ีบริษทั Moderna เร่ิมทดลองทางคลินิกขั้นท่ี 3 เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม  Stephane 
Bancel ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกล่าวกับ CNBC เมื่ออาทิตย์ท่ีแล้วว่า ตนคาดหวงัว่าจะมีข้อมูลเพียงพอเพื่อท่ีจะทราบว่า
วัคซีนมีประสิทธิภาพหรือไม่ภายในเดือนพฤศจิกายน และบริษัท Johnson & Johnson เร่ิมทดลองขั้นท่ี 3 เมื่อวันท่ี 23 
กนัยายน โดยวคัซีนของ Johnson & Johnson เป็นแบบ single dose ให้คร้ังเดียว ไม่ใช่ multi-dose ให้หลายคร้ังเหมือนวคัซีน
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ของบริษทั Pfizer และบริษทั Moderna  และการทดสอบนั้นเป็นการทดสอบขนาดใหญ่ ประกอบดว้ยผูเ้ข้าร่วม 60,000 คน 
จาก 8 ประเทศ รวมทั้ง สหรัฐอเมริกา, แอฟริกาใต ้และบราซิล (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 24 กนัยายน 2563) 
  
ผลทดสอบการศึกษาความปลอดภัยเบ้ืองตน้ของวคัซีนไวรัสโคโรนาของบริษทั Moderna ในผูสู้งอายุพบว่าเกิดแอนติบอด้ี
ลดจ านวนไวรัสในระดับเดียวกันกับท่ีพบในผูใ้หญ่ท่ีอายุน้อยกว่า โดยมีผลข้างเคียงประมาณเท่ากับการฉีดวัคซีนไขห้วดั
ใหญ่ในปริมาณมาก การคน้พบดงักล่าวแสดงว่าระดับภูมิคุม้กนัมกัจะลดลงตามอายุ (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 30 กนัยายน 
2563) 
 
บริษทั CureVac จากเยอรมนัเผยว่าได้เร่ิมทดสอบวคัซีนขั้นกลาง โดยวางแผนทดสอบระดับโลกกบัอาสาสมคัร 30,000 คน
ในไตรมาสส่ี (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 30 กนัยายน 2563) 
 
เมื่อวนัองัคาร Regeneron บริษทัเทคโนโลยีชีวภาพเผยผลการทดสอบเบ้ืองตน้ในการใช้ค็อกเทลแอนติบอด้ีในผูป่้วยไวรัส
โคโรนา และดูเหมือนว่าสามารถลดจ านวนไวรัสและท าให้อาการของผูป่้วยดีข้ึน (ขอ้มูลจาก CNN วนัท่ี 30 กนัยายน 2563) 
 
กลุ่มภาวะฉุกเฉินดา้นสุขภาพท่ีไม่แสวงหาผลก าไรรายใหญ่ได้จดัตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการทัว่โลกเพื่อประเมินขอ้มูลจาก
วัคซีน COVID-19 ท่ีมีศักยภาพ ส่ิงน้ีช่วยให้นักวิทยาศาสตร์และผูผ้ลิตยาสามารถเปรียบเทียบและเร่งเลือกวคัซีนท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563) 
 
นักวิจัยกล่าวว่าวคัซีนป้องกันไวรัสโคโรนาของจีนท่ีพฒันาโดยสถาบันชีววิทยาการแพทย์ภายใต้สถาบันวิทยาศาสตร์
การแพทยจ์ีนนั้นปลอดภยัในการทดลองทางคลินิกขั้นแรก (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 7 ตุลาคม 2563)  
 
บริษทั Eli Lilly แถลงว่าการรับสมคัรผูเ้ขา้ร่วมทดสอบทางคลินิก ดว้ยการรักษาแบบแอนติบอด้ีส าหรับโรค COVID-19 ได้
หยุดลงชัว่คราวเน่ืองจากประเด็นดา้นความปลอดภยั (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 13 ตุลาคม 2563) 
 
บริษทั Johnson & Johnson เผยว่าบริษทัได้หยุดทดลองวคัซีน COVID-19 ทางคลินิกชั่วคราว เน่ืองจากอาการป่วยอย่างไม่
ทราบสาเหตุของผูร่้วมทดสอบ ส่งผลให้หน่ึงในความพยายามยบัยั้งการระบาดท่ีมีประสิทธิภาพสูงเกิดความล่าชา้ออกไป  
อาการป่วยของผูเ้ขา้ร่วมทดสอบอยู่ระหว่างการตรวจสอบและประเมินโดยคณะกรรมการอิสระผูต้รวจสอบขอ้มูลและความ
ปลอดภยั รวมถึงแพทยท์างคลินิกและแพทยด์า้นความปลอดภยัของบริษทั (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 13 ตุลาคม 2563) 
 
นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดได้พฒันาชุดทดสอบ COVID-19 ท่ีสามารถทราบผลในระยะเวลาอนัสั้นซ่ึง
สามารถทราบผลได้ภายในเวลาไม่ถึงห้านาที มหาวิทยาลยักล่าวว่า  คาดว่าจะเร่ิมพฒันาชุดทดสอบดังกล่าวได้ภายในตน้ปี 
2564 และอนุมติัชุดทดสอบดงักล่าวภายใน 6 เดือนหลงัจากนั้น (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 15 ตุลาคม 2563) 
 
นักวิจัยหน่วยใหม่ช่ือ Breathonix ของ มหาวิทยาลัย National University of Singapore ได้พฒันาชุดทดสอบลมหายใจท่ี
สามารถใชต้รวจ COVID-19 ไดภ้ายใน 1 นาทีโดยมีความแม่นย ามากกว่าร้อยละ 90 (ขอ้มูลจาก CNA วนัท่ี 20 ตุลาคม 2563) 
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ประชาชน 60,000 คนในจีนได้รับวคัซีนทดลอง COVID-19 และจนถึงขณะน้ียงัไม่มีการรายงานผลข้างเคียง ประเทศจีน
อนุญาตให้ประชาชนสามารถใชย้าแมย้งัอยู่ในขั้นทดลองก็ตาม (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 21 ตุลาคม 2563) 
 
เจา้หน้าท่ีบราซิลเผย CoronaVac วคัซีนทดลองจากบริษทั Sinovac ของจีนเป็นตวัอย่างท่ีปลอดภยัท่ีสุดเท่าท่ีเคยทดสอบใน
ประเทศ (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 21 ตุลาคม 2563) 
 
วคัซีน COVID-19 จากมหาวิทยาลัย Oxford ของบริษทั AstraZeneca ตอบสนองค าสั่งทางพนัธุกรรมท่ีถูกตั้งค่าไว้โดย
ผูพ้ฒันาอย่างแม่นย าเพื่อกระตุ้นการตอบสนองภูมิคุม้กนั ตามการวิเคราะห์อย่างละเอียดโดยนักวิทยาศาสตร์อิสระ (ขอ้มูล
จาก Reuters วนัท่ี 22 ตุลาคม 2563)  
 
วคัซีน COVID-19 ท่ีพฒันาร่วมกันระหว่างบริษทั AstraZeneca และมหาวิทยาลยั Oxford สร้าง "การตอบสนองของระบบ
ภูมิคุม้กนัท่ีแข็งแกร่ง" ในผูสู้งอายุ (ขอ้มูลจาก FT วนัท่ี 26 ตุลาคม 2563) 
 
Yu Xuefeng ผู ้ร่วมก่อตั้งบริษัท CanSino Biologics ย ้าว่า บริษัทวัคซีนของจีนมีก าหนดการท่ีจะสรุปการทดลองวคัซีน 
Covid-19 ระยะท่ีสามแบบ Single-dose ในเดือนมกราคม 2565 เขากล่าวเมื่อวนัองัคารท่ี Fortune Global Forum (ขอ้มูลจาก 
Fortune วนัท่ี 27 ตุลาคม 2563)  
 
กัว กวงชาง ประธานกลุ่มบริษทั Fosun กล่าวในงาน Fortune Global Forum ว่าวคัซีน Covid-19 ของบริษทัจีนซ่ึงพฒันา
ร่วมกับบริษัท Pfizer และบริษัท BioNTech จะทราบผลในช่วงต้นเดือนธันวาคม "เมื่อวัคซีนได้รับการพิสูจน์แล้วว่า
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (หลังผลการทดลองในเดือนพฤศจิกายน) วคัซีนจะออกสู่ตลาดภายในเดือนธันวาคม (2563) 
หรือมกราคมปีหน้า" (ขอ้มูลจาก  Fortune วนัท่ี 27 ตุลาคม 2563) 
 
อิตาลีมีการทดลองใช้ยารักษาโรคกระดูกพรุนทั่วไปส าหรับการรักษา COVID-19 นักวิจัยหวังว่าตัวยาราโลซิฟีน 
(Raloxifene) จะสามารถลดอาการและการติดเช้ือได้โดยอ้างอิงจากการจ าลองท่ีท าบนแพลตฟอร์มซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 
(ขอ้มูลจาก  Reuters วนัท่ี 27 ตุลาคม 2563) 
 
บริษทั CureVac กล่าวเมื่อวนัจนัทร์ว่า วคัซีน COVID-19 ของบริษทัก่อให้เกิดการตอบสนองของระบบภูมิคุม้กนัในมนุษย์ 
ส่งผลให้บริษทัเทคโนโลยีชีวภาพของเยอรมันมีแผนจะเร่ิมการทดสอบกับกลุ่มผูท้ดสอบขนาดใหญ่ในปีน้ี ขณะท่ีการ
แข่งขนัเพื่อยุติการระบาดก าลงัมีความเขม้ขน้  (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563) 
 

การเปลี่ยนแปลงหลักในภาคอุปสงค์ 
 

จีน 
 
จีนและอินเดียยงัคงเป็นตัวขบัเคลื่อนส าคญัของตลาดถ่านหิน  และนโยบายของรัฐบาลในทั้งสองประเทศได้ก าหนดให้
อุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินในประเทศเป็นส่วนส าคญัมากกว่าการน าเขา้ แมว้่าการน าเขา้ถ่านหินของจีนจะเร่ิมตน้ได้อย่าง
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แข็งแกร่งในไตรมาสแรก แต่การน าเข้าได้ลดลงอย่างรวดเร็วเน่ืองจากมีการก าหนดโควตาปริมาณการน าเข้าถ่านหินราย
เดือน แมร้าคาถ่านหินในประเทศจะค่อนขา้งสูงซ่ึงท าให้เกิดความไม่พอใจจากผูผ้ลิตไฟฟ้า แต่ตอนน้ีดูเหมือนว่าทางการจีน
จะไม่ปรับโควตาการน าเขา้เพิ่ม ก าลงัการผลิตไฟฟ้าพลงัน ้าใหม่มีก าหนดจะถูกน ามาใชใ้นเร็ว ๆ น้ีและการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงัน ้าท่ีมีอยู่ไดป้ระโยชน์จากฝนท่ีตกหนกัเมื่อเร็ว ๆ น้ี (แมว้่าน ้าท่วมจะขดัขวางการจ่ายกระแสไฟฟ้าในบางภูมิภาค) ดว้ย
ปัจจัยเหล่าน้ี เราคาดว่าความต้องการน าเข้าถ่านหินระหว่างประเทศของจีนจะยังคงลดลงในช่วงท่ีเหลือของปีน้ี เรา
คาดการณ์ว่าการน าเข้าถ่านหินในคร่ึงหลังของปี 2563 จะลดลงประมาณร้อยละ 25 จากปีก่อนหน้า อินเดียมีปริมาณการ
น าเขา้ในระดบัต ่าในปีน้ีเช่นกนั มีรายงานว่าปริมาณการน าเข้าถ่านหินท่ีท่าเรือหลกั 12 แห่งลดลงประมาณหน่ึงในสามเมื่อ
เทียบกบัปีก่อนหน้าในไตรมาสสอง เร่ิมแรกมาตรการการปิดเมืองท าให้ความตอ้งการถ่านหินลดลง นอกจากนั้น การน าเข้า
ถ่านหินระหว่างประเทศก็มีปริมาณลดลงเน่ืองจากสถานการณ์ของ COVID-19 ท าให้เกิดขอ้จ ากดัในการขนถ่ายสินค้าผ่าน
ท่าเรือและรวมถึงการกระจายสินคา้ต่อ ทางการยงัเรียกร้องให้ระบบสาธารณูปโภคเปลี่ยนจากการใชถ้่านหินในประเทศและ
ถ่านหินน าเข้าไปเป็นการใชถ้่านหินในประเทศเท่านั้น เราคาดว่าปริมาณการค้าถ่านหินเทอร์มอลทั่วโลกจะลดลงราว 10 
ลา้นตนัในปี 2563 แต่ตวัเลขดงักล่าวจะมากกว่าน้ีถา้ไม่ใช่ส าหรับประเทศก าลงัพฒันาบางประเทศ เช่น เวียดนามซ่ึงเราเห็น
ว่ามีการน าเขา้เพิ่มข้ึนร้อยละ 47 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้าในปี 2563 (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563) 
 

ในประเทศจีนมีการสร้างฟาร์มสุกรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ 6,177 แห่งและฟาร์มเล้ียงสุกรท่ีมีอยู่ 10,788 แห่งเร่ิมสร้าง
ผลผลิตใหม่ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนมีจ านวนสุกรท่ียงัมีชีวิตอยู่ประมาณ 340 ลา้นตวัเพิ่มข้ึน 
30 ล้านตัวจากส้ินปีก่อนหน้า ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2563 จีนน าเข้าถั่วเหลืองจากต่างประเทศโดยการขนส่งทางทะเล
ปริมาณ 51.3 ล้านตัน ซ่ึงแสดงถึงการเพิ่มข้ึนสุทธิร้อยละ 22.8 จากปีก่อนหน้า เทียบกับปริมาณ 41.8 ล้านตันท่ีน าเข้าใน
เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมปี 2562 แต่โดยพื้นฐานแล้วเป็นปริมาณท่ีทรงตัวเมื่อเทียบกับการน าเข้า 51.0 ล้านตัน ใน
เดือนมกราคมถึงดือนกรกฎาคมปี 2561 การน าเขา้ถัว่เหลืองไปยงัประเทศจีนส่วนใหญ่มาจากประเทศบราซิลซ่ึงคิดเป็นร้อย
ละ 76.2 ในปีน้ี (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 21 สิงหาคม 2563) 
 
การน าเขา้แร่นิกเกิลของจีนลดลงอย่างมากในปีน้ี ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมจีนน าเขา้แร่นิกเกิลเพียง 17.3 ลา้น
ตัน ซ่ึงลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าท่ีปริมาณการน าเข้า 26.1 ล้านตัน การน าเข้าท่ีลดลงอย่างมากเกิดจาก
มาตรการของอินโดนีเซียท่ีก าหนดห้ามการส่งออกแร่นิกเกิลซ่ึงมีผลบังคบัใชใ้นเดือนมกราคม เศรษฐกิจของอินโดนีเซีย
ยงัคงพึ่งพาการส่งออกแร่เป็นแหล่งรายได้หลกั อย่างไรก็ตาม ในขณะน้ียงัคงมีการห้ามการส่งออกแร่นิกเกิลอยู่ นบัตั้งแต่มี
การห้ามการส่งออกในเดือนมกราคม จีนไดน้ าเขา้แร่นิกเกิลจากอินโดนีเซียเพียง 2.2 ลา้นตนัเทียบกบัปริมาณ 10.7 ลา้นตนั
ในปีท่ีแลว้ จีนจะไม่สามารถพึ่งพาฟิลิปปินส์ส าหรับปริมาณท่ีขาดไปน้ีได ้การส่งออกแร่นิกเกิลประจ าปีของฟิลิปปินส์ไป
ยงัประเทศจีนแทบจะไม่แตกต่างจากปริมาณ 30 ลา้นตนันบัตั้งแต่ปี 2555 แมว้่าทางการฟิลิปปินส์คาดว่าการขนส่งจะเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 2.5 ในปี 2563 แต่ก็ยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของจีน ผูส่้งออกหลกัอีกรายหน่ึงคือนิวแคลิโดเนียซ่ึงส่งสินค้าไป
ยงัประเทศจีนเพียง 1.7 ลา้นตนัในปีก่อนหน้า ตลาดเรือขนาดซุปราแมกซ์ในแปซิฟิกเป็นตลาดท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุด
จากการห้ามส่งออกแร่ดงักล่าวของอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม ไม่เหมือนกบัการท่ีจีนพึ่งพาอินโดนีเซียในการจดัหาแร่นิกเกิล 
รูปแบบการค้าท่ีมีความหลากหลายสูงของตลาดเรือซุปราแมกซ์ช่วยพยุงตลาดเรือขนาดซุปราแมกซ์จากการหยุดชะงกัใน
การส่งออกแร่นิกเกิล โดยการสูญเสียการขนส่งแร่นิกเกิลราว 300 เท่ียวได้ถูกทดแทนด้วยการส่งออกแร่บอกไซต์ของ
อินโดนีเซียท่ีเพิ่มข้ึนและการค้าการส่งออกแร่เหล็กของอินเดียกับจีนท่ีฟ้ืนตวั (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research วนัท่ี 4 
กนัยายน 2563) 
 



บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน)  30 | ห น้ า  
 

การน าเขา้ถ่านหินไปยงัประเทศจีนถูกจ ากัดโดยโควตาการขนส่งระหว่างประเทศเพื่อพยุงราคาถ่านหินในประเทศ แมร้าคา
ถ่านหินท่ีน าเขา้และราคาถ่านหินในประเทศจะต่างกนัมากข้ึนก็ตาม แต่การก าหนดโควตาดงักล่าวก็ยงัไม่มีการผ่อนปรน อนั
ส่งผลให้รายรับตกต ่าและระยะเวลารอคอยท่ีนานโดยมีรายงานว่าเรือบางล ารอการขนถ่ายสินค้านานถึง 90 วนั (ขอ้มูลจาก 
Braemar ACM วนัท่ี 8 กนัยายน 2563) 
 

แร่บอกไซต์ไดแ้สดงความตา้นทานท่ีดีท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 โดยจีนมีการน าเขา้แร่ชนิดน้ีซ่ึงจ าเป็นส าหรับการ
ผลิตอลูมิเนียมเพิ่มข้ึนร้อยละ 11 ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2563 โดยเพิ่มข้ึนจาก 62.7 ลา้นตนัเป็น 69.3 ลา้นตนั แมว้่ากินีจะ
ยงัคงเป็นแหล่งน าเข้าท่ีใหญ่ท่ีสุดของจีน แต่การเติบโตของการส่งออกกลับลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การ
ขยายตวัของการน าเขา้แร่บอกไซต์เกิดจากการฟ้ืนตวัของอินโดนีเซียท่ีส่งออกในปริมาณ 12 ลา้นตนัตั้งแต่เดือนมกราคมถึง
เดือนกรกฎาคมซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 51 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เน่ืองจากผูน้ าเข้าจีนใชโ้อกาสก่อนท่ีอินโดนีเซียจะห้ามการ
ส่งออกซ่ึงจะเร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2565 การส่งออกแร่บอกไซต์ของอินโดนีเซียท่ีเพิ่มข้ึน 4 ล้านตันช่วยพยุงตลาดเรือ
ขนาดซุปราแมกซ์ซ่ึงซบเซาจากการห้ามส่งออกแร่นิกเกิลของอินโดนีเซีย เน่ืองจากการน าเขา้ของจีนเพิ่มข้ึนเฉล่ียกว่าร้อยละ 
20 ต่อปี นบัตั้งแต่ปี 2558 มีการคาดการณ์ว่าจีนจะพึ่งพาการน าเขา้มากข้ึนโดยอาจน าเขา้ถึงร้อยละ 80 ของความตอ้งการแร่ 
บอกไซต์ทั้งหมดภายในห้าปี (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research วนัท่ี 11 กนัยายน 2563) 
 

การน าเขา้แร่เหล็กของจีนเพิ่มข้ึนอย่างมากเมื่อเร็ว ๆ น้ี โดยในเดือนมิถุนายนมีปริมาณการน าเขา้ 102 ลา้นตนั มีการน าเขา้สูง
สร้างสถิติท่ีปริมาณ 112 ลา้นตนัในเดือนกรกฎาคม และมีปริมาณการน าเขา้ 100 ลา้นตนัในเดือนสิงหาคม ปริมาณการน าเขา้
แร่เหล็กในช่วงสามเดือนน้ีมากกว่าการน าเข้าในปี 2562 ถึง 53 ลา้นตนั ซ่ึงเกือบจะเท่ากบัปริมาณแร่เหล็กน าเข้าท่ีลดลง (54 
ลา้นตนั) ส าหรับประเทศอื่น ๆ รอบโลก จีนน าเขา้ 1.07 พนัลา้นตนัในปี 2562 และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึนเป็น 100 ลา้นตนั
ในปี 2563 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 75 ของการคาดการณ์การคา้แร่เหล็กทางทะเลทั้งหมดท่ี 1.615 พนัลา้นตนัส าหรับปี 2563 การ
น าเขา้แร่เหล็กของจีนท่ีเพิ่มข้ึนคร่ึงหน่ึงในปีน้ีมาจากออสเตรเลีย (เพิ่มข้ึนร้อยละ 9 จากปีก่อนหน้าท่ีปริมาณ 475 ลา้นตัน) 
มาจากบราซิลท่ี 138 ลา้นตนั ซ่ึงมากกว่าปีก่อนหน้าเล็กน้อย แต่ก็เพิ่มข้ึนโดยในเดือนสิงหาคมมีปริมาณ 23 ลา้นตนั เพิ่มข้ึน
เป็นสองเท่าจากเดือนพฤษภาคม (ท่ีปริมาณ 11.5 ลา้นตนั) มาจากแอฟริกาใต้เพิ่มข้ึน 3 ลา้นตนัเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าอยู่ท่ี
ปริมาณ 32 ลา้นตนั มาจากอินเดียเพิ่มข้ึน 15 ลา้นตนัเมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้าอยู่ท่ีปริมาณ 29.5 ลา้นตนั มาจากยูเครนเพิ่มข้ึน 
9 ลา้นตนัเมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้าอยู่ท่ีปริมาณ 9 ลา้นตนั มาจากแคนาดาเพิ่มข้ึน 4 ลา้นตนัอยู่ท่ีปริมาณ 10.5 ลา้นตนั มาจาก
รัสเซียเพิ่มข้ึน 5 ลา้นตนัไปเป็น 9 ลา้นตนั เน่ืองจากร้อยละ 92 ของการขนส่งแร่เหล็กทั้งหมดไปยงัประเทศจีนมีการขนส่ง
ด้วยเรือขนาดเคปไซส์ เรือขนาดใหญ่จึงได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเติบโตในคร้ังน้ี เมื่อเร็ว ๆ น้ีในช่วงกลางเดือน
พฤษภาคมค่าระวางเฉลี่ยของดัชนี Baltic Capesize Time Charter อยู่ท่ี 1,992 เหรียญสหรัฐ วนัน้ีอยู่ท่ี 33,000 เหรียญสหรัฐ 
ส าหรับแร่เหล็กจากบราซิล เน่ืองจากระยะทางทะเลท่ียาวข้ึนมีผลกระทบสูงสุดต่อตลาดท าให้การขนส่งสินค้าจากเมือง 
Tubarao / Qingdao เพิ่มข้ึนจากระดับต ่าสุดท่ี 6.70 เหรียญสหรัฐในเดือนกุมภาพนัธ์เป็น 23.38 เหรียญสหรัฐในวนัน้ี จนถึง
ปัจจุบนัมีการแบ่งไปขนส่งดว้ยเรือขนาดปานาแมกซ์เพียงเล็กน้อยจากการท่ีค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์ท่ีสูงดงักล่าว แต่กลุ่ม
เรือขนาดซุปราแมกซ์กลบัได้รับผลดีนับตั้งแต่ไตรมาสสองเน่ืองจากการขนส่งทั้งหมด (ปริมาณ 26.5 ลา้นตนั) ของอินเดีย
ถูกขนส่งดว้ยเรือขนาดซุปราแมกซ์ (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research วนัท่ี 2 ตุลาคม 2563) 
 
จีนผลิตเหล็กในปริมาณมากกว่า 3 ลา้นตนัต่อวนัในช่วง 69 วนัท่ีผ่านมา (ขอ้มูลจาก Mining วนัท่ี 8 ตุลาคม 2563) 
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การน าเขา้และส่งออกของจีนเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.2 และร้อยละ 9.9 ตามล าดบัในเดือนกนัยายนเมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกันในปี 
2562 ตวัเลขดงักล่าวบ่งบอกถึงแรงตา้นทานท่ีโดดเด่นของเศรษฐกิจจีนท่ามกลางการชะลอตวัทางเศรษฐกิจทัว่โลกท่ีเกิดจาก
สถานการณ์โรคระบาด การน าเขา้ถัว่เหลืองและเน้ือหมูจากสหรัฐอเมริกาท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วช่วยผลกัดนัตวัเลขการน าเข้า
ของจีนให้เพิ่มข้ึนอันเป็นความพยายามของจีนท่ีจะบรรลุเงื่อนไขของข้อตกลงการค้าเฟสแรกท่ีท าเมื่อเดือนมกราคม แต่
ถึงแมต้วัเลขการน าเขา้จะพุง่สูงข้ึนแต่ก็ยงัคงต ่ากว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว ้(ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 15 ตุลาคม 2563) 
 
ส านกังานสถิติแห่งชาติของจีนระบุว่า GDP ของประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.9 จากปีก่อนหน้า นกัเศรษฐศาสตร์ทอ้งถ่ินคาดว่า
จะเติบโตร้อยละ 5.2 อย่างไรก็ตาม การฟ้ืนตัวของจีนก าลังเพิ่มข้ึนอย่างชดัเจนและยอดค้าปลีกก็ดีข้ึน (ข้อมูลจาก Fortune 
วนัท่ี 19 ตุลาคม 2563) 
 

ผลผลิตเหล็กดิบของจีนในช่วงเดือนกนัยายนอยู่ท่ี 92.6 ลา้นตนั ซ่ึงลดลงร้อยละ 2 จากระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ในเดือน
สิงหาคม แมว้่าจะยงัคงเพิ่มข้ึนร้อยละ 12 จากปีก่อนหน้า ขณะเดียวกนัการน าเขา้แร่เหล็กเพิ่มข้ึนร้อยละ 8.2 จากเดือนก่อน
หน้าเป็น 108.5 ลา้นตนั หลงัจากปริมาณการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนในช่วงตน้ปีท่ีผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมเหล็กของจีนก าลงัชะลอ
ตัวลงเน่ืองจากปริมาณสินค้าคงคลังยงัคงอยู่ในระดับสูงและมีการบังคบัใช้มาตรการควบคุมมลพิษ การชะลอตัวลงน้ีจะ
ยงัคงมีต่อไปในช่วงท่ีเหลือของปี  (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 20 ตุลาคม 2563) 
 

รัฐบาลจีนก าลงัหารือเก่ียวกบัการอนุญาตให้น าเข้าข้าวโพดเพิ่มอีกหลายลา้นตนัในปีหน้า แหล่งข่าวจากอุตสาหกรรมสาม
แห่งกล่าวกบัรอยเตอร์ ท่ามกลางความตอ้งการอาหารสัตวท่ี์เพิ่มสูงข้ึนและหลงัจากพายุและภยัแลง้ท าให้อุปทานในประเทศ
ตึงตัว นักวิเคราะห์คาดว่าอาจต้องการการน าเข้า 30 ล้านตันในช่วงการเก็บเก่ียวปี 2563 - ปี 2564 ในเดือนตุลาคมถึงเดือน
กนัยายน (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 23 ตุลาคม 2563) 
 
กระทรวงการเกษตรสหรัฐ (USDA) ไดค้าดการณ์ถึงผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่นในปีหน้าส าหรับการส่งออกขา้วโพดและ
ถั่วเหลืองในประเทศ และจนถึงขณะน้ียอดขายเพิ่มสูงข้ึนอย่างมาก การจองซ้ือเหล่าน้ีส่งผลให้มีการส่งออกถั่วเหลืองมาก
เป็นประวติัการณ์ แต่ส าหรับข้าวโพดยงัคงไม่ได้เห็นปริมาณการส่งออกท่ีเพิ่มข้ึนอย่างมาก USDA คาดว่าการส่งออก
ข้าวโพดของสหรัฐในปี 2563 - ปี 2564 จะแตะ 59.1 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 31 จากปริมาณที่ตกต ่าของปีก่อนหน้า คาดว่า
ปริมาณการส่งออกถั่วเหลืองจะอยู่ท่ี 59.9 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 31 ในปีน้ี ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการท่ีจีนกลับสู่ตลาด
สหรัฐ (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 23 ตุลาคม 2563) 
 

สหรัฐอเมริกา 
 
มุมมองแนวโน้มส าหรับธัญพืชยงัคงเป็นบวก คาดว่าปริมาณขา้วสาลีจากประเทศผูส่้งออกรายใหญ่ต่าง ๆ จะเติบโตร้อยละ 7 
จากปีก่อนหน้าโดยไดร้ับปัจจยัหนุนจากปริมาณที่แข็งแกร่งจากประเทศแถบทะเลด า การคา้ธัญพืชเมล็ดหยาบคาดว่าจะทรง
ตวัในระดบัเดียวกบัปีท่ีแลว้โดยลดลงเพียงร้อยละ 0.2 จากปีก่อนหน้าก่อนท่ีจะกลบัมาเติบโตในปีหน้า การส่งออกถัว่เหลือง
ของบราซิลในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 มีปริมาณรวม 63 ล้านตันซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 44 จากปีก่อนหน้า การส่งออกจาก
สหรัฐอเมริกาและอาร์เจนตินาไดส่้งผลให้เกิดอุปสงคท่ี์มัน่คงส าหรับกลุ่มเรือขนาดปานาแมกซ์และกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขน
ถ่ายสินคา้บนเรือ การ "พกัรบ" ในสงครามการคา้ระหว่างสหรัฐฯ กบัจีนส่งผลให้การขนส่งถัว่เหลืองของสหรัฐมีการปรับ
เพิ่มข้ึนเล็กน้อย แต่บราซิลยงัคงเป็นตวัเลือกแรกส าหรับผูน้ าเขา้ชาวจีน จีนจะเพิ่มปริมาณการบริโภคถั่วเหลืองของอเมริกา
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ในปีน้ีเมื่ออุปทานจากบราซิลหมดลง แต่แน่นอนว่าการคาดการณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากความตึงเครียดกลบัมาสูงข้ึนอีก
คร้ัง เราไดป้รับการคาดการณ์การเติบโตของการคา้ถัว่เหลืองในปี 2563 เป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 9 นอกจากน้ีเรายงัเห็นการคา้กาก
น ้ามนัถัว่เหลืองเพิ่มข้ึนร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้า (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563) 
 
ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดทั่วโลก การขนส่งธัญพืชมีอัตราเพิ่มข้ึนอย่างมาก การค้าถั่วเหลืองได้รับแรงหนุนจาก
ปริมาณการส่งออกท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วจากบราซิล ในช่วงแปดเดือนแรกของปียอดขายของบราซิลพุ่งข้ึนร้อยละ 36 จากปี
ก่อนหน้าซ่ึงสูงกว่า 76 ล้านตัน เกือบสามในส่ีของปริมาณน้ีมีการส่งออกไปยงัประเทศจีน การฟ้ืนตัวจากการระบาดของ
ไข้หวดัหมูในปี 2561 ท าให้จีนต้องกกัตุนถั่วเหลืองจากอเมริกาใต้ ความต้องการอาหารสัตว์ท่ีเพิ่มข้ึนท าให้อตัราก าไรจาก
การบดถัว่เหลืองอยู่ท่ีระดบัสูงสุดในรอบหลายปี ความตอ้งการถัว่เหลืองของจีนยงัคงไม่เพียงพอและอัตราก าไรขั้นตน้ยงัคง
รักษาระดับท่ีดีแม้ว่าราคาวตัถุดิบจะสูงข้ึน แต่อุปทานจากบราซิลก าลังหมดลงอย่างรวดเร็ว มีรายงานว่าร้อยละ 95 ของ
ปริมาณการเก็บเก่ียวของบราซิลไดถู้กขายไปแลว้และปริมาณการส่งออกตามฤดูกาลไดล้ดลง ดงันั้นจีนจะหันไปหาผูผ้ลิต
รายอื่น ขอ้ตกลง “เฟสแรก” ระหว่างสหรัฐอเมริกากบัจีน ก าหนดให้จีนเพิ่มการซ้ือสินคา้เกษตรจากสหรัฐ เงื่อนไขดูเหมือน
จะดีและสหรัฐไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเน่ืองจากราคาไม่ไดเ้พิ่มข้ึนในระดบัเดียวกนักบับราซิล นอกจากน้ี เงินสกุลดอลลาร์
สหรัฐยงัอ่อนค่าลงอย่างต่อเน่ืองเมื่อเทียบกับเงินสกุลหยวนของจีนตั้งแต่เดือนมิถุนายนท าให้สินคา้ธัญพืชของสหรัฐเป็นท่ี
น่าสนใจมากข้ึน ในประเทศจีนภาวะราคาอาหารท่ีเพิ่มข้ึนไดพุ้่งสูงแตะระดบัสูงสุดในรอบทศวรรษ โดยราคาเน้ือหมูเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 38 จากปีก่อนหน้า ความตอ้งการท่ีจะควบคุมราคาท่ีเพิ่มข้ึนเหล่าน้ีและกระตุน้การบริโภคในครัวเรือนมีแนวโน้มท่ี
จะสนบัสนุนอุปสงคข์องถัว่เหลืองจากสหรัฐ เราคาดว่าการส่งออกถัว่เหลืองของสหรัฐจะพุ่งสูงข้ึนในช่วงปลายปีน้ี โดยคาด
ว่าการส่งออกในไตรมาสส่ีจะเกิน 26 ล้านตัน ซ่ึงเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 42 จากปีก่อนหน้า และประมาณร้อยละ 6 เมื่อ
เทียบกบัไตรมาสส่ีของปี 2560 การส่งออกของสหรัฐไปยงัประเทศจีนส่วนใหญ่จะมาจากทางแปซิฟิกตะวนัตกเฉียงเหนือ
ซ่ึงเป็นพื้นท่ีส าหรับเรือขนาดปานาแมกซ์ นอกจากนั้น การส่งออกท่ีแข็งแกร่งข้ึนจะส่งผลดีต่อปริมาณการส่งออกจากอ่าว
สหรัฐซ่ึงท าให้เกิดการเช่าเรือขนาดเล็กกว่า โดยเราได้เห็นการเช่าเรือท่ีเร่ิมเพิ่มข้ึนในน่านน ้ าน้ีแล้ว (ข้อมูลจาก Braemar 
ACM วนัท่ี 3 กนัยายน 2563) 
 

การส่งออกแร่เหล็กของบราซิลเพิ่มข้ึนร้อยละ 18.5 ในเดือนกนัยายนซ่ึงเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2558 เมื่อเทียบกบัช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า เป็นปริมาณ 37.86 ล้านตัน หลังจากท่ีบริษทั Vale เพิ่มการผลิต เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมการ
ขนส่งแร่เหล็กของบราซิลเพิ่มข้ึนร้อยละ 21 ในเดือนกนัยายน บราซิลส่งออกแร่เหล็กในปริมาณ 76 ลา้นตนัซ่ึงสูงกว่ายอด
ทั้งหมดในไตรมาสแรกของปี 2563 ถึงร้อยละ 8 แต่ต ่ากว่าไตรมาสสองของปี 2562 อยู่ร้อยละ 3 (ขอ้มูลจาก Mining วนัท่ี 2 
ตุลาคม 2563) 
 

บริษทั Vale คาดว่าจะสามารถผลิตแร่เหล็กได้ในปริมาณ 400 ล้านตันต่อปีโดยการเพิ่มผลผลิต ปัจจุบันบริษทัมีก าลังการ
ผลิตอยู่ท่ี 318 ลา้นตนัต่อปี ในปี 2561 ก่อนท่ีเข่ือน Brumadinho จะถล่ม บริษทั Vale ผลิตไดใ้นปริมาณ 385 ลา้นตนั (ขอ้มูล
จาก Mining วนัท่ี 8 ตุลาคม 2563) 
 
เกษตรกรผูป้ลูกข้าวโพดของอาร์เจนตินาได้รับประโยชน์จากการอ่อนตัวของค่าเงินเปโซ (ลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับ
ค่าเงินเหรียญสหรัฐตั้งแต่เดือนมกราคม) จนถึงเดือนสิงหาคม 2563 ท าให้ปริมาณการส่งออกเพิ่มข้ึน อตัราก าไรท่ีดีข้ึนจาก
ยอดขายในต่างประเทศท าให้สินค้าคงคลงัลดลงอย่างมากซ่ึงคาดว่าจะลดลงเหลือ 2 ลา้นตนั ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่ปี 
2559 ลูกคา้รายใหญ่ท่ีสุดของอาร์เจนตินาคือเวียดนาม เพิ่มข้ึน 1.1 ลา้นตนัจากปีก่อนหน้าท่ีปริมาณ 6.3 ลา้นตนั ซ่ึงเพิ่มข้ึน
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อย่างโดดเด่นเมื่อเทียบกับการน าเข้าของเวียดนามในปริมาณเพียง 0.3 ล้านตันเมื่อเร็ว ๆ  น้ีในปี 2557 มาเลเซียมีการน าเขา้
เพิ่มข้ึน 0.9 ล้านตันท่ีปริมาณ 2.3 ล้านตัน เพิ่มข้ึนมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 62 การส่งออกไปยงัอียิปต์
เพิ่มข้ึน 0.9 ลา้นตนั (เพิ่มข้ึนร้อยละ 36 จากปีก่อนหน้า) ท่ีปริมาณ 3.3 ลา้นตนั แซงหน้าแอลจีเรียท่ีน าเขา้ในปริมาณคงท่ีราว 
2.6 ล้านตัน การส่งออกไปยงัเปรูเพิ่มข้ึน 0.6 ล้านตันท่ีปริมาณ 2.1 ล้านตัน ในขณะท่ีชิลีเพิ่มข้ึน 0.5 ล้านตัน ท่ีปริมาณ 1.8 
ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 38 จากปีก่อนหน้า ตัวเลขท่ีเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่ของอาร์เจนตินาดูเหมือนจะมาจากตัวเลขท่ีลดลงของ
บราซิล (ลดลง 8 ลา้นตนัหรือร้อยละ 29 จากปีก่อนหน้าท่ีปริมาณ 20 ลา้นตนัจนถึงส้ินเดือนกนัยายน) ส่วนแบ่งการตลาดท่ี
เพิ่มข้ึนไปยงัเวียดนาม มาเลเซีย และซาอุดีอาระเบีย (เพิ่มข้ึน 0.35 ลา้นตนัจากปีก่อนหน้าท่ีปริมาณ 1.8 ลา้นตนั) เป็นสาเหตุ
ของส่วนแบ่งท่ีมากข้ึนของขา้วโพดจากอาร์เจนติน่าท่ีถูกส่งไปยงัจุดหมายปลายทางท่ีไกลข้ึนดว้ยเรือขนาดปานาแมกซ์ การ
ขนส่งไปยงัแอฟริกาเหนือ (แอลจีเรีย โมร็อกโก และอียิปต์) ส่วนใหญ่ยงัคงขนส่งดว้ยเรือขนาดซุปราแมกซ์ / อลัตราแมกซ์ 
การขนส่งสินคา้ระยะสั้นไปยงัชิลีและเปรูจะบรรทุกด้วยเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ ความลึกท่ีเพิ่มข้ึนของแม่น ้ าเพลตในน่านน ้า
ของอเมริกาใต้มีส่วนท าให้ปริมาณการจดัส่งเพิ่มข้ึนเกินกว่า 4 ล้านตันเป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกัน (เดือนมิถุนายนถึงเดือน
สิงหาคม) เป็นคร้ังแรก  (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research วนัท่ี 9 ตุลาคม 2563) 
 
การส่งออกแร่เหล็กของบราซิลฟ้ืนตวัข้ึนอย่างต่อเน่ือง ในสามไตรมาสแรกของปี 2563 บราซิลส่งออกแร่เหล็ก 238.7 ลา้น
ตนั ลดลงร้อยละ 4.9 จากปีก่อนหน้าเทียบกบัปริมาณ 250.9 ลา้นตนัในช่วงเดียวกนัของปี 2562 และลดลงร้อยละ 15.9 จาก
ปริมาณ 283.8 ลา้นตนัในเดือนมกราคมถึงเดือนกนัยายน 2561 ในไตรมาสแรก บราซิลส่งออกแร่เหล็ก 65.0 ลา้นตนัลดลง
ร้อยละ 17.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ในไตรมาสสองการส่งออกแร่เพิ่มข้ึนเป็น 77.9 ล้านตัน ซ่ึงมากกว่าไตรมาส
แรกถึงร้อยละ 19.9 และเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.4 จากปีก่อนหน้า แต่เน่ืองจากฐานท่ีต ่าของไตรมาสสองของปีก่อนหน้าซ่ึงไดร้ับ
ผลกระทบอย่างมากจากภัยพิบติัเข่ือน Brumadinho ในไตรมาสสามบราซิลส่งออกแร่เหล็กในปริมาณ 95.9 ลา้นตนัเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 23.1 ในไตรมาสสองและเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.2 จากไตรมาสสามของปี 2562 ปริมาณการส่งออกไปยงัประเทศจีน
เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้าในไตรมาสสามของปี 2563 เป็น 159.6 ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 
11 ตุลาคม 2563) 
 

บริษัท Vale ประกาศผลการผลิตแร่เหล็กในไตรมาสสามของปี 2563 ท่ีปริมาณ 88.7 ล้านตันซ่ึงเพิ่มข้ึน 21.1 ล้านตัน 
(เพิ่มข้ึนร้อยละ 32) เมื่อเทียบกับไตรมาสสองของปี 2563 บริษทั Vale รายงานสถิติใหม่ในส่วนการผลิตทางตอนเหนือท่ี
ปริมาณ 56.9 ล้านตัน และส่วนการผลิตทางตอนใต้และตะวนัออกเฉียงใต้โดยรวมมีผลการผลิตท่ีดีข้ึนในทุกภาคส่วน 
เพื่อใหบ้ริษทั Vale บรรลุเป้าการผลิตรวมทั้งปีก่อนหน้าน้ีท่ีตั้งไวท่ี้ 310 ลา้นตนั บริษทัจะตอ้งมีผลผลิตอีกปริมาณ 94 ลา้น
ตนัในไตรมาสส่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปริมาณการผลิตรายวนัในปัจจุบนั  บริษทั Vale ผลิตปริมาณ 59.6 ลา้นตนัในไตรมาสแรก
และ 67.6 ลา้นตนัในไตรมาสสองของปีน้ี และสามารถบรรลุเป้าหมายของปีน้ีท่ีตั้งไวท่ี้ปริมาณ 310 ลา้นตนั ตวัเลขน้ีบ่งบอก
ถึงการเพิ่มข้ึนร้อยละ 44 ในคร่ึงหลงัของปีเทียบกบัคร่ึงแรกของปีและเพิ่มข้ึนร้อยละ 6 ในไตรมาสส่ีเปรียบเทียบกบัไตรมาส
สาม (ขอ้มูลจาก Arctic Shipping วนัท่ี 20 ตุลาคม 2563) 
 

เอเชีย 
 
ในช่วง 8 เดือนแรกอินโดนีเซียส่งออกถ่านหิน (ไม่รวมลิกไนต์) ปริมาณ  217.4 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 16.1 จากปีก่อนหน้า 
เทียบกบัปริมาณ 259.1 ลา้นตนัท่ีส่งออกในช่วงเดียวกนัของปี 2562 การส่งออกไปจีนลดลงเหลือ 72.2 ลา้นตนัลดลงร้อยละ 
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14.2 จากปีก่อนหน้า เน่ืองจากจีนมีเป้าหมายท่ีจะเพิ่มการผลิตถ่านหินในประเทศ การน าเข้าจึงมีแนวโน้มท่ีจะลดลงในอีก
ไม่ก่ีเดือนขา้งหน้า ขอ้จ ากดัในการควบคุมการแพร่กระจายของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่างๆของอินเดีย
และความตอ้งการใชพ้ลงังานลดลงอย่างมากในไตรมาสสองของปี 2563 การส่งออกถ่านหินไปยงัอินเดียลดลงร้อยละ 25.2 
เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้าเป็น 44.2 ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 4 กนัยายน 2563) 
 
จากสินค้าแห้งเทกองทั้งหมด ปริมาณการน าเข้าของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เพิ่มข้ึนมากกว่าร้อยละ 15 จากปีก่อนหน้า
ในช่วง 8 เดือนแรกของปีน้ี การน าเข้าถ่านหินและแร่เหล็กเติบโตในระดับท่ีน่าประทับใจ ปริมาณการน าเข้าถ่านหินใน
ภูมิภาคน้ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 27 จากปีก่อนหน้าในช่วงเวลาเดียวกนัเป็นปริมาณมากกว่า 117 ลา้นตนั การน าเขา้แร่เหล็กเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 47 เป็นมากกว่า 21 ลา้นตนั ยอดการน าเขา้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ในขณะท่ีการน าเขา้ซีเมนต์เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 28 จากปีก่อนหน้า เศรษฐกิจของประเทศเหล่าน้ีไม่ไดร้ับผลกระทบจาก COVID-19 หนกัเหมือนกบัประเทศที่พฒันา
แล้ว และมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับต ่าตั้งแต่ก่อนการระบาด จากข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(IMF) เอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นภูมิภาคเดียวท่ีคาดว่าจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจในเชิงบวกในปีน้ี เวียดนามมีความโดด
เด่นในฐานะดาวเด่นในแง่ของการเติบโตของการคา้สินคา้แห้งเทกอง การน าเขา้ถ่านหินของเวียดนามเพิ่มข้ึนเกือบสองเท่าท่ี 
36 ล้านตันในเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม ซ่ึงสูงกว่าปริมาณการน าเข้าในช่วงเดียวกนัของปี 2561 ถึงห้าเท่าและไดร้ับ
แรงหนุนจากการขยายก าลังการผลิตไฟฟ้าพลังถ่านหินอย่างรวดเร็ว เพื่อขบัเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและจ านวน
ประชากรท่ีเพิ่มข้ึน ถ่านหินเป็นทางออกท่ีง่ายและถูกท่ีสุดส าหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ต่าง ๆ เวียดนามมีก าลงัการผลิต
ไฟฟ้าจากถ่านหินเกือบ 30 กิกะวตัต์ท่ีอยู่ในแผน นบัเป็นอนัดบั 5 ของโลกในแง่ของการเพิ่มก าลงัการผลิตตามแผน สมมติ
ว่าโครงการทั้งหมดด าเนินไปได้ซ่ึงหมายความว่าก าลังการผลิตของวนัน้ีจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 140 ภายในส้ินทศวรรษ การ
ขนส่งด้วยเรือขนาดปานาแมกซ์เพิ่มข้ึนร้อยละ 60 และเรือขนาดอัลตราแมกซ์และเรือขนาดซุปราแมกซ์เพิ่มข้ึนร้อยละ 90 
จากปีก่อนหน้าในช่วงเวลาเดียวกันเน่ืองจากประเทศกลายเป็นแหล่งอุปสงค์หลัก การผลิตไฟฟ้าไม่ใช่ส่ิงเดียวท่ีผลักดัน
ความต้องการถ่านหินในเวียดนาม อุตสาหกรรมเหล็กท่ีขยายตัวก าลังผลักดันความต้องการถ่านหินโค้กคุณภาพสูง ซ่ึง
สะท้อนให้เห็นจากมีถ่านหินจ านวนมากท่ีน าเข้าจากออสเตรเลียและรัสเซีย การผลิตเหล็กของเวียดนามได้รับผลกระทบ
เพียงเล็กน้อยเมื่อตน้ปีน้ีและตอนน้ีกลบัมามีตัวเลขการเติบโตเพิ่มข้ึนถึงสองหลกั ผลผลิตเหล็กท าสถิติสูงสุดท่ี 2.1 ลา้นตนั
ในเดือนกรกฎาคมเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เน่ืองจากการกระตุ้นทางการคลังกระตุ้นอุปสงค์ด้านการ
ก่อสร้างและการผลิต อุปสงคจ์ากจีนยงัคงแข็งแกร่งและท าให้การน าเขา้แร่เหล็กเพิ่มข้ึน การน าเขา้แร่เหล็กของเวียดนามมี
ปริมาณรวม 8 ล้านตันในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม เพิ่มข้ึนร้อยละ 182 จากปีก่อนหน้า และสูงกว่าช่วงเดียวกนั
ของปี 2561 เกือบห้าเท่า แมว้่าเวียดนามเป็นตัวอย่างท่ีดีของประเทศที่อยู่ในช่วงส าคญัของการเติบโตทางเศรษฐกิจส าหรับ
อุปสงคข์องวตัถุดิบ เศรษฐกิจของประเทศอื่น ๆ ใกลเ้คียงก็เป็นไปในทิศทางเดียวกนัเช่นกนั ในฟิลิปปินส์การขยายตัวของ
ความตอ้งการไฟฟ้ายงัผลกัดนัให้เกิดการลงทุนในโรงไฟฟ้าถ่านหินมากข้ึน  โดยฟิลิปปินส์วางแผนจะเพิ่มก าลงัการผลิตกว่า 
12 กิกะวตัต์ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 120 ของก าลงัการผลิตในปัจจุบนั การน าเขา้ถ่านหินของฟิลิปปินส์แตะระดบั 2.9 ลา้นตนัใน
เดือนสิงหาคม เราคาดว่าจะเห็นการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของอุปสงคจ์ากส่วนน้ีของโลก เราเช่ือว่าการขยายตวัต่อไปจะช่วย
กระตุน้การคา้ถ่านหินในแปซิฟิก เราเห็นการน าเขา้ถ่านหินในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้จะมีปริมาณถึง 175 ลา้นตนัภายในปี 
2567 ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 40 จากปี 2562 และในขณะท่ีประเทศเหล่าน้ีมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เรายงัเห็นการบริโภคเหล็กท่ี
เพิ่มข้ึนโดยใชแ้ร่เหล็กจากการขนส่งทางทะเลมากข้ึน รวมถึงเรือขนสินคา้รองซ่ึงขนสินคา้จ านวนมากท่ีหนุนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เช่น ซีเมนต์ เหล็ก แร่อื่นๆ และสินคา้อื่น ๆ เราคาดหวงัว่าส่ิงเหล่าน้ีจะยงัคงสร้างโอกาสส าหรับเรือบรรทุกสินค้า
แห้งเทกองทุกขนาด (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 17 กนัยายน 2563) 
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ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมของปี 2563 การส่งออกแร่เหล็กทั้งหมดของออสเตรเลียมีปริมาณ 585.5 ล้านตัน 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.4 จากปีก่อนหน้าเมื่อเทียบกบัปริมาณ 561.0 ลา้นตนัในปี 2562 ปริมาณการส่งออกไปยงัประเทศจีนเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 7.9 จากปีก่อนหน้าเป็น 488.2 ลา้นตนั จีนยงัคงเป็นจุดหมายปลายทางอนัดบัตน้ ๆ ท่ีร้อยละ 83.4 ของการส่งออกแร่
เหล็กของออสเตรเลีย แต่การส่งออกไปยงัส่วนท่ีเหลือของโลกยงัคงซบเซาซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน
ในการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจหลกัจาก COVID-19 แนวโน้มตลาดเหล็กส าหรับฤดูกาลหลักท่ีใกล้เข้ามาในเดือนกนัยายนและ
เดือนตุลาคมยงัคงมัน่คง จีนเป็นผูบ้ริโภครายใหญ่ท่ีสุดของโลกและพึ่งพาแร่เหล็กของออสเตรเลียเป็นอย่างมาก และไม่มี
แหล่งอื่นท่ีจะแทนท่ีออสเตรเลียได ้ (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 18 กนัยายน 2563) 
 
อินเดียเป็นประเทศหน่ึงท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดท่ีรุนแรงท่ีสุด นอกจากน้ียงัได้เห็นมาตรการท่ีเข้มงวดท่ีสุด
บางประการท่ีก าหนดเพื่อควบคุมไวรัสซ่ึงส่งผลทางลบต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ในเชิงปริมาณ ถ่านหินเป็นสินคา้แห้งเทกองท่ี
ไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดในปีน้ี ในช่วงไตรมาสสองการน าเขา้ถ่านหินลดลงเหลือ 38.2 ลา้นตนัซ่ึงลดลงร้อยละ 37 จากไตร
มาสก่อนหน้าและร้อยละ 43 จากปีก่อนหน้า ความตอ้งการไฟฟ้าจากอุตสาหกรรมและส านกังานต่าง ๆ ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณคร่ึงหน่ึงของการใช้ไฟฟ้าของอินเดียลดลงในระหว่างการปิดเมือง ในช่วงเดือนเมษายน ปริมาณการผลิตไฟฟ้า
ทั้งหมดของอินเดียลดลงต ่ากว่า 92 เทระวตัต์ ซ่ึงลดลงร้อยละ 24 เมื่อเทียบกบัเดือนเมษายนปี 2562 และเป็นตวัเลขท่ีต ่าท่ีสุด
ในรอบห้าปี ดว้ยเหตุน้ีเราจึงเห็นปริมาณการน าเขา้ถ่านหินเทอร์มอลลดลงอย่างรวดเร็ว รัฐบาลอินเดียได้เพิ่มความพยายาม
ในการลดการน าเขา้ถ่านหินระหว่างประเทศและสนบัสนุนถ่านหินในประเทศ ปัจจยัน้ีไดเ้พิ่มแรงกดดนัต่อปริมาณท่ีน าเข้า 
ความตอ้งการถ่านหินยงัถูกบีบจากการผลิตเหล็กท่ีลดลงและการใชถ้่านหินโค้ก ผลผลิตเหล็กดิบของอินเดียลดลงร้อยละ 64 
จากปีก่อนหน้าในเดือนเมษายนสู่ระดับ 3.3 ล้านตัน เน่ืองจากอุปสงค์จากอุตสาหกรรมและการก่อสร้างลดลง น่ีคือการ
สูญเสียอย่างมากในการผลิตจากประเทศผูผ้ลิตเหล็กรายใหญ่ ตั้งแต่เดือนเมษายนการผลิตเหล็กมีสัญญาณฟ้ืนตวัแม้ว่าจาก
ตน้ปีจนถึงปัจจุบนัจะลดลงร้อยละ 19 จากปีก่อนหน้า ในช่วงสองสามเดือนท่ีผ่านมาการน าเขา้ถ่านหินได้รับการสนับสนุน
อย่างมากเน่ืองจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจเร่ิมฟ้ืนตวั การน าเขา้ในช่วงเดือนกนัยายนเพิ่มข้ึนเป็น 16.2 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 6 
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การน าเข้าโดยเรือขนาดเคปไซส์ได้รับผลกระทบมากท่ีสุดในไตรมาสสอง และในเดือนกันยายน
การขนส่งสินคา้โดยเรือขนาดเคปไซส์ยงัคงต ่ากว่าปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 13 ท่ีปริมาณ 5.5 ลา้นตนั ในขณะเดียวกนั ปริมาณ
การขนส่งด้วยเรือขนาดปานาแมกซ์ในช่วงเดือนกันยายนทรงตัวในระดับเดียวกับปีก่อนหน้าท่ี 6.6 ล้านตัน โดยเป็นการ
น าเข้าจากออสเตรเลีย และการน าเข้าโดยเรือขนาดแฮนด้ีไซส์เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้า แม้ว่าจะมีปริมาณที่ลดลง
มากก็ตาม การก่อสร้างต่าง ๆ ท่ีลดลงส่งผลให้การค้าโดยรวมในอินเดียลดลง การน าเขา้สินคา้ เช่น หินปูนและทราย ลดลง
ร้อยละ 39 จากปีก่อนหน้าเป็นปริมาณ 3.7 ลา้นตนัในไตรมาสสอง หลงัจากไดร้ับผลกระทบในไตรมาสสอง การน าเข้าปุ๋ย
โดยการขนส่งทางทะเลก็ปรับเพิ่มข้ึนเป็นระดับสูงสุดเมื่อเดือนท่ีแลว้ซ่ึงมากกว่า 2.8 ล้านตันเพิ่มข้ึนร้อยละ 36 จากปีก่อน
หน้า นบัจากตน้ปีจนถึงปัจจุบนัมีการน าเขา้ปุ๋ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 9 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ปัจจยัน้ีไดส่้งผลให้การน าเข้าโดย
เรือขนาดซุปราแมกซ์เพิ่มข้ึนร้อยละ 61 ในช่วงเดือนกนัยายน นอกจากน้ียงัมีการน าเขา้ปุ๋ยระยะไกลจากแคนาดาเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 30 จากปีก่อนหน้า ซ่ึงส่วนใหญ่ขนส่งโดยเรือขนาดปานาแมกซ์ซ่ึงขนแร่โพแทช ปริมาณการส่งออกแร่โพแทชของ
แคนาดามีปริมาณถึง 360,000 ตันเมื่อเดือนท่ีแล้ว เทียบกับปริมาณ 82,000 ตันในปีก่อนหน้า การน าเข้ายูเรียยงัท าไดดี้มาก
โดยปริมาณจากตน้ปีจนถึงปัจจุบนัเพิ่มข้ึนร้อยละ 13 จากปีก่อนหน้าเป็นเกือบ 3.3 ลา้นตนั การเพิ่มข้ึนเกือบทั้งหมดน้ีมาจาก
การเพิ่มข้ึนของสินคา้ซ่ึงขนส่งโดยเรือขนาดซุปราแมกซ์จากยูเครน การน าเขา้แร่บอกไซต์ในปี 2563 เพิ่มข้ึนร้อยละ 64 จาก
ปีก่อนหน้าเป็นปริมาณ 2.6 ล้านตันโดยได้รับปัจจัยหนุนจากการส่งออกสินค้าด้วยเรือขนาดเคปไซส์จากกิเนีย ใน
ขณะเดียวกนั ภาคอุตสาหกรรมเหล็กของจีนก าลงัผลิตเหล็กสูงสุดในช่วงไตรมาสสองและไตรมาสสาม โดยรองรับอุปทาน
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แร่เหล็กและก าลงัการผลิตเหล็กส่วนเกินของประเทศอ่ืน ๆ การส่งออกแร่เหล็กของอินเดียพุ่งข้ึนร้อยละ 63 จากปีก่อนหน้า 
ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกนัยายนของปีน้ี โดยรวมต ่ากว่า 36 ลา้นตนั การส่งออกเกือบทั้งหมดไปยงัประเทศจีนโดยเรือ
ขนาดซุปราแมกซ์ซ่ึงได้รับประโยชน์จากปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนน้ี เส้นทาง West Coast India ไปยงั Far East Supra (BS13) ท า
สถิติค่าระวางสูงสุดในรอบปีท่ี 18,000 เหรียญสหรัฐต่อวนัในเดือนมิถุนายน ซ่ึงท าไดดี้กว่าเส้นทางแปซิฟิกมากถึง 10,000 
เหรียญสหรัฐต่อวนัเน่ืองจากผูเ้ช่าเรือพยายามหาเรือท่ีอยู่ใกล้เคียง ผลกระทบน้ียงัผลกัดันให้อตัราเช่าเหมาล าระยะสั้นใน
มหาสมุทรแปซิฟิกเพิ่มข้ึนเน่ืองจากผูป้ระกอบการพยายามหาเรือและปล่อยเช่าในตลาดฝั่งมหาสมุทรอินเดียท่ีสามารถท า
ก าไรได ้ (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 8 ตุลาคม 2563) 
 
แมว้่าอินเดียและญ่ีปุ่นจะมีการผลิตเหล็กท่ีแตกต่างกนัในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา แต่ทั้งคู่ก็ประสบปัญหาในสัดส่วนท่ีเท่ากัน 
(ลดลงร้อยละ 19 จากปีก่อนหน้า) ในปี 2563 อินเดียลดลง 14.2 ล้านตันจากปีก่อนหน้าท่ี 61.1 ล้านตัน ขณะท่ีญ่ีปุ่นลดลง 
12.9 ล้านตันจากปีก่อนหน้าท่ี 54 ล้านตันในช่วงแปดเดือนแรก ความต้องการเหล็กในประเทศของทั้งสองประเทศลดลง
อย่างรวดเร็วแม้ว่าในทางกลับกันการส่งออกเหล็กของอินเดียในช่วงเจ็ดเดือนแรกจะเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการ
ส่งออกไปยงัประเทศจีนท่ี 6.4 ลา้นตนั (เพิ่มข้ึนร้อยละ 75 จากปีก่อนหน้า) ท่ี 11.2 ลา้นตนั ในขณะที่ญ่ีปุ่นซ่ึงมกัจะส่งออก
ประมาณหน่ึงในสามของการผลิต ยงัคงรักษาการส่งออกในปริมาณเดียวกบัปีก่อนหน้าท่ีประมาณ 21 - 22 ลา้นตนัตั้งแต่ต้น
ปีจนถึงเดือนสิงหาคม การผลิตเหล็กท่ีลดลงอย่างรวดเร็วน้ียงัส่งผลกระทบต่อการบริโภคแร่เหล็กในทั้งสองประเทศดว้ย
ผลลพัธ์ท่ีแตกต่างกนั การน าเขา้แร่เหล็กของญ่ีปุ่นในเดือนกรกฎาคมลดลง 13 ลา้นตนัจากปีก่อนหน้าเป็น 50 ลา้นตนั จนถึง
เดือนกรกฎาคม ในขณะท่ีอินเดียมีการส่งออกแร่เหล็กในประเทศจ านวนมาก (เพิ่มข้ึน 15 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนร้อยละ107 จากปี
ก่อนหน้า) ท่ี 29.5 ลา้นตนั แร่เกือบทั้งหมดเป็นการส่งออกไปยงัประเทศจีนดว้ยเรือขนาดซุปราแมกซ์ อตัราการผลิตท่ีลดลง
ของผูผ้ลิตเหล็กรายใหญ่อันดับสองและสามของโลกในขณะน้ีดูเหมือนจะมีเสถียรภาพและมัน่คง ส าหรับอินเดียยงัคงมี
มุมมองดา้นบวกว่าจะกลบัมาเติบโตข้ึนเล็กน้อยในไตรมาสส่ี (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research วนัท่ี 16 ตุลาคม 2563) 
 

ส่วนอื่น ๆ ของโลก 
 
การขนส่งธัญพืชจากรัสเซียและยูเครนพุ่งข้ึนในเดือนสิงหาคมเน่ืองจากฤดูกาลส่งออกขา้วสาลีเร่ิมต้นข้ึน การเพิ่มข้ึนของ
ข้าวโพด ข้าวสาลี และข้าวบาร์เลย์เพิ่มข้ึนเป็น 10.4 ล้านตันเพิ่มข้ึนร้อยละ 56 จากเดือนกรกฎาคม ตัวเลขน้ีเกือบจะเท่ากบั
ปริมาณท่ีส่งออกในช่วงเดือนสิงหาคมของปี 2562 ปริมาณการขนส่งจากยูเครนลดลงประมาณร้อยละ 6 จากปีก่อนหน้า 
ในขณะท่ีปริมาณจากรัสเซียเพิ่มข้ึนร้อยละ 9 จากปีก่อนหน้า การขนส่งสินค้าในทะเลด าด้วยเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ ซุปรา
แมกซ์ และอลัตราแมกซ์ ลดลงร้อยละ 11 จากปีก่อนหน้าสู่ระดบั 5.4 ลา้นตนัซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงอตัราค่าระวางท่ีลดลงใน
ภูมิภาคเมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า การขนส่งดว้ยเรือขนาดปานาแมกซ์ คามซาร์แมกซ์ และโพส-ปานาแมกซ์ เพิ่มข้ึนร้อยละ 29 
จากปีก่อนหน้าเป็น 3.4 ล้านตัน เราเห็นว่าความต้องการของเรือทุกขนาดในภูมิภาคเพิ่มข้ึนเมื่อฤดูการส่งออกข้าวโพดใน
ภูมิภาคน้ีเร่ิมเพิ่มข้ึนในเดือนตุลาคม (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 22 กนัยายน 2563) 
 
 

 

 
 
 


