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เลขท่ี 2561-002 
 
วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง ค าอธิบายและบทวเิคราะห์ของผู้บริหารต่อผลการด าเนินงานไตรมาสส่ี ปี 2560 
 
ผลประกอบการของบริษทัฯ 

ผลการด าเนินงานซ่ึงตรวจสอบแลว้โดยบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทัฯ คร้ังล่าสุด รายไดต้่อวนั
ต่อล าเรือในช่วงไตรมาสส่ีอยูท่ี่ 10,728 เหรียญสหรัฐ โดยตวัเลขทั้งปีอยูท่ี่ 9,486 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อล าเรือ โปรดดูหวัขอ้ “การ
แบ่งส่วนตลาด” ดา้นล่างซ่ึงแสดงถึงผลการด าเนินงานของกองเรือบริษทัฯ ต่อวนัต่อล าเรือโดยเปรียบเทียบกบัดชันีค่าระวางเรือ ใน
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ล าเรือ ซ่ึงต ่ากวา่กวา่ประมาณการท่ีบริษทัฯ ตั้งไวส้ าหรับปีน้ีท่ี 4,500 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อล าเรือ และยงัต ่ากวา่ตวัเลขในปีท่ีแลว้ 
รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) ส าหรับไตรมาสส่ี อยูท่ี่จ  านวน 17.15 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงตวัเลขทั้งปีอยูท่ี่ 53.18 
ลา้นเหรียญสหรัฐ ทั้งน้ี ส าหรับไตรมาสส่ี บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 3.32 ลา้นเหรียญสหรัฐ ก าไรต่อหุน้ (EPS) หน่วยเป็นเงิน
สกลุไทยบาทอยูท่ี่ 0.07 บาทต่อหุน้ ไตรมาสน้ีถือเป็นไตรมาสแรกท่ีบริษทัฯ มีก าไรนบัตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2557 อยา่งไรก็ตาม 
ส าหรับปี 2560 บริษทัฯ ยงัขาดทุน 0.08 บาทต่อหุน้ โดยปี 2560 บริษทัฯ ขาดทุนจ านวน 3.76 ลา้นเหรียญสหรัฐ และหากไม่รวม
รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียวจ านวน 2.63 ลา้นเหรียญสหรัฐในระหวา่งปี 2560 จะท าใหปี้น้ีบริษทัฯขาดทุนสุทธิท่ีเพียงแค ่
1.13 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
 

ตวัเลขทีส่ าคญั ปี 2560 ปี 2559 ไตรมาส 4 
ปี 2560 

ไตรมาส 4 
ปี 2559 

รายไดสู้งสุดต่อวนัต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 21,557 15,000 21,557 15,000 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 9,486 6,476 10,728 8,174 
รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 
(ส าหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์) 

9,812 6,847 10,503 8,864 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(ส าหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์) 

8,269 5,865 9,658 7,052 
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รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(ส าหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์) 

10,091 5,715 12,469 7,578 

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อล า (OPEX) (หน่วย
เป็นเหรียญสหรัฐ) 

4,355 4,503 4,451 4,510 

รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) (หน่วย
เป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 

53.18 17.94 17.15 9.21 

ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ (ไม่รวมก าไร(ขาดทุน)จากอตัรา
แลกเปล่ียนและรายการพิเศษต่างๆ) (หน่วยเป็นลา้น
เหรียญสหรัฐ)   

(1.13) (37.47) 3.63 (3.94) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ  (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 
 

(3.76) (75.61) 3.32 (3.34) 
ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (EPS) (ไม่รวมก าไร(ขาดทุน)จาก
อตัราแลกเปล่ียนและรายการพิเศษต่างๆ) (หน่วยเป็น
บาท) 

(0.03) (0.85) 0.08 (0.09) 

ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          (0.08) (1.71) 0.07 (0.08) 
 
รางวลัและเกยีรตยิศ บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั Public Debt Deal of the Year ส าหรับปี 2559 จากนิตยสาร Marine Money การออกหุ้น
กูจ้  านวน 3.59 พนัลา้นบาทท าให้บริษทัฯไดรั้บรางวลัน้ีซ่ึงเป็นเคร่ืองพิสูจน์ถึงความส าเร็จอย่างท่วมท้นของบริษทัฯในขณะท่ี
สถานการณ์ของตลาดขนส่งสินคา้ทางเรือท่ีย  ่าแย ่และภาพรวมของผูล้งทุนต่ออุตสาหกรรมการเดินเรือในขณะนั้น บริษทัฯ ไดรั้บ
การเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพื่อเขา้ชิงรางวลั 2 รางวลั กล่าวคือ “เจา้ของเรือแห่งปี” และ “ดีลยอดเยี่ยมแห่งปี”  และบริษทั เก
รท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จ ากดั (GCSA) ซ่ึงบริษทัยอ่ยท่ีบริหารจดัการกองเรือของบริษทัฯ ไดรั้บการเสนอช่ือให้เป็นผูเ้ขา้รอบ
สุดทา้ยส าหรับรางวลั “ผูจ้ดัการเรือแห่งปี” ในงาน Seatrade Maritime Awards Asia คร้ังท่ี 10 ประจ าปี 2560 นอกจากนั้น บริษทัฯ 
ยงัไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพื่อเขา้ชิงรางวลั “ClassNK Dry Bulk Operator of the Year” ในงาน The Lloyd’s List 
Asia Pacific Awards ประจ าปี 2560  และ GCSA บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ยงัไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพ่ือชิงรางวลั  
“ผูจ้ดัการเรือแห่งปี”  บริษทัฯ ยงัไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยเพื่อเขา้ชิงรางวลั “Bulk Ship Operator of the Year”  และ 
เรืออภิญญา นารีของบริษทัฯ ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รอบสุดทา้ยเพื่อชิงรางวลั “Bulk Ship of the Year” ในงาน International Bulk 
Journal’s IBJ Awards ประจ าปี 2560 นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัไดรั้บการคดัเลือกให้อยูใ่นอนัดบัท่ีสามส าหรับรางวลันกัลงทุน
สมัพนัธ์ยอดเยีย่มในหมวดอุตสาหกรรม ในงาน IR Magazine Awards - South East Asia ประจ าปี 2560   

 
แผนปรับลดอายุกองเรือ ไดเ้ร่ิมด าเนินการในปี 2555 โดยแผนการปรับลดอายกุองเรือของบริษทัฯ ไดเ้สร็จสมบูรณ์ดว้ยเรือจ านวน 
36 ล าในกองเรือของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ประกอบไปดว้ยเรือขนาดอลัตราแมกซ์ จ านวน 8 ล า ขนาดซุปราแมกซ์
จ านวน 9 ล า ขนาดแฮนด้ีไซส์จ านวน 19 ล า (ขนาดรวม 1,585,805 เดทเวทตนั) ขนาดระวางเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 44,050 เดทเวทตนัต่อล า
และกองเรือมีอายเุฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 6.3 ปี 
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การแบ่งส่วนตลาด ในไตรมาสส่ี ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยูท่ี่ระดบั 641 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัรา
ค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 9,385 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ ซ่ึงท ารายไดอ้ยูท่ี่ 10,503 
เหรียญสหรัฐนั้น สูงกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 11.91 ส าหรับไตรมาสส่ีน้ี ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปรา
แมกซ์ (BSI) อยูท่ี่ระดบั 977 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 10,727 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ 
เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ซ่ึงท ารายไดอ้ยูท่ี่ 9,658 เหรียญสหรัฐ นั้นต ่ากวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 9.97 เรือ
ขนาดอลัตราแมกซ์ของบริษทัฯ ซ่ึงท ารายไดอ้ยูท่ี่ 12,469 เหรียญสหรัฐ นั้นสูงกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 16.24 
(เน่ืองจากไม่มีดชันีส าหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์โดยเฉพาะ ดงันั้น บริษทัฯจึงไดเ้ปรียบเทียบกบัดชันี BSI) ทั้งน้ี เป้าหมายของ
บริษทัฯ คือ การท ารายไดใ้หม้ากกวา่ดชันีดงักล่าวทั้งสอง 
 
วนั SET Opportunity Day คร้ังต่อไป ซ่ึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการน าเสนอขอ้มูลผลประกอบการ ณ อาคารตลาดหลกัทรัพยฯ์            
จะมีข้ึนในวนัพธุท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2561 เวลา 10.10 นาฬิกา บริษทัฯ หวงัวา่ท่านทั้งหลายจะไดเ้ขา้ร่วมงานน้ีเพ่ือพดูคุยผลการ
ด าเนินงานส าหรับปี 2560 และการคาดการณ์ส าหรับปี 2561  ส าหรับท่านท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมได ้ท่านสามารถติดตามไดจ้าก web 
cast live by the SET 
 
การรีไซเคลิเรือ ในปีน้ีอยูเ่ป็นไปอยา่งชา้ๆดว้ยขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือท่ีถูกรีไซเคิลในปี 2560 จ านวน 15.16 ลา้นเดทเวท
ตนั รวมเรือทุกประเภทซ่ึงอยูใ่นตลาดเรือขนสินคา้แหง้เทกอง เม่ือเทียบกบัปริมาณ 29.74 ลา้นเดทเวทตนัในปี 2559 เน่ืองจากอายุ
ของกองเรือโลกในปัจจุบนัและอตัราการสัง่ต่อเรือต่อกองเรือท่ีอยูใ่นระดบัต ่า (ร้อยละ 9.3) ท าให้กองเรือขนสินคา้แห้งเทกองโลก
น่าจะขยายตวัอยา่งชา้ท่ีสุดตั้งแต่เร่ิมศตวรรษใหม่ โดยคาดวา่จะมีการปลดระวางเรือมากในระหวา่งปี 2561 ถึงปี 2563 เน่ืองจากอายุ
กองเรือในปัจจุบนัและความกดดนัจากกฎเกณฑต์่างๆท่ีออกมาใหม่ ปัจจยัดงักล่าวน้ีจะช่วยปรับให้เกิดสมดุลระหวา่งภาคอุปทาน
และภาคอุปสงค ์ 
 
สัญญาเช่าระยะยาว กบั สัญญาเช่าระยะส้ัน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ปรากฎตามตารางดา้นล่างน้ี จะเห็นไดว้า่มีการท าสญัญาเช่า
เรือระยะยาวแลว้ ในอีกส่ีปีขา้งหนา้ (ปี 2561 ถึงปี 2564) เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 17 ดว้ยรายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บประมาณ 122.02 ลา้น
เหรียญสหรัฐ   
 

ปี ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
จ านวนวนัเดินเรือรวม   13,147 13,140 13,140 13,176 13,140 
จ านวนวนัท่ีไดท้ าสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้    2,555 2,220 2,190 2,196 2,190 
ร้อยละของจ านวนวนัท่ีไดท้ าสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้  19 17 17 17 17 
อตัราค่าระวางเรือเฉล่ียต่อวนั  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

13,713 13,859 13,875 13,875 13,875 
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มูลค่ารวมของสญัญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  

35.04 30.77 30.39 30.47 30.39 

 
บริษทัฯ มีความตั้งใจอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะปล่อยเรือใหเ้ช่าโดยการท าสญัญาเช่าระยะยาวเม่ือโอกาสอ านวย 
 

การเปลีย่นแปลงของดัชนี BDI และมุมมองของบริษัทฯ ต่อตลาด 
เป็นท่ีแน่นอนวา่อุปสงคแ์ข็งแกร่งกวา่ท่ีหลายคนคาดการณ์ไวต้อนตน้ปี 2560 โดยนกัวิเคราะห์ต่างๆไดก้ล่าววา่อุปสงคใ์นแง่ตนั-
ไมลเ์พ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 4.5 ถึงร้อยละ 4.7 โดยมาจากประเทศจีนเป็นหลกั ส่งผลใหอ้ตัราค่าระวางเรือปรับตวัสูงข้ึนในระหวา่ง
ปี อยา่งไรก็ตาม ในท่ีสุดรัฐบาลจีนไดใ้ชน้โยบายเร่งด่วนในการควบคุมการปล่อยมลพิษและการลดการผลิตเหลก็กลา้ลงร้อยละ 50 
ใน 4 มณฑล (31 เมืองทางตอนเหนือ) การลดการผลิตปูนซีเมนต์ร้อยละ 50 และการลดการผลิตอะลูมิเนียมร้อยละ 30 ตั้ งแต่
กลางเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงกลางเดือนมีนาคม 2561 หน่ึงในผลกระทบท่ีไม่คาดคิดคือมีเรือประมาณ 400-500 ล าแออดัอยูใ่น
ท่าเรือต่างๆของออสเตรเลียและจีนซ่ึงไม่มีการใช้มาตรการการลดก าลงัการผลิตดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้น ท่าเรือต่างๆใน East 
Kalimantan มีเรืออีกประมาณ 100 ล าท่ีรอขนถ่ายถ่านหิน บางล ารอตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เน่ืองจากฝนตกหนกัเป็นอุปสรรคใน
การขนส่งถ่านหิน อยา่งไรก็ตาม ในช่วงข้ึนปีใหม่มีผลกระทบของเดือนมกราคม กล่าวคือ มีการรับมอบเรือจ านวนหลายล าจากอู่
ต่อเรือในเดือนแรกของปีเม่ือเทียบกบัเดือนอ่ืนๆ ในขณะเดียวกนัอุปทานแร่เหล็กจากบราซิลเร่ิมชะลอตวัลงเน่ืองมาจากฤดูฝนซ่ึง
เป็นตามปกติส่งผลใหก้ารส่งออกแร่เหลก็จากบราซิลในไตรมาสแรกมีปริมาณนอ้ยท่ีสุดของปี จากเทศกาลตรุษจีนซ่ึงท าใหอุ้ปสงค์
ชะลอตวับวกกบันโยบายลดมลพิษของจีนโดยจ ากดัการผลิตของเหล็กกลา้ ปูนซีเมนตแ์ละอะลูมีเนียมใน 4 มณฑล ดชันี BDI จะ
เป็นไปตามฤดูกาลปกติท่ีจะปรับตวัลดลงอย่างรวดเร็วเร่ิมตั้งแต่สัปดาห์สุดทา้ยของเดือนธันวาคมจนถึงประมาณหน่ึงสัปดาห์
หลงัจากวนัตรุษจีน หลงัจากนั้น ดชันีจะปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วส่งผลให้เกิดการเคล่ือนไหวแบบรูปตวั V จากการขยายการ
บงัคบัใชน้โยบายการลดก าลงัการผลิตในอุตสาหกรรมหลกัจากเดิม 4 มณฑล ในปี 2561 ไปเป็น 14 มณฑล ในช่วงตั้งแต่ปี 2562 
ถึงปี 2564 จะท าให้ดชันี BDI แตะจุดสูงสุด ณ กลางเดือนตุลาคมของทุกปี และหลงัจากนั้นก็จะลดลงมาเร่ือยๆจนถึงส้ินเดือน
กมุภาพนัธ์ ก่อนท่ีจะปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเป็นรูปตวั V ต่อเน่ืองไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม ฤดูกาลรูปแบบใหม่ของดชันี 
BDI ได้เกิดข้ึนแล้วด้วยนโยบายควบคุมการปล่อยมลพิษและการลดก าลังการผลิตจากรัฐบาลจีนในช่วงตั้ งแต่กลางเดือน
พฤศจิกายนของทุกปีใน 14 มณฑลจนถึงกลางเดือนมีนาคมของปีถดัไป ดา้นอุปทานของกองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองโลก ได้
แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ท่ีดีข้ึนอย่างเห็นไดช้ดั โดยคาดการณ์ว่าอุปทานสุทธิจะเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 1 ในปี 2561 และปี 
2562 ขณะท่ีอุปสงคน่์าจะเพ่ิมมากข้ึนระหวา่งร้อยละ 4.0 ถึงร้อยละ 4.5 ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัการขยายตวัของภาคอุปสงคใ์นปี 2560 เม่ือ
อุปทานไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 2.93 ความต่างระหวา่งการคาดการณ์ของการขยายตวัของอุปสงคแ์ละอุปทานส าหรับปี 2561 และปี 2562 
นั้นน่าจะท าใหต้ลาดแขง็แกร่งมากข้ึน เน่ืองจากอุปสงคแ์ละอุปทานใกลเ้ขา้สู่จุดสมดุล ซ่ึงการฟ้ืนตวัน้ีอาจมีลกัษณะผนัผวนอยา่ง
มากเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงเพียงเลก็นอ้ยไม่วา่ในอุปสงคห์รืออุปทานจะส่งผลกระทบต่อดชันี BDI อยา่งมาก 
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มุมมองอืน่ๆ ต่อตลาด 
คาดวา่ค่าระวางเรือสินคา้แห้งเทกองจะปรับตวัดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในปี 2561 เน่ืองมาจากการปรับตวัดีข้ึนของอุปทานเรือและอุป
สงคก์ารใชสิ้นคา้โภคภณัฑจ์ากทวปีเอเชีย เช่น แร่เหลก็ ธญัพืช และถัว่เหลือง อยา่งไรก็ตาม ความเส่ียงจากการชะลอตวัของการลด
การผลิตเหลก็กลา้ในช่วงฤดูหนาวของจีน อาจส่งผลกระทบต่ออุปสงคก์ารน าเขา้วตัถุดิบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในช่วงไตรมาสแรกของปี 
2561 (ขอ้มูลจาก Banchero Costa) 
 
ส าหรับตลาดสินคา้แหง้เทกอง ไตรมาสส่ีเป็นไตรมาสท่ีน่าผิดหวงัอยา่งมากจากการท่ีราคาหุ้นของบริษทัเจา้ของเรือคงท่ีแมต้ลาด
จะฟ้ืนตวัก็ตาม เน่ืองจากเป็นท่ีรู้กนัวา่อตัราค่าระวางจะลดลงอยา่งมากในไตรมาสแรก วนัน้ีเป็นวนัแรกของการเปิดตลาดอีกคร้ังซ่ึง
ค่าระวางล่วงหน้าก าลงัปรับตวัเพ่ิมข้ึน บริษทัยงัคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดทุนส าหรับธุรกิจเดินเรือเทกองโดยคาดว่าจะมี
เปล่ียนแปลงไปใหทิ้ศทางท่ีดีและมูลค่าสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนในฤดูใบไมผ้ลิ (ขอ้มูลจาก Pareto)  
 
ปี 2561 อาจเป็นปีท่ีดีท่ีสุดส าหรับธุรกิจการขนส่งทางเรือตั้งแต่เกิดวกิฤตทางการเงินในปี 2551 หากบริษทัต่างๆในอุตสาหกรรมมี
ความระมดัระวงัมากพอท่ีจะหลีกเล่ียงความผิดพลาดในอดีต มีปัจจยัหลายอยา่งท่ีเอ้ืออ านวยต่อการฟ้ืนตวัอยา่งย ัง่ยืนในตลาดเรือ
หลายประเภท แต่ปีท่ีดีของค่าระวางเพียงปีเดียวคงจะไม่เพียงพอ ในหลายทศวรรษท่ีผา่นมามีช่วงระยะเวลาหน่ึงท่ีผลประกอบการ
ในตลาดดี แต่สุดทา้ยก็น าไปสู่การสัง่ต่อเรือใหม่ท่ีมากเกินไป ส่งผลใหอ้ตัราค่าระวางตกต ่าลง หากจะปรับแต่งค ากล่าวของ Georg 
Hegel ซ่ึงเป็นนกัปรัชญาลทัธิท่ีมองโลกในแง่ร้ายอาจกล่าววา่มีเพียงส่ิงเดียวท่ีอุตสาหกรรมขนส่งทางเรือเรียนรู้จากประวติัศาสตร์ก็
คือการท่ีอุตสาหกรรมฯ ไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยจากประวติัศาสตร์ แต่อาจมีบางปัจจยัท่ีแตกต่างไป กล่าวคือ มีแรงหนุนท่ีท าให้
เจา้ของเรือกา้วน าวฏัจกัรหรือท าลายวฏัจกัร การจดัหาแหล่งเงินทุนจากเงินกูก้บัส่วนทุนจากผูถื้อหุ้นตามธรรมเนียมแบบตลาด
ตะวนัตกนั้นยงัคงเป็นไปอยา่งยากล าบาก ในขณะเดียวกนัก็มีการประกาศใชก้ฎเกณฑร์ะหวา่งประเทศหลายฉบบั ซ่ึงเจา้ของเรือ
จะตอ้งปฏิบติัตามกฎท่ีเก่ียวกบัการจดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการปล่อยมลพิษท่ีก าหนดโดยสหภาพยโุรปและองคก์ารทางทะเลระหวา่ง
ประเทศตั้งแตปี่หนา้เป็นตน้ไป หลงัจากนั้น ในปี 2562 – ปี 2563 จะมีการบงัคบัใชก้ฎเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัการน ้ าถ่วงเรือและการ
จ ากดัปริมาณค่าก ามะถนัในน ้ ามนัเช้ือเพลิง การปฏิบติัตามกฎเกณฑเ์หล่าน้ีไดจ้ะตอ้งอาศยัเงินลงทุน ในอดีตเจา้ของเรือท่ีปฏิบติั
ตามกฎเกณฑท่ี์ออกมาใหม่รายแรกๆ สุดทา้ยตอ้งผิดหวงั แต่เจา้ของเรือท่ีตอ้งการลงทุนกบัเทคโนโลยีขั้นสูงอาจไดรั้บประโยชน์
จากการประหยดัค่าเช้ือเพลิงและการใชป้ระโยชน์จากการกา้วเขา้สู่ระบบดิจิตอลในทศวรรษหนา้ เม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้ การ
จ ากดัการสั่งต่อเรือสั่งต่อใหม่ซ่ึงผ่านกฎเกณฑเ์พียงเล็กนอ้ยอาจเป็นการด าเนินการท่ีชาญฉลาด แมจ้ะมีขอ้จ ากดัทางการเงินจาก
ปัจจยัภายนอก แต่เจา้ของเรือน่าจะท าก าไรไดใ้นไตรมาสต่อๆไปท่ามกลางสภาพตลาดค่าระวางท่ีดีข้ึน แต่เจา้ของเรือจะใชเ้งินท่ี
ไดม้าทางดา้นใดนั้นจะแสดงใหเ้ห็นวา่การขนส่งสินคา้ทางเรือจะกา้วไปสู่ยคุใหม่หรือจะย  ่าอยูก่บัท่ี (ขอ้มูลจาก Lloyd's List) 
 
ตลาดเดินเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองท าผลงานไดดี้ท่ีสุด สถานการณ์ท่ีมีปริมาณเรือท่ีมากเกินท่ีเกิดข้ึนมาเป็นระยะเวลายาวนานดู
เหมือนวา่จะถึงจุดส้ินสุดในขณะท่ีอุปสงคอ์ยูใ่นระดบัท่ีดี แต่ขอ้ควรระวงัคือบริษทัต่างๆในตลาดก็เคยดีใจเช่นน้ีมาก่อนแต่สุดทา้ย
กลบัตอ้งผิดหวงั ในบรรดาตวัช้ีวดัท่ีส าคญัท่ีน่าจบัตามองของตลาดขนส่งสินคา้แห้งเทกองในปีน้ี คือ การสั่งต่อเรือซ่ึงมีปริมาณ
เพ่ิมข้ึนมากเม่ือส้ินปี 2560 ซ่ึงมาจากความแตกต่างระหวา่งราคาของเรือมือสองและเรือสั่งต่อใหม่ (ยิ่งต่างกนันอ้ยเท่าไหร่จ านวน
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สั่งต่อเรือก็จะมากข้ึน) ผลกระทบในปีน้ีจากการส่งมอบเรือใหม่ขนาดเวลแมกซ์ซ่ึงมีอตัราค่าระวางเดียวกบัเรือขนาดเคปไซส์ 
เน่ืองจากเรือขนาด 400,000 ตนัไดท้ าใหเ้รือขนาด 180,000 ตนัท่ีเคยขนแร่เหลก็จากบราซิลไปจีนตอ้งไปขนส่งสินคา้ในเสน้ทางอ่ืน
แทน และจากการท่ีประเทศจีนจดัหาแหล่งถ่านหินและแร่เหลก็ในประเทศแทนท่ีการน าเขา้ซ่ึงเป็นปัจจยัเชิงงลบท่ีส าคญัต่อสินคา้
ถ่านหิน (ขอ้มูลจาก IHS Maritime) 
 
ตามขอ้มูลของ Maritime Strategies International มีการคาดการณ์วา่การชะลอตวัของอุปสงคข์องกลุ่มสินคา้แห้งเทกองในอนาคต
อนัใกลจ้ะส่งผลกระทบต่อการท ารายไดไ้ปจนถึงช่วงปลายปี 2560โดยไดล้ดลงมากท่ีสุดส าหรับเรือขนาดเคปไซส์ โดยกล่าวใน
รายงานว่า “ภาพรวมระยะสั้ นของอุปสงค์ส่วนใหญ่เป็นลบ ส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากการลดลงตามฤดูกาลของการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศจีนในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์เน่ืองจากเทศกาลตรุษจีนและสภาพอากาศท่ีส่งผลต่อผลผลิตสินคา้โภค
ภณัฑท่ี์ส าคญั" แมค้าดวา่การคา้จะเร่ิมฟ้ืนตวัในเดือนมีนาคม ปริมาณแร่เหล็กส ารองท่ีอยูใ่นระดบัท่ีสูง ประกอบกบัการคาดการณ์
ของการผลิตเหลก็ท่ีชะลอตวัลงในปีน้ีจะส่งผลเสียต่อการฟ้ืนตวัของอุปสงค ์(ขอ้มูลจาก Lloyd's List) 
 
บริษทั ฟิทช ์เรทติ้งส์ กล่าววา่แนวโนม้อุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้ทางทะเลทัว่โลกยงัคงเป็นไปในทางลบในปี 2561 เน่ืองจาก
ปริมาณเรือท่ีมากเกินความตอ้งการ "ปริมาณเรือท่ีมากเกินไปส่งผลลบต่อการฟ้ืนตวัของอตัราค่าระวางบรรทุกสินคา้แห้งเทกอง
และเรือคอนเทนเนอร์ในปัจจุบันและท าให้เกิดความสงสัยในเร่ืองระยะเวลาของการฟ้ืนตัว" ผูอ้  านวยการอาวุโส Angelina 
Valavina กล่าวในรายงานวา่ "เราไม่คาดหวงัถึงการเปล่ียนแปลงอยา่งมากมายในปัจจยัพ้ืนฐานของตลาดในปี 2561 เน่ืองจากยงัมี
จ านวนเรือท่ีมากเกินไป" และไดก้ล่าวเสริมดว้ยวา่ "เพียงแค่การบริหารการผลิตอยา่งรอบคอบ" จะสามารถท าใหปั้จจยัพ้ืนฐานของ
ภาคอุตสาหกรรมฟ้ืนตวัและส่งผลต่อการฟ้ืนตวัของค่าระวางเรืออยา่งย ัง่ยืน ฟิทช์กล่าววา่ ในตลาดกลุ่มสินคา้แห้งเทกอง ปริมาณ
การคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.7 ในปีหนา้จะถูกขดัขวางดว้ยอตัราการขยายตวัของกองเรือท่ีร้อยละ 1.2 โดยกล่าววา่จีนจะยงัคงเป็นตวั
ขบัเคล่ือนหลกัในการคา้และการน าเขา้สินคา้แห้งเทกอง ดงันั้น ตวัเลขจีดีพีของประเทศจีนจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อตลาด
ขนส่งสินคา้แหง้เทกองอยา่งมาก (ขอ้มูลจาก Lloyd's List) 
 
ในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมาอุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้แหง้เทกองไดรั้บผลกระทบจากปริมาณเรือท่ีมากเกินไปซ่ึงเกิดจากการสัง่ต่อเรือ
จ านวนมากเกินในช่วงวฏัจกัรขาข้ึนเม่ืออตัราค่าเช่าเรือขนาดเคปไซส์ส าหรับระยะเวลา 1 ปีแตะระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 
161,600 เหรียญสหรัฐต่อวนัในเดือนพฤศจิกายน 2550 ทา้ยท่ีสุดก็เห็นจุดจบของปัญหาดงักล่าวโดยเป็นท่ีน่าแปลกใจท่ีในปัจจุบนัมี
สดัส่วนปริมาณการสัง่ต่อเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองใหม่ต่อกองเรือต ่าท่ีสุด (ท่ีร้อยละ 9.2) เม่ือเทียบกบัเรือ LNG ท่ีมีสัดส่วนอยูท่ี่
ร้อยละ 28 เรือคอนเทนเนอร์ท่ีมีสดัส่วนอยูท่ี่ร้อยละ 15 เรือ LPG ท่ีมีสดัส่วนอยูท่ี่ร้อยละ 15 และเรือบรรทุกน ้ ามนัท่ีมีสัดส่วนอยูท่ี่
ร้อยละ 12 ทั้งน้ี ในช่วง 20 ปีท่ีผา่นมา สดัส่วนปริมาณการสัง่ต่อเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองใหม่ต่อกองเรือโลกเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 27 
จากการท่ีการขยายตวัของภาคอุปทานหยดุน่ิง เช่ือวา่ช่วงเวลาท่ีตกต ่าท่ีสุดของตลาดการขนส่งสินคา้แห้งเทกองทัว่โลกไดผ้่านพน้
ไปแลว้ และคาดวา่แนวโนม้ในอนาคตจะฟ้ืนตวัอยา่งต่อเน่ือง (ขอ้มูลจาก Crucial Perspective) 
 



หนา้ 7 จาก 19 
 

ปริมาณการสัง่ต่อเรือใหม่แสดงให้เห็นวา่การขยายตวัของกองเรือในปี 2561 – ปี 2562 จะอยูท่ี่ร้อยละ 0.5 และปี 2563 ซ่ึงเป็นปีท่ี
บงัคบัใชก้ฎเกณฑใ์หม่จะท าใหมี้การปลดระวางมากข้ึน เช่ือวา่อตัราค่าระวางเรือจะปรับตวัเพ่ิมข้ึนในช่วงสองสามปีขา้งหนา้โดย
ค านึงจากการคาดการณ์การขยายตวัของอุปสงค์ในปี 2561 – ปี 2562 ท่ีร้อยละ 3.4 โดยไดค้  านวณสัดส่วนการขนส่งทางเรือท่ีร้อย
ละ 90 ในปี 2561 และร้อยละ 92 ในปี 2562 ในช่วง 18 ปีท่ีผ่านมา เดือนพฤศจิกายนนบัเป็นเดือนท่ีแข็งแกร่งท่ีสุดของปีซ่ึงค่อยๆ
ชะลอตวัลงในไตรมาสแรกก่อนท่ีจะปรับเพ่ิมข้ึนอีกคร้ังในเดือนพฤษภาคม ดงันั้น คาดวา่ปี 2561 ตลาดจะมีความผนัผวนมากข้ึน 
เช่ือวา่ในช่วงไตรมาสแรกการปรับตวัลดลงอาจเป็นเพียงระยะสั้นๆเท่านั้นเน่ืองจาก 1) การขยายตวัของกองเรือชะลอตวัลงอยา่ง
เห็นไดช้ดั 2) การขนส่งไม่เป็นไปตามฤดูกาลปกติเน่ืองจากมีปริมาณการขนส่งทางเรือเพ่ิมข้ึนหลงัจากหลายปีท่ีตลาดขนส่งสินคา้
แหง้เทกองตกต ่า 3) การผลิตเหลก็กลา้ของจีนจะเร่ิมฟ้ืนตวัข้ึนในเดือนเมษายนหลงัจากส้ินสุดการจ ากดัการผลิตในฤดูหนาวตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2560 จนถึงเดือนมีนาคม 2561 (ขอ้มูลจาก DNB Markets) 
 
ในปีน้ีประเทศจีนตอ้งด้ินรนต่อสู้กบัมลพิษทางอากาศในช่วงฤดูหนาวและมีผลเป็นท่ีน่าพอใจ อนัท่ีจริงแลว้ผลท่ีไดท้ าให้ภาครัฐ
ขยายพ้ืนท่ีเป้าหมายและขยายระยะเวลาในการลดการผลิตต่างๆในช่วงฤดูหนาวในอีกหลายปีขา้งหนา้ คณะกรรมการพฒันาและ
ปฏิรูปแห่งชาติไดอ้อกนโยบายในช่วงตน้เดือนมกราคมส าหรับการลดก าลงัการผลิตในฤดูหนาวจนถึงปี 2564 โดยมีพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
14 มณฑล เม่ือเทียบกบั 4 มณฑล ในปีน้ี ดงันั้น ดูเหมือนวา่อุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้ทางเรือจะตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัฤดูกาล
ใหม่ของจีนจากกฎเกณฑด์า้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเขม้งวดในปีต่อๆไป โดยผลกระทบจากนโยบายดงักล่าวเห็นไดจ้ากปริมาณการน าเขา้
สินคา้ของจีน สถิติทางการคา้ของจีนส าหรับเดือนธนัวาคม 2560 แสดงวา่มีการน าเขา้แร่เหลก็ปริมาณ 84.1 ลา้นตนั หรือลดลงร้อย
ละ 5.4 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ซ่ึงท าให้ปี 2560 มีการขยายตวัอยูท่ี่ร้อยละ 4.9 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 
(เทียบกบัประมาณการของ DNB ท่ีร้อยละ 8) หลงัจากการเร่ิมตน้ปีดว้ยไตรมาสแรกปี 2560 ท่ีแข็งแกร่งท่ีขยายตวัมากกวา่ร้อยละ 
12   เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ท่ีส าคญักวา่นั้นคืออตัราการขยายตวัเฉล่ียในช่วง 3 เดือนนั้นอยูท่ี่ติดลบร้อยละ 1.4 เม่ือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีท่ีแลว้ ซ่ึงเป็นการติดลบเป็นคร้ังแรกนบัตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 อยา่งไรก็ตามในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 
2561 มองวา่น่าจะมีการขนส่งสินคา้แหง้เทกองเพ่ิมมากข้ึนเน่ืองจากกฎเกณฑจ์ ากดัการผลิตเหลก็กลา้ไดส้ิ้นสุดลงหลงัเดือนมีนาคม 
ตราบเท่าท่ีโรงงานเหลก็ยงัคงท าก าไรไดใ้นเดือนต่อๆไป สถิติการน าเขา้ถ่านหินในเดือนธนัวาคมของประเทศจีนแสดงวา่ไตรมาส
ส่ี จีนมีการน าเขา้ถ่านหินลดลงร้อยละ12 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีท่ีแลว้ ส่งผลให้การน าเขา้ถ่านหินของจีนในปีน้ีลดลงเหลือ
ร้อยละ 6.0 ซ่ึงต ่ากวา่คาดการณ์ของ DNB ท่ีร้อยละ 8 ส าหรับปี 2560 ทั้งน้ี ปริมาณการน าเขา้ถ่านหินลดลงเน่ืองจากรัฐบาลไดพุ้่ง
เป้าไปท่ีแหล่งพลงังานทางเลือก เช่น LNG (ขอ้มูลจาก DNB Markets) 
 
ตลาดการขนส่งสินคา้ทางเรือมีความเส่ียงและความผนัผวนตลอดเวลา บทวเิคราะห์ดา้นการลงทุนควรจะตอ้งมีขอ้ควรระวงัมาดว้ย
เสมอ ซ่ึงในกรณีของการขนส่งสินคา้แห้งเทกองขอ้ควรระวงัดงักล่าวจะรวมถึงการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของจีน และ/หรือ การ
การสัง่ต่อเรือใหม่จ านวนมาก จึงกล่าวไดว้า่ ภาพรวมพ้ืนฐานส าหรับการขนส่งสินคา้แหง้เทกองในปี 2561 และปี 2562 ดูเหมือนจะ
เป็นปีท่ีแขง็แกร่งท่ีสุดในรอบกวา่ทศวรรษ เช่ือวา่ราคาหุน้จะเร่ิมสะทอ้นใหเ้ห็นถึงแนวโนม้การฟ้ืนตวัในปีน้ีเน่ืองจากบริษทัต่างๆ
สามารถท าก าไรและมูลค่าเรือเพ่ิมข้ึน ซ่ึงท าให้กลุ่มธุรกิจน้ีกลบัมามีความน่าสนใจตั้งแต่ปีท่ีผ่านมา คาดว่าอุปสงค์จะขยายตวั
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มากกวา่อุปทานในปี 2561 มากท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2548 โดยอตัราค่าระวางในปัจจุบนัในปีน้ีจะอยูท่ี่ระดบัเฉล่ียสูงสุดนบัตั้งแต่ปี 2553 
(ขอ้มูลจาก Evercore ISI) 
 

การเปลีย่นแปลงหลกัของภาคอุปทาน 
 
ดา้นอุปทานของกองเรือเทกองโลกไดแ้สดงตวัเลขเป็นท่ีน่าสนใจ โดยเร่ิมตน้ปี 2560 ท่ี 790.41 ลา้นเดทเวทตนั และเพ่ิมข้ึนเป็น 
813.53 ลา้นเดทเวทตนั คิดเป็นการขยายตวัในกองเรือร้อยละ 2.9 ในระหวา่งปี 2560 ซ่ึงอีกร้อยละ 4.2 (34.43 ลา้นเดทเวทตนั) มี
ก าหนดส่งมอบภายในปี 2561 หากค านวณอตัราการส่งมอบล่าชา้ท่ีร้อยละ 35 ของการส่งมอบเหล่าน้ี (ในปี 2560 อตัราการส่งมอบ
ล่าชา้อยูท่ี่ร้อยละ 33.7)  และตั้งสมมติฐานวา่การปลดระวางเรือมีปริมาณสูงถึง 15 ลา้นเดทเวทตนัตอ่ปี (ในปี 2560 การปลดระวาง
เรืออยูท่ี่ 15.16 ลา้นเดทเวทตนั) กองเรือจะขยายตวัสุทธิร้อยละ 0.91 (820.91 ลา้นเดทเวทตนั) ในปี 2561 และร้อยละ 1.18 (830.60 
ลา้นเดทเวทตนั) ในปี 2562 แสดงใหเ้ห็นวา่การขยายตวัของกองเรือโลกก าลงัเดินมาถูกทางแลว้  
 
เม่ือไหร่ท่ีเจา้ของเรือจะปลดระวางเรือเก่า?  เม่ือเรือนั้นมีอายมุากหรือเม่ือเรือท่ีไม่ไดมี้อายมุากแต่ก็ไม่ไดส้ร้างรายไดท่ี้เพียงพอและ
แรงกดดนัทางกฎเกณฑซ่ึ์งจะตอ้งใชเ้งินทุนในอนาคตอนัใกลน้ี้ ดงันั้น ตลาดค่าระวางเป็นปัจจยัเดียวท่ีผลกัดนัให้เจา้ของเรือปลด
ระวางเรือของตน ยิ่งตลาดซบเซามากเท่าไหร่เรือก็จะถูกปลดระวางมากข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่งในปี 2559 ไตรมาสแรกเป็น
ความหายนะของตลาดดว้ยดชันี BDI สร้างสถิติต ่าสุดทุกวนัจนกระทัง่แตะจุดต ่าสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 290 จุดในเดือนกุมภาพนัธ์ 
ในไตรมาสแรกน้ีเองมีเรือท่ีถูกปลดระวางรวมทั้งหมด 14.22 ลา้นเดทเวทตนั แต่ต่อมาในไตรมาสสองดชันีไดเ้ร่ิมปรับตวัดีข้ึน การ
ปลดระวางเรือจึงลดลงอยูท่ี่เพียงแค่ 8.52 ลา้นเดทเวทตนั ตามมาดว้ยตวัเลขการปลดระวางเรือท่ีลดลงมาอยูท่ี่ 3.24 ลา้นเดทเวทตนั 
ในไตรมาสสาม และในไตรมาสส่ี การปลดระวางเรือมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยท่ี 3.76 ลา้นเดทเวทตนั ท าให้มีเรือถูกปลดระวาง
ทั้งหมดท่ี 29.74 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นความสมัพนัธ์ท่ีผกผนักบัดชันี BDI ในปี 2560 อตัราการปลดระวางอยใูนระดบัต ่าเพียง 
15.16 ลา้นเดทเวทตนัขณะท่ีดชันี BDI เฉล่ียมากเกือบสองเท่าจากปีก่อน อุปทานเรือเพ่ิมข้ึนจาก 771.9 ลา้นเดทเวทตนัในตอนตน้ปี 
2559 มาอยูท่ี่ 813.53 ลา้นเดทเวทตนัในปลายปี 2560 อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ภาคอุปทานไดข้ยายตวัในช่วงสองปีท่ีผ่านมา อตัราค่า
ระวางเรือไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีอยูใ่นระดบัท่ีต ่ามากมาอยูท่ี่ระดบัท่ีกลางๆก่อนส้ินปี 2560  ปัจจยัดงักล่าวเหล่าน้ีช้ีให้เห็นวา่
จุดสมดุลของภาคอุปสงคแ์ละภาคอุปทานนั้นอยูไ่ม่ไกลเกินเอ้ือม 
 

ค าถามคือ เจ้าของเรือจะตอบสนองต่อสภาพตลาดในปี 2561 ถึงปี 2563 อย่างไร? พีเอสแอลเช่ือในการปฏิบติัตามกฎต่างๆล่วงหนา้
ก่อนการบงัคบัใชเ้สมอ ดงันั้น บริษทัฯไดข้ายเรือเก่าเพ่ือรีไซเคิลจ านวน 15 ล าในปี 2558 – ปี 2559 และไดข้ายเรือเก่าเพ่ือแล่นต่อ
ในตลาดอีก 2 ล าในปี 2559 – ปี 2560 บริษทัฯไม่คิดวา่จะมีเจา้ของเรือรายใดท่ีจะขายเรือเก่าเพ่ือรีไซเคิลมากถึงเกือบร้อยละ 33 ของ
กองเรือท่ีมีอยู ่ หากตลาดแขง็แกร่งตามท่ีไดค้าดการณ์ไว ้การปลดระวางเรือจะชะลอตวัลง อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากอุปทานการสั่ง
ต่อเรือใหม่สุทธิไม่เพ่ิมข้ึนมากในปี 2561 และปี 2562 ซ่ึงจะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 1 ต่อปีขณะท่ีคาดวา่อุปสงคจ์ะเพ่ิมข้ึนประมาณ
ร้อยละ 4.0 ถึง 4.5 ต่อปี ซ่ึงหากเกิดข้ึนจริงและมีการปลดระวางอนัเน่ืองมาจากแรงกดดนัทางกฎเกณฑใ์นปี 2562 ถึงปี 2563  ตลาด
ในอนาคตขา้งหนา้น้ีน่าจะสดใส!   
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มุมมองอืน่ๆ ต่อการเปลีย่นแปลงของภาคอุปทาน 
การจดัหาแหล่งเงินทุนเป็นอีกหน่ึงประเด็นส าคญัส าหรับการขนส่งสินคา้ทางเรือ ซ่ึงกระตุน้ใหเ้กิดปริมาณเรือท่ีมากเกินไปส าหรับ
เรือบางประเภทและส่งผลในแง่ดีส าหรับบางประเภท รูปแบบการระดมทุนไม่วา่จะมาจากผูก่้อตั้งบริษทัโดยใชร้ายไดส้ะสม หรือ
จากการระดมทุนในตลาดทุนหรือเงินทุนจากภาคเอกชน ธนาคารต่างๆ บริษทัลีสซิง หรือผูใ้ห้บริการทางการเงินแก่อู่ต่อเรือ นั้น
ลว้นแต่ท าให้ธุรกิจเดินเรือมีความซับซ้อนมากข้ึน เงินทุนเป็นปัจจยัท าให้ตลาดการขนส่งสินคา้ทางทะเลตกต ่า  การลงทุนจาก
ภาคเอกชนในเรือสัง่ต่อใหม่เพ่ิมข้ึนในปี 2555 – ปี 2557 ส่วนหน่ึงเป็นเพราะผูล้งทุนเอกชนมีเงินมากเกินไป ผูจ้ดัการกองทุนตอ้ง
ใชเ้งินในกองทุนท่ีใกลค้รบก าหนดวนัช าระคืนในการลงทุนมิเช่นนั้นก็ตอ้งช าระคืน (ขอ้มูลจาก IHS Maritime) 
 
การใหส้ตัยาบนักฎเกณฑต์่างๆซ่ึงเขม้งวดท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มเม่ือไม่ก่ีเดือนท่ีผ่านมาจะส่งผลให้มีการปลดระวางเรือมากข้ึน 
เน่ืองจากการปฏิบติัตามกฎเกณฑน้ี์ตอ้งอาศยัตน้ทุนท่ีสูงแต่เจา้ของเรือไม่มีเงินสดเพียงพอ นอกจากนั้น ดูเหมือนวา่การจ ากดัค่า
ก ามะถนัในน ้ ามนัจะท าใหร้าคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงเรือเพ่ิมข้ึนถึงสองเท่าในอีกสามปีขา้งหนา้ซ่ึงอาจท าใหมี้การลดความเร็วในการแล่น
เรือลงอนัจะส่งผลใหอุ้ปทานการขนส่งสินคา้ทางเรือลดลงร้อยละ 10 ปัจจยัดงักล่าวจะจ ากดัการขยายตวัของอุปทาน ประกอบกบั
ปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ท่ีน้อยมาก คาดว่าจะช่วยสร้างฐานท่ีแข็งแกร่งให้แก่วฏัจักรขาข้ึนของตลาดต่อไป (ขอ้มูลจาก DNB 
Markets) 
 
ประธานอู่ต่อเรือ Yangzijiang ในประเทศจีน ให้ความเห็นวา่จีนมีอู่ต่อเรือท่ีก าลงัด าเนินการอยูป่ระมาณ 60 แห่งและคาดวา่ใน
จ านวนน้ี 40 แห่งจะปิดตวัลงในอีก 3 - 5 ปีขา้งหนา้เน่ืองจากไม่มีการสั่งต่อเรือใหม่ ในขณะน้ี อู่ต่อเรือบางแห่งมีค าสั่งต่อเรือเพียง
แค่ 1 ล า (ขอ้มูลจาก Compass Maritime) 
 
การปลดระวางเรือยงัคงอยู่ในระดบัท่ีสูงเป็นประวติัการณ์และตน้ทุนในการปฏิบติัตามกฎเกณฑท์างดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีก าลงัจะ
บงัคบัใชน่้าจะช่วยรักษาระดบัการปลดระวางเรือ ซ่ึงอาจช่วยขบัเคล่ือนให้มีการปรับสมดุลของอุปทานซ่ึงอาจช่วยให้ตลาดการ
ขนส่งสินคา้ทางเรือกา้วเขา้สู่วฏัจกัรขาข้ึนต่อไป (ขอ้มูลจาก Clarksons) 
 
ในขณะท่ีความเช่ือมัน่ว่าตลาดก าลงัฟ้ืนตวัน่าจะท าให้มีการสั่งต่อเรือใหม่เพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองในช่วงปี 
2561 การจดัหาเงินทุนส าหรับเรือดงักล่าวอาจเป็นปัจจยัท่ีจ ากดัการสั่งต่อเรือ เน่ืองจากธนาคารต่างๆในทวีปยโุรปยงัคงเผชิญกบั
ภาวะหน้ีเสียของบริษทัในธุรกิจขนส่งสินคา้ทางเรือ อนัส่งผลใหบ้ริษทัขนส่งสินคา้ทางเรือขนาดกลางตอ้งประสบความยากล าบาก
ในการจดัหาเงินทุน (ขอ้มูลจาก Banchero Costa) 
 
การคาดการณ์อุปทานในปัจจุบนัไดร้วมตวัเลขการปลดระวางเรือท่ีร้อยละ 6 ของกองเรือสินคา้แหง้เทกองทั้งหมดในช่วงปี 2561 – 
ปี 2563 ซ่ึงหากเป็นเช่นนั้นจริง ตวัเลขการปลดระวางอาจมากกวา่ท่ีคาดการณ์ ซ่ึงจะช่วยใหก้ารขยายตวัของกองเรือต ่ากวา่ท่ีคาดไว ้
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ทั้งน้ี คาดวา่การขยายตวัของกองเรือจะอยูท่ี่ร้อยละ 0.6 ในปี 2561 และร้อยละ 0.4 ในปี 2562 เม่ือค านึงถึงปริมาณการสัง่ต่อเรือใหม่
ในปัจจุบนั (โดย DNB คาดวา่จะอยูท่ี่ร้อยละ 2.5 ส าหรับปี 2562 ซ่ึงรวมปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ส าหรับส่งมอบเรือในช่วงคร่ึง
หลงัของปี 2562)  (ขอ้มูลจาก DNB Markets) 
 
ในช่วงสองปีท่ีผา่นมา (ปี 2558 – ปี 2559) ความแออดัของท่าเรือมีบทบาทนอ้ยท่ีสุดต่อทิศทางของตลาดสินคา้แห้งเทกอง อยา่งไร
ก็ตาม ความแออดัในแปซิฟิกไดเ้พ่ิมข้ึนเม่ือไม่นานมาน้ี ไม่วา่จะเป็นเพราะสภาพอากาศเลวร้ายในประเทศจีนซ่ึงเป็นเหตุผลหลกัท่ี
ท าให้อตัราค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์ปรับเพ่ิมข้ึนในเดือนพฤศจิกายนหรือจะเป็นเพราะฝนตกหนักในช่วงเดือนธันวาคมใน
อินโดนีเซียซ่ึงส่งผลใหก้ารบรรทุกถ่านหินลงเรือล่าชา้ โดยเฉพาะกบัเรือขนาดซุปราแมกซ์และปานาแมกซ์ ณ ท่าเรือ Samarinda 
และท่าเรือ Taboneo จากความล่าชา้ของการบรรทุกสินคา้ลงเรือในอินโดนีเซีย ผูค้า้ไดพ้ยายามหาซ้ือถ่านหินจากออสเตรเลียแทน
ซ่ึงส่งผลใหอุ้ปสงคแ์ละความแออดัเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ณ ท่าเรือถ่านหินต่างๆในรัฐ Queensland โดยสถานการณ์ท่ีท่าเรือท่ี 
Dalrymple Bay นั้นเลวร้ายท่ีสุดโดยมีเรือจ านวน 45 ล ารอการบรรทุกสินคา้ในช่วงสัปดาห์สุดทา้ยของเดือนธนัวาคม (ขอ้มูลจาก 
Howe Robinson Research) 
 
การเปลีย่นแปลงหลกัทางด้านกฎเกณฑ์ 

ผลกระทบจากกฎเกณฑ์ จะท าให้มีเรือถูกปลดระวางมากข้ึนในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ตามอนุสัญญาการจดัการน ้ าถ่วงเรือ 
(Ballast Water Management) ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 8 กนัยายน 2562 หลงัจากมีการผอ่นผนัการบงัคบัใชอ้อกไป 2 ปี เรือท่ี
แล่นอยูท่ั้งหมดจะตอ้งจดัใหมี้ระบบการจดัการน ้ าถ่วงเรือเม่ือเขา้อู่แห้งหลงัจากวนัท่ี 8 กนัยายน 2562 ดงันั้น เรือท่ีอายมุากกวา่ 15 
ปีอาจถูกปลดระวางเม่ือถึงก าหนดเขา้อู่แห้งในอีก 5 ปีขา้งหนา้หลงัจากวนัท่ีอนุสัญญาน้ีมีผลใชบ้งัคบั ตน้ทุนท่ีสูงในการติดตั้ง
ระบบดงักล่าวในเรือจะท าให้ไม่คุม้ท่ีจะติดตั้งโดยเฉพาะส าหรับเรือท่ีมีอาย ุ15 ปีซ่ึงมีมูลค่าประมาณเท่าเศษเหล็ก ดงันั้น เจา้ของ
เรืออาจตดัสินใจท่ีจะปลดระวางเรือไดง่้ายข้ึน  
 
มุมมองอืน่ๆ ต่อการการเปลีย่นแปลงหลกัทางด้านกฎเกณฑ์  

องคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) ไดเ้ตือนวา่จะไม่มีการผอ่นผนัการบงัคบัใชก้ฎเกณฑใ์นเร่ืองการจ ากดัปริมาณค่าก ามะถนั
ในน ้ ามนัเช้ือเพลิงทัว่โลกท่ีไม่เกินร้อยละ 0.5 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 Edmund Hughes หัวหนา้แผนกมลพิษทางอากาศและ
ประสิทธิภาพ ฝ่ายส่ิงแวดลอ้มทางทะเลของ IMO กล่าวว่าการจ ากดัปริมาณของก ามะถนัทัว่โลกจะมีผลบังคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 โดยไม่มีการขยายระยะเวลา และไดก้ล่าววา่การปฏิบติัตามกฎเกณฑด์งักล่าว การบงัคบัใช ้และการควบคุมปริมาณ
ค่าก ามะถันจะเป็นหน้าท่ีของทั้ งรัฐเจ้าของธงและรัฐเจ้าของท่าเรือ การฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการกักเรือ 
นอกจากน้ี เรือท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑด์งักล่าวจะถือวา่เป็น "เรือท่ีไม่มีความปลอดภยัเพียงพอส าหรับแล่นในทะเล" ซ่ึงอาจมีผล
ต่อสัญญาเช่าเรือและการชดใชค้่าเสียหายในกรณีท่ีมีการเรียกร้องทางประกนัภยั เรือต่างๆจะตอ้งปฏิบติัตามปริมาณค่าก ามะถนั
สูงสุดท่ีก าหนดไม่วา่โดยการใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีก ามะถนัต ่าหรือการใชเ้คร่ืองดกัจบัเขม่าควนั (ขอ้มูลจาก Seatrade)  
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ในเดือนกรกฎาคม สมาชิกของ IMO ไดย้  ้าถึงการบงัคบัใชก้ฎเกณฑก์ารจ ากดัค่าก ามะถนัในน ้ ามนัเช้ือเพลิงสูงสุดไม่เกินร้อยละ 0.5 
ตั้งแตปี่ 2563 โดยเรือต่างๆจะตอ้งเปล่ียนไปใชเ้ช้ือเพลิงสะอาดหรือยงัคงเผาน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีก ามะถนัสูงแต่ติดตั้งอุปกรณ์บนเรือ
ท่ีเรียกวา่เคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัซ่ึงมีราคาประมาณ 3 - 5 ลา้นเหรียญสหรัฐ เน่ืองจากเจา้ของเรือส่วนใหญ่จะตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑ์
เร่ืองการจ ากดัปริมาณก ามะถนัตั้งแต่ปี 2563 ซ่ึงทางเลือกปกติก็คือการใชเ้ช้ือเพลิงสะอาด เน่ืองจากโรงกลัน่ยงัคงผลิตน ้ ามนั
เช้ือเพลิงท่ีมีก ามะถนัสูง ราคาน ้ ามนัท่ีมีก ามะถนัต ่าท่ีสูงกวา่น ้ ามนัท่ีมีก ามะถนัสูงนั้นจะส่งผลใหเ้จา้ของเรือเลือกท่ีจะติดตั้งเคร่ือง
ดกัจบัเขม่าควนัซ่ึงประหยดักวา่ ดงันั้น ปี 2563 จะเป็นเพียงจุดเร่ิมตน้ท่ีเจา้ของเรือค่อยๆปฏิบติัตามกฎเกณฑน้ี์ (ขอ้มูลจาก  Lloyd's 
List) 

หากคุณเป็นหัวหนา้ช่างของเรือท่ีใชเ้คร่ืองดกัจบัเขม่าควนัท่ีตอ้งแน่ใจวา่ไอเสียท่ีปล่อยออกมานั้นเป็นไปตามท่ีกฎเกณฑก์ าหนด
ตามต าแหน่งของเรือ คุณอาจไม่ทราบวา่เคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัดงักล่าวอาจท างานไม่ไดต้ามท่ีคาดหวงั โดยมีค ากล่าววา่เคร่ืองดกั
จบัเขม่าควนันั้นไม่ไดเ้ป็นอุปกรณ์ท่ีติดตั้งไดอ้ยา่งง่ายดายแต่หากเป็นอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชก้ารติดตั้งอยา่งระมดัระวงั เช่นเดียวกบัระบบ
การจดัการน ้ าถ่วงเรือซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการจดัการและบ ารุงรักษาท่ีเหมาะสมเพ่ือก าจดัส่ิงมีชีวิตในถงัน ้ าถ่วงเรือ แมว้่าอุปกรณ์และ
วธีิการจดัการจะไดรั้บการอนุมติัแลว้ก็ตาม (ขอ้มูลจาก Lloyd's List) 

หน่วยยามชายฝ่ังสหรัฐ (USCG)ไดเ้ห็นปริมาณของน ้ าถ่วงเรือท่ีไดรั้บการบ าบดัก่อนปล่อยลงทะเลเพ่ิมข้ึนอยา่งมากในช่วงสองปีท่ี
ผ่านมา จากกฎเกณฑ์ใหม่ท่ีบงัคบัใชแ้ละเจา้ของเรือไดติ้ดตั้งระบบการจดัการน ้ าถ่วงเรือบนเรือท่ีสั่งต่อใหม่และเรือท่ีมีอยู่แลว้ 
USCG Rear Adm. John Nadeau ผูช่้วยผูบ้ญัชาการดา้นนโยบายการป้องกนักล่าววา่ปริมาณน ้ าถ่วงเรือท่ีผา่นการบ าบดัไดเ้พ่ิมข้ึนซ่ึง
แสดงให้เห็นว่ามีการติดตั้งระบบการจดัการน ้ าถ่วงเรือเพ่ิมข้ึน แต่เจา้ของเรือไม่ควรคาดหวงัว่าระบบการจดัการน ้ าถ่วงเรือจะ
สามารถติดตั้งไดอ้ยา่งง่ายดายแมว้า่เรือท่ีสัง่ต่อใหม่จะไดรั้บการออกแบบมาโดยมีพ้ืนท่ีเพียงพอส าหรับการติดตั้งในภายหลงัก็ตาม 
ในปี 2558 มีน ้ าถ่วงเรือปริมาณ 150,000 ลูกบาศกเ์มตรท่ีไดรั้บการบ าบดัก่อนท่ีจะปล่อยลงทะเลทุกเดือน ปัจจุบนัมีปริมาณมากถึง 
1.8 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อเดือนซ่ึงถือวา่เพ่ิมข้ึนสิบเท่า (ขอ้มูลจาก USCG) 
 

การเปลีย่นแปลงหลกัในภาคอุปสงค์ 

ปัจจยัจากประเทศจนี ยงัคงส่งผลกระทบทางลบอยา่งต่อเน่ืองตอ่ตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง การเตบิโตของตวัเลขจดีพีขีอง
จนี เฉล่ียทั้งปี 2560 อยูท่ี่ร้อยละ 6.9 ซ่ึงเป็นคร้ังแรกท่ีตวัเลขจีดีพมีากกวา่ตวัเลขในปีก่อนนบัตั้งแตปี่ 2553 
 
การน าเข้าแร่เหลก็ของประเทศจนี ตามขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรมศุลกากร มีปริมาณมากถึง 1,075.30 ลา้นตนัในปี 2560 หรือขยายตวั
ร้อยละ 4.9 เม่ือเทียบกบัปริมาณ 1,024.71 ลา้นตนัเม่ือปี 2559! ตวัเลขการน าเขา้แร่เหลก็ในปี 2561 จะข้ึนอยูก่บัราคาแร่ท่ีน าเขา้กบั
แร่ท่ีผลิตภายในประเทศ คุณภาพของแร่ในประเทศและค่าขนส่งแร่เหลก็ภายในประเทศ 
  
การผลติเหลก็กล้าในจนีส าหรับปี 2560 เพ่ิมข้ึนเป็น 845.09 ลา้นตนั หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.8  เม่ือเทียบกบัปริมาณ 806.68 ลา้นตนัใน
ปี 2559  
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การน าเข้าถ่านหินของประเทศจนีส าหรับปี 2560 มีปริมาณ 271.23 ลา้นตนั หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.1 หากเทียบกบัตวัเลขของปี 2559 
ซ่ึงอยูท่ี่ 255.67 ลา้นตนั การน าเขา้ถ่านหินของจีนจะข้ึนอยูก่บัราคาถ่านหินท่ีน าเขา้เทียบกบัตน้ทุนการผลิตภายในประเทศและค่า
ขนส่งภายในประเทศและนโยบายของรัฐบาลในการลดมลพิษโดยตั้งเป้าหมายในการลดก าลงัการผลิตถ่านหินลง 800 ลา้นตนั
ภายในปี 2563 (มีการลดก าลงัการผลิตลง 500 ลา้นตนัในระหวา่ง 2559 ถึงปี 2560 และมีเป้าหมายในการลดก าลงัการผลิตลงอีก 
150 ลา้นตนัส าหรับปี 2561) ในประเทศท่ีมีการผลิตและใชถ่้านหินประมาณ 3.7 พนัลา้นตนัต่อปีแมว้า่จะมีการเปล่ียนแปลง
เลก็นอ้ยของการน าเขา้ถ่านหินในประเทศจีนอาจส่งผลกระทบอยา่งมากต่อตลาดค่าระวางการขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 
 
การส่งออกเหลก็กลา้ของจีนลดลงอยา่งมากอยูท่ี่ 75.59 ลา้นตนัในปี 2560 เม่ือเทียบกบั 108.99 ลา้นตนั ในปี 2559 ซ่ึงทั้งหมดไดถู้ก
ขนส่งโดยเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือตั้งแตข่นาดแฮนด้ีไซส์จนถึงขนาดอลัตราแมกซ์ 
 
ตามขอ้มูลของส านักข่าวของภาครัฐ จีนซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีการผลิตเหล็กกลา้รายใหญ่ท่ีสุดของโลกไดบ้รรลุเป้าหมายในการลด
ก าลงัการผลิตเหล็กกลา้ลง 50 ลา้นตนัในปี 2560 รวมทั้งลดก าลงัการผลิตเหล็กท่ีไม่ไดคุ้ณภาพอีก 120 ลา้นตนั นอกจากน้ี จีนยงั
วางแผนท่ีจะลดก าลงัการผลิตเหล็กลงอีก 150 ลา้นตนัภายในปี 2561 ซ่ึงเดิมก าหนดไวท่ี้ระหวา่งปี 2559 – ปี 2563 ทั้งน้ี จีนไดล้ด
ก าลงัการผลิตเหลก็ทั้งหมด 115 ลา้นตนัในช่วงสองปีท่ีผา่นมา (ขอ้มูลจาก Reuters) 
 
การผลิตถ่านหินในเหมืองถ่านหินของจีนมีปริมาณมากข้ึนเน่ืองมาจากอุปสงคใ์นฤดูหนาวยงัคงแข็งแกร่ง ผลผลิตถ่านหินรวมใน
เดือนธนัวาคมอยูท่ี่ 314.9 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  จากเดือนพฤศจิกายนและเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.1 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีท่ี
แลว้ ซ่ึงถือเป็นตวัเลขท่ีสูงท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2558 ซ่ึงผลิตได ้316.6 ลา้นตนั โดยรวมจีนผลิตถ่านหินได ้3.45 พนัลา้นตนั
ในปี 2560 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.2 จากปี 2559 (ขอ้มูลจาก Maersk Broker) 
 
การผลิตถ่านหินภายในประเทศของจีนในเดือนธันวาคมอยู่ท่ี 315 ลา้นตนั ซ่ึงมากท่ีสุดในรอบสองปี หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหน้าและเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ การผลิตถ่านหินเพ่ิมข้ึนเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึนในช่วงฤดูหนาว การผลิตถ่านหินภายในประเทศท่ีสูงข้ึนบวกกบัการหนัมาใชเ้ช้ือเพลิงพลงังานท่ี
ไม่ไดม้าจากฟอสซิลจะท าใหก้ารน าเขา้ถ่านหินลดลงในปีน้ี (ขอ้มูลจาก Braemar ACM)   
 
จีนประกาศนโยบายใหม่เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่จะไม่มีการขยายตวัของการผลิตเหลก็กลา้ในปี 2561 หลงัจากท่ีมีปริมาณการน าเขา้แร่เหลก็
ท่ีสูงในปี 2560 โดยนโยบายดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลกระทบเชิงลบต่ออุปสงคใ์นเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองและการคา้ขายสินคา้
แหง้เทกอง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหามลพิษและการปรับปรุงโรงงานเหล็กกลา้ให้ทนัสมยั กระทรวงอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยสีารสนเทศของจีนกล่าววา่ในพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มมากแถบปักก่ิง เทียนจิน เหอเป่ย  แม่น ้ าแยงซีและ
เขตเศรษฐกิจสามเหล่ียมปากแม่น ้ าเพิร์ลของจีน โรงงานผลิตเหล็กกลา้จะตอ้งลดก าลงัการผลิตท่ีไม่ไดคุ้ณภาพอยา่งนอ้ย 1.3 ลา้น
ตนัส าหรับการผลิตเหลก็ทุก 1 ลา้นตนั ปัจจยัน้ีอาจส่งผลกระทบต่อเรือขนาดเคปไซส์และปานาแมกซ์เน่ืองจากอาจหมายถึงการไม่
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มีการขยายตวัของการผลิตเหล็กกลา้ของประเทศจีนในปี 2561 ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารขยายตวัของอุปสงค์แร่เหล็กคงท่ี (ขอ้มูลจาก 
Lloyd's List) 
 
ตามขอ้มูลของทางการ เศรษฐกิจจีนขยายตวัร้อยละ 6.8 ในไตรมาสส่ีของปี 2560 ซ่ึงดีกวา่คาดการณ์ โดยไดแ้รงหนุนจากการฟ้ืน
ตวัของภาคอุตสาหกรรม ตลาดอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีเสถียรภาพและการขยายตวัของการส่งออกท่ีแข็งแกร่ง ส าหรับปี 2560 
เศรษฐกิจของจีนซ่ึงใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัสองของโลกขยายตวัร้อยละ 6.9 มากกวา่ท่ีรัฐบาลตั้งเป้าท่ีร้อยละ 6.5 ซ่ึงขยายตวัเร็วท่ีสุด
เป็นคร้ังแรกนบัตั้งแต่ปี 2553 (ขอ้มูลจาก Reuters)   
 
Erik Hedborg ท่ีปรึกษาอาวโุสของ CRU Group ในกรุงลอนดอนไดเ้ขียนไวใ้นอีเมล์วา่ "การเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายในจีนจะ
ส่งผลกระทบอย่างมากต่อทั้งตลาดแร่เหล็กและเหล็กกลา้ในช่วงหลายปีขา้งหน้า" "เป็นไปไดว้่าจะมีการลดก าลงัการผลิต (ใน
เหลก็กลา้ ซีเมนตแ์ละอะลูมิเนียม) ในอนาคตอีก หากมาตรการดงักล่าวส่งผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มในขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมไม่ไดรั้บ
ความเดือดร้อนมากเกินไป" ในขณะเดียวกนั Fei ผูอ้าศยัในกรุงปักก่ิง เห็นดว้ยกบัการท่ีโรงงานถูกบงัคบัให้ผลิตเหล็กนอ้ยลงใน
ระยะเวลาหน่ึงซ่ึงรวมถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนในเดือนกมุภาพนัธ์ โดยไดก้ล่าวอีกวา่ "อะไรก็ตามท่ีรัฐบาลก าลงัด าเนินการดูเหมือน
จะไดผ้ล" "ปักก่ิงกลายเป็นสถานท่ีท่ีน่าอยูม่ากข้ึน" (ขอ้มูลจาก Bloomberg)  
 
เม่ือสองปีก่อน ประเด็นท่ีถูกหยิบยกมากล่าวถึงกนัมาก คือ "จุดจบของยคุถ่านหิน" ซ่ึงดูเหมือนจะเป็นค ากล่าวเกินจริงโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่เน่ืองจากประเทศจีนซ่ึงมีหลากหลายประเด็นท่ีน่าสนใจ โดยเป็นปีท่ียอดเยีย่มเกินคาดอนัเป็นเพราะการลดการสร้างมลพิษ
ได้พุ่งเป้าไปท่ีการท าเหมืองแร่ในประเทศมากกว่าการน าเขา้ หน่ึงในสาเหตุท่ีถ่านหินน าเขา้มีปริมาณลดลงในช่วงไตรมาสส่ี 
เน่ืองมาจากรัฐบาลไดผ้ลกัดนัให้มีการการทดแทนถ่านหินในการเผาไหมด้ว้ยการใชก๊้าซธรรมชาติท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมาก
ข้ึน อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลให้ก๊าซในประเทศขาดแคลนและราคาก๊าซ LNG เพ่ิมสูงข้ึนถึงกวา่ 8,000 หยวน (1,200 
เหรียญสหรัฐ) ต่อตนัซ่ึงเป็นระดบัท่ีสูงนับตั้งแต่ปี 2554 และท าให้บา้นเรือนและห้องเรียนต่างๆไม่สามารถซ้ือก๊าซใชไ้ด ้ซ่ึงจะ
ส่งผลใหเ้กิดการชะงกัซ่ึงรัฐบาลจึงตอ้งอนุญาตใหใ้ชถ่้านหินเพื่อให้ความร้อนไดอี้กคร้ัง เน่ืองจากยงัคงมีการปิดเหมืองแร่ถ่านหิน
ในจีน ถ่านหินน าเขา้ยงัคงมีราคาถูกกวา่และหาง่ายกวา่ LNG  คาดวา่การน าเขา้ถ่านหินจะปรับตวักลบัมามากข้ึนในเดือนมกราคม 
(ซ่ึงโดยปกติก็จะเป็นเดือนท่ีมีปริมาณการน าเขา้ถ่านหินมากเน่ืองมาจากความตอ้งการในการท าความร้อนในฤดูหนาว) (ขอ้มูลจาก 
Banchero Costa) 
 
ตามขอ้มูลของคณะกรรมการพลงังานแห่งชาติ ก าลงัการผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่ในจีนในปี 2560 มาจากพลงังานถ่านหิน โดย
ก าลงัการผลิตกระแสไฟฟ้ารวมเพ่ิมข้ึน 133.7 กิกะวตัต ์ซ่ึงร้อยละ 34 หรือ 45.8 กิกะวตัตม์าจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ไฟฟ้าท่ีผลิตได้
จากพลงังานน ้ าเพ่ิมข้ึน 12.9 กิกะวตัต ์หรือคิดเป็นร้อยละ 9.6 ของก าลงัการผลิตใหม่ การใชไ้ฟฟ้าซ่ึงถือไดว้า่เป็นตวัช้ีวดัท่ีดีของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจไดเ้พ่ิมข้ึน 6.3 ลา้นลา้นกิโลวตัต ์ในปี 2560 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.6 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 
และมากกวา่ปี 2559 ท่ีมีการขยายตวัร้อยละ 5 การใชไ้ฟฟ้าของภาคบริการเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดในปี 2560 โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.7 เป็น 
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881.4 พนัลา้นกิโลวตัต ์อยา่งไรก็ตาม การใชไ้ฟฟ้าในภาคเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึนถึง 115.5 พนัลา้นกิโลวตัต ์โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.3 
(ขอ้มูลจาก Maersk Broker) 
 
อุปสงคใ์นไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2559 ในประเทศจีนเป็นปัจจยัส าคญัส าหรับการฟ้ืนตวัของตลาดสินคา้
แหง้เทกอง ซ่ึงการขยายตวัของอุปสงคท่ี์ชะลอตวัลงเหลือร้อยละ5.4 (ร้อยละ 7.8 ในไตรมาสสาม 2559) อาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้
อตัราค่าระวางในแปซิฟิกลดลง เน่ืองจากฝนท่ีตกหนักอย่างมากโดยเฉพาะทางตอนใตข้องประเทศจีน ท าให้มีการหันมาผลิต
กระแสไฟฟ้าจากถ่านหินมากกวา่พลงังานน ้ า ถึงแมว้า่ศุลกากรยงัไม่ประกาศตวัเลขอยา่งเป็นทางการ แต่คาดวา่การน าเขา้ถ่านหิน
ในเดือนตุลาคมอาจลดลงถึงร้อยละ 20 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ สภาพอากาศเลวร้ายก่อให้เกิดการหยดุชะงกั
ของการคา้ขายทางทะเลภายในประเทศในขณะท่ีเจา้หนา้การท่าดูเหมือนจะตอ้งการให้เรือท่ีชกัธงจีนท่ีจอดคา้งอยูอ่อกจากท่าเรือ
ไป ยงัคงมีเหตุผลเล็กนอ้ยท่ีคาดวา่การน าเขา้ถ่านหินอาจปรับตวัดีข้ึน กล่าวคือ การท่ีรัฐบาลจีนมีมาตรการในการลดการผลิตใน
อุตสาหกรรมหนักในบางเมืองในช่วงฤดูหนาวด้วยความพยายามท่ีจะปรับปรุงคุณภาพอากาศ (ขอ้มูลจาก Howe Robinson 
Research) 
 
ขอ้มูลจากสมาคมถ่านหินแห่งจีน (CNCA) ช้ีใหเ้ห็นวา่ในช่วงหา้ปีท่ีผา่นมามีการปิดเหมืองถ่านหินจ านวน 2,802 แห่ง เน่ืองจากการ
ปฏิรูปโครงสร้างในการท าเหมืองถ่านหินซ่ึงเป็นวาระแห่งชาติ ซ่ึงจากขอ้มูลของ CNCA เหมืองถ่านหินจ านวนมากไดถู้กปิดลง
เหลือจ านวน 5,067 แห่งก่อนส้ินปี 2559 จากจ านวน 7,869 แห่งในปี 2555 โดยอีกประมาณ 1,000 แห่งจะถูกปิดภายในปี 2560 ซ่ึง
ตั้งอยูใ่นเขต 12 มณฑล อนัรวมไปถึงในมณฑลชานซีและมองโกเลียในซ่ึงเป็นแหล่งผลิตถ่านหินหลกัของจีน ในช่วง 7 เดือนแรก
ของปี 2560 มีการลดก าลงัการผลิตถ่านหินลงประมาณ 128 ลา้นตนัซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 85 ของเป้าหมายท่ีตั้งไวส้ าหรับปี 2560  
(ขอ้มูลจาก Xinhua) 
 
จีนมีเป้าหมายท่ีจะลดก าลงัการผลิตถ่านหินท่ีไม่ไดคุ้ณภาพลง 150 ลา้นตนัในปี 2561 โดยไดล้ดก าลงัการผลิตถ่านหินท่ีไม่ได้
คุณภาพลง 500 ลา้นตนัในระหวา่งปี 2559 ถึงปี 2560 หากจีนท าไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไวส้ าหรับปี 2561 จีนจะบรรลุเป้าถึงร้อยละ 
81 ของเป้าหมายท่ีตั้งไวส้ าหรับช่วงปี 2559 ถึงปี 2563 ในการลดก าลงัการผลิตลง 800 ลา้นตนั ซ่ึงอาจส่งผลดีต่อการน าเขา้ถ่านหิน 
(ขอ้มูลจาก Braemar ACM) 
 
Rio Tinto คาดว่าอุปสงคอ์ะลูมิเนียมจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 ต่อปีในปี 2561 โดยมีแนวโนม้ว่าจะเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในช่วง 15 ปี
ขา้งหนา้ โดยมองวา่แรงขบัเคล่ือนหลกัในการขยายตวัของอุปสงคน์ั้นมาจากภาคการขนส่งโดยเฉพาะอยา่งยิ่งทิศทางท่ีดีข้ึนของ
ยานพาหนะท่ีใชไ้ฟฟ้า ประเทศจีนซ่ึงเป็นผูผ้ลิตอะลูมิเนียมรายใหญ่ท่ีสุดในโลกซ่ึงผลิตไดร้้อยละ 54 ของก าลงัการผลิตทัว่โลก 
ก าลงับงัคบัใชม้าตรการท่ีเขม้งวดมากข้ึนในการควบคุมการผลิตอะลูมิเนียมท่ีผิดกกฎหมาย โดยไดล้ดก าลงัการผลิตอะลูมิเนียมท่ี
ผิดกฎหมายในประเทศลง 1.5 ลา้นตนัในช่วงหลายเดือนท่ีผา่นมา ขณะท่ีผลกระทบระยะสั้นของการควบคุมมลพิษในประเทศจีน
ในช่วงฤดูหนาวอาจท าใหก้ารผลิตชะลอตวั แต่อุปสงคท่ี์เพ่ิมข้ึนโดยรวมจะส่งผลในแง่ดีต่อตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกองในอนาคต 
(ขอ้มูลจาก Arctic Shipping) 
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การริเร่ิมแถบเส้นทางเศรษฐกจิ (Belt and Road Initiative (BRI)) 
การริเร่ิมแถบเสน้ทาง เศรษฐกิจ ซ่ึงเดิมรู้จกักนัในนามแผนการเส้นทางสายไหม (One Belt One Road) ซ่ึงริเร่ิมโดยประเทศจีนจะ
ช่วยขบัเคล่ือนการขนส่งสินคา้แหง้เทกองในระยะยาว รัฐบาลจีนก าลงัวางแผนท่ีจะลงทุนมหาศาลในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพื่อฟ้ืนฟูเส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี 16 จากจีนผ่านเอเชียตอนกลางและตะวนัออกกลางไปยงัยโุรปซ่ึงขยายไปสู่เส้นทางการ
เดินเรือท่ีเช่ือมจีนกบัประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละแอฟริกาตะวนัออก ซ่ึง BRI จะก่อให้เกิดการสร้างท่าเรือ ถนน ทาง
รถไฟ โรงไฟฟ้าและท่อส่ง ซ่ึงแผนการน้ีจะสร้างความแข็งแกร่งให้กบัตลาดขนส่งสินคา้แห้งเทกองเม่ือพิจารณาถึงการพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ท่ีรัฐบาลจีนไดว้างแผนไวซ่ึ้งตอ้งใชง้บประมาณสูงถึง 8 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐภายในปี 2563 (ขอ้มูล
จาก Drewry) 
 
ทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งตั้งอยู่ใกลก้ับจุดเร่ิมตน้ของแผนการเส้นทางสายไหมของศตวรรษท่ี 21 จะเป็นพ้ืนท่ีท่ีได้รับ
ประโยชน์จากการลงทุนของแผนการเสน้ทางสายไหมของจีน โดยมี อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์และไทย เป็นประเทศท่ีไดรั้บ
ประโยชน์มากท่ีสุด ประเทศจีนมีความกระตือรือร้นท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์กบัภูมิภาคน้ีเน่ืองจากการคา้ขายส่วนใหญ่และมากถึง
ร้อยละ 80 ของการน าเขา้พลงังานตอ้งผ่านช่องแคบมะละกา จีนเช่ือว่าช่องแคบมะละกาอาจถูกปิดโดยสหรัฐฯและประเทศ
พนัธมิตร ดงันั้น จึงไดพ้ยายามท่ีจะลดการพึ่งพาช่องแคบดงักล่าว (ขอ้มูลจาก IHS Maritime) 
 
แอฟริกาตะวนัออกเป็นจุดหลกัของเส้นทางสายไหม รายงานฉบบัหน่ึงฉบบัเดือนตุลาคมท่ีใชช่ื้อวา่ Belt & Road: Opportunity & 
Risk ของ Baker McKenzie ไดร้ะบุวา่ "หลายประเทศในแอฟริกาตามเสน้ทางน้ีมีศกัยภาพในการสร้างโอกาสในการลงทุน ซ่ึงรวม
ไปถึง เคนยา่ แทนซาเนีย เอธิโอเปีย จิบูตีและอียปิต"์ แอฟริกาตะวนัออกเป็นพ้ืนท่ีส าคญัของเสน้ทางสายไหมอนัเน่ืองมาจากท่าเรือ
ของ Djibouti การผลิตของ Ethiopia และแผนการในปัจจุบันของภูมิภาคน้ีในการเช่ือมต่อผ่านเครือข่ายทางรถไฟ ถนนและ
พลงังาน อียิปต์ไดใ้ห้โอกาสส าคญัแก่บริษทัต่างๆของจีน แต่มีเง่ือนไขว่าตอ้งร่วมมือกบัคนในประเทศและธนาคารพหุภาคีเพื่อ
หลีกเล่ียงความทา้ทายต่างๆ ซ่ึงความทา้ทายท่ีส าคญัประการหน่ึงคือการสร้างความมัน่ใจวา่ทั้งภูมิภาคจะไดรั้บประโยชน์จากการ
ลงทุนของจีน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งปรับปรุงการคา้ภายในแอฟริกา ตวัอย่างเช่น ทวีปแอฟริกาประกอบไปด้วย 54 
ประเทศแต่มี 15 ประเทศท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล จากการท่ีประมาณร้อยละ 90 ของการคา้ทัว่โลกตอ้งใชก้ารขนส่งทางเรือ แอฟริกา
จึงตอ้งปรับปรุงการรวมตวักบัประเทศท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเลซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 30 ของทั้งทวปี ดงันั้น การคา้ขายในระหวา่งภูมิภาค
จึงเป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดห้ากประเทศเหล่าน้ีตอ้งการเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจโลก (ขอ้มูลจาก IHS Maritime) 
 
ขอ้ตกลงหุ้นส่วนยทุธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Trans Pacific Partnership) ซ่ึงประธานาธิบดีทรัมป์แยกตวัออกมา เป็น
ความพยายามสร้างขอ้ตกลงทางการคา้กบัประเทศจีนซ่ึงในทา้ยท่ีสุดก็จะสร้างความกดดนัให้แก่จีน ขณะน้ี เม่ือขอ้ตกลงฯ ได้
ส้ินสุดลงและสหรัฐฯไดต้ั้งก าแพงทางการคา้ จีนไดริ้เร่ิมผลกัดนัเส้นทางสายไหมซ่ึงจะสร้างความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจกบัแทบ
ทุกประเทศในโลกยกเวน้สหรัฐฯซ่ึงเป็นการยากท่ีจะเห็นวา่สหรัฐฯ จะยิง่ใหญ่ไดอ้ยา่งไร (ขอ้มูลจาก Fortune CEO Daily) 
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ทวปีอเมริกา 
ตอ้งขออภยัท่ีมีความเห็นแยง้ สญัญาณทั้งหมดช้ีใหเ้ห็นวา่เศรษฐกิจของสหรัฐนั้นจะแขง็แกร่งในปี 2561 โดยการลดภาษีซ่ึงจะช่วย
กระตุน้เศรษฐกิจ แต่แทจ้ริงแลว้ควรตอ้งเร่ิมกงัวล สหรัฐฯ มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเวลาแปดปีคร่ึงและฤดูใบไมผ้ลิน้ีจะ
กลายเป็นเวลาท่ียาวนานเป็นอนัดบัสองในประวติัศาสตร์ การวา่งงานยงัคงอยูท่ี่ระดบัต ่าสุดเป็นประวติัการณ์ใน 13 รัฐ ค่าแรง (ใน
ท่ีสุด) ก็เร่ิมปรับเพ่ิมข้ึน ดงันั้น จึงมีความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีวงโคจรน้ีจะหยดุชะงกั การปรับเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียโดยธนาคารกลางสหรัฐ 
ตลาดหุน้ท่ีซบเซาจากการประเมินมูลค่าของบริษทัเทคโนโลยตี่างๆ สงครามทางการคา้ท่ีจุดประกายโดยประธานาธิบดี หรือความ
ขดัแยง้เร่ืองนิวเคลียร์กบัประธานาธิบดีคิมจองอึน เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีโดยล าพงัอาจเป็นเพียงปัจจยัเล็กน้อย แต่เม่ือรวมกันอาจ
ก่อใหเ้กิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอนัยาวนานของสหรัฐฯ (ขอ้มูลจาก Fortune CEO Daily) 
 
กลุ่มสมาชิกวฒิุสภาสหรัฐฯทั้ง 2 พรรคไดพ้บกบัเจา้หนา้ท่ีบริหารเพ่ือหารือเก่ียวกบัการร่างกฎหมายงบประมาณ 1 ลา้นลา้นเหรียญ
สหรัฐในการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ซ่ึงเป็นนโยบายส าคญัท่ีประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศก่อนการเลือกตั้งปี 
2559 (ขอ้มูลจาก Reuters) 
 
เป็นไปตามท่ีคาดไว ้ธนาคารกลางสหรัฐไดป้รับข้ึนอตัราดอกเบ้ียและคาดการณ์การขยายตวัทางเศรษฐกิจส าหรับปี 2561 โดยคาด
วา่จะมีการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียอีกสามคร้ังในปี 2561 รัฐบาลไดย้ืนยนัวา่จะลดเงินสดในตลาดจ านวน 20 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ
จาก 10 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐท่ีเร่ิมในเดือนมกราคม (ขอ้มูลจาก Bloomberg) 
 
การส่งออกแร่เหลก็ของประเทศบราซิลในปี 2560 มีปริมาณ 384 ลา้นตนัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.7 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 
โดย ในปี 2559 มีการขยายตวัร้อยละ 2.2 ทั้งน้ี ในปี 2561 คาดวา่การส่งออกจะอยูท่ี่ 391 ลา้นตนัซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.8 (ขอ้มูลจาก 
Braemar ACM) 
 
การส่งออกธญัพืชของบราซิลเพ่ิมข้ึนอยา่งมากในปีท่ีผา่นมาเน่ืองจากอุปสงคท่ี์แขง็แกร่งและการเก็บเก่ียวผลผลิตไดม้าก แมว้า่ยอด
ส่งออกกากถัว่เหลืองยงัคงทรงตวัท่ี 14.2 ลา้นตนั แต่การส่งออกถัว่เหลืองเพ่ิมข้ึนร้อยละ 32 เป็น 68 ลา้นตนัและการส่งออก
ขา้วโพดเพ่ิมข้ึนร้อยละ34 มาอยูท่ี่ 29 ลา้นตนั การน าเขา้ถัว่เหลืองของจีนเพ่ิมข้ึนอยา่งน่าประหลาดใจถึง 15 ลา้นตนัรวมเป็น 54 
ลา้นตนัซ่ึงคิดเป็นเกือบทั้งหมดของตวัเลขการขยายตวัของการส่งออกของบราซิล จีนมีความส าคญัมากต่อการส่งออกของบราซิล
เน่ืองจากผูน้ าเขา้ถัว่เหลือง (ไม่รวมกากถัว่เหลือง) รายใหญ่อนัดบัสอง คือ สเปน มีการน าเขา้เพียงแค่ 2 ลา้นตนั ปัจจุบนั 74.5 ลา้น
ตนั (ร้อยละ 67) ของธญัพืชของบราซิลทั้งหมดถูกขนส่งไปยงัประเทศต่างๆในเอเชีย (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research) 
 
ทวปีเอเชีย 
เศรษฐกิจของอินเดียฟ้ืนตวัจากท่ีซบเซาเป็นเวลา 3 ปี กระทรวงสถิติไดก้ล่าวท่ีกรุงนิวเดลีวา่จีดีพีของประเทศซ่ึงมีเศรษฐกิจใหญ่
เป็นอนัดบัสามของทวปีเอเชียไดข้ยายตวัอยูท่ี่ร้อยละ 6.3 ในระหวา่งเดือนกรกฎาคมถึงกนัยายนจากปีก่อนหนา้ ซ่ึงขยายตวัมากกวา่
ตวัเลขท่ีร้อยละ 5.7 ในไตรมาสก่อนหนา้ (ขอ้มูลจาก Bloomberg) 
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การผลิตเหลก็กลา้ของอินเดียในปี 2560 สร้างสถิติใหม่ท่ี 101 ลา้นตนัซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.9 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ใน
ปี 2561 คาดว่าจะมีการผลิตท่ี 112 ลา้นตนั การผลิตเหล็กกลา้ท่ีเพ่ิมข้ึนจะสนับสนุนการคา้ถ่านหินทางทะเลโดยเฉพาะจาก
ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา (ขอ้มูลจาก Braemar ACM) 
 
Amarjeet Sinha  เลขาธิการกรมพฒันาชนบทกล่าววา่ภายใตโ้ครงการ Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) การก่อสร้างบา้น
จ านวน 10 ลา้นหลงัจะแลว้เสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2561 (ขอ้มูลจาก Live Mint) 
 
โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆมากมายเป็นตวัผลกัดนัอุปสงคเ์หลก็กลา้ในอินเดียเน่ืองจากประเทศก าลงัเตรียมพร้อมส าหรับการ
เลือกตั้งแห่งชาติในปี 2562 จากผลส ารวจของผูค้า้และทางการ ปริมาณการใชเ้หลก็ในปี 2561-2562 คาดวา่จะเพ่ิมข้ึนประมาณร้อย
ละ 4-5 ต่อปี ซ่ึงอุปสงคเ์หลก็ท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีมาจากโครงการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานหลากหลายโครงการท่ีรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี 
Narendra Modi ไดป้ระกาศส าหรับปี 2561 คาดวา่จะมีการเร่งการด าเนินการส าหรับโครงการก่อนท่ีประเทศจะเขา้สู่การเลือกตั้งใน
ปี 2562 การใชเ้หล็กกลา้เพ่ือก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัยงัมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากโครงการให้ประชากรทุกคนมีท่ีอยูอ่าศยัภายในปี 
2565 ของนายกรัฐมนตรี Modi ซ่ึงมีเป้าหมายให้ผูท่ี้อาศยัในชุมชนแออดัไดมี้บา้นราคายอ่มเยาโดยการสร้างบา้น 12 ลา้นหลงัใน
เขตเมืองในช่วง 3 ปีขา้งหนา้และอีก 10 ลา้นหลงัในเขตชานเมืองภายในเดือนมีนาคม 2562 ทั้งน้ี ในวนัท่ี 25 ตุลาคมรัฐบาลได้
อนุมติัโครงการ Bharatmala ซ่ึงจะสร้างถนนประมาณ 34,800 กิโลเมตร โดยเฟสแรกประกอบดว้ยระยะทาง 24,800 กิโลเมตร มี
ก าหนดจะแลว้เสร็จในปี 2565 นอกเหนือจากโครงการก่อสร้างถนนอ่ืนๆ ซ่ึงมีระยะทาง 48,877 กิโลเมตรโดยการวางแผนจาก
เจา้หนา้ท่ีทางหลวงแห่งอินเดียส าหรับในช่วงห้าปีขา้งหนา้ SAIL กล่าววา่ การก่อสร้างถนนจะส่งผลให้มีความตอ้งการในการใช้
เหลก็เพ่ิมข้ึนจากการก่อสร้างสะพาน สะพานลอย ท่อใตดิ้น แผงกนัชน  (ขอ้มูลจาก Platts) 
 
การน าเขา้ถ่านหินของเกาหลีใตใ้นปี 2560 อยูท่ี่ 109 ลา้นตนัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ เน่ืองมาจาก
ก าลงัการผลิตไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึนโดยมีโรงไฟฟ้าพลงัถ่านหินใหม่ 5 แห่งท่ีจะเปิดใหบ้ริการตั้งแต่เดือนมิถุนายนดว้ยก าลงัการผลิตรวม 
4.6 กิกะวตัต ์ประเทศส่งออกถ่านหินหลกัใหแ้ก่เกาหลีใต ้คือ อินโดนีเซียซ่ึงมีปริมาณ 41 ลา้นตนัในปี 2560 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13 เม่ือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ รัสเซียมีปริมาณ 17 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ และโคลมัเบีย
ท่ีปริมาณ 4 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 54 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ (ขอ้มูลจาก Braemar ACM) 
 
ประเทศอืน่ๆ รอบโลก 
การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจทัว่โลกก าลงัแขง็แกร่งข้ึน โดยคาดวา่การขยายตวัทางเศรษฐกิจทัว่โลกจะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 3.6 ในปี 2560 
และร้อยละ 3.7 ในปี 2561 โดยมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจในสหภาพยโุรป ญ่ีปุ่น ประเทศเอเชียท่ีเกิดข้ึนใหม่ ประเทศในยโุรปท่ี
เกิดใหม่ และรัสเซีย มากกวา่ในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจกัร (ขอ้มูลจาก IMF) 
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เช่ือวา่เศรษฐกิจโลกจะผา่นพน้วกิฤตการณ์ทางการเงิน ภาวะถดถอย วกิฤติในสหภาพยโุรป และภาวะราคาสินคา้โภคภณัฑท่ี์ตกต ่า 
หากไม่มีเหตุการณ์เลวร้ายใหม่ๆ เศรษฐกิจของทุกประเทศน่าจะขยายตวัไปในทิศทางเดียวกนัซ่ึงจะหนุนให้มีการคา้ขายและการ
ขยายตวัของภาคอุปสงคภ์ายในประเทศต่างๆทัว่โลก น่ีเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีส าคญัส าหรับการขยายตวัของรายไดแ้ละตลาดตราสาร
ทุนเน่ืองจากอตัราเงินเฟ้อยงัคงอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงช่วยให้ธนาคารกลางของประเทศต่างๆสามารถด าเนินการมาตรการท่ี
เขม้งวดของตนไดต้่อไป (ขอ้มูลจาก J. Safra Sarasin Bank) 
 
ดูเหมือนเป็นช่วงเฟ่ืองฟูของเศรษฐกิจทัว่โลกอีกคร้ัง เน่ืองจากนกัเศรษฐศาสตร์ต่างๆซ่ึงมาจาก Goldman Sachs Group Inc. และ 
Barclays Plc ไดเ้ผยแพร่แนวโนม้ปี 2561 ซ่ึงคาดวา่จะมีการเติบโตร้อยละ 4 ซ่ึงนบัวา่แข็งแกร่งท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2554 และเพ่ิมข้ึน
จากร้อยละ 3.7 ท่ี Goldman Sachs เคยคาดการณ์ไวใ้นปีน้ี นกัเศรษฐศาสตร์ของ Barclays ท่ีช่ือ Ajay Rajadhyaksha และ Michael 
Gavin ไดเ้ขียนไวใ้นรายงานฉบบัท่ี 16 ของเดือนพฤศจิกายนวา่ "การขยายตวัทางเศรษฐกิจเป็นไปในวงกวา้ง" "เศรษฐกิจโลกไม่ได้
พึ่งพาเพียงแค่ภูมิภาคใดภูมิภาคหน่ึง หรืออุตสาหกรรมหรืออุปสงคอ์ย่างใดอยา่งหน่ึงเพียงอย่างเดียว และดูเหมือนวา่จะยงัไม่มี
ความเส่ียงท่ีน่ากงัวล" ทีมนกัเศรษฐศาสตร์ของ Goldman Sachs น าโดย Jan Hatzius ไดร้ะบุวา่ภาพรวมเศรษฐกิจอยูใ่นทิศทางท่ีดี 
หลงัจาก 1 ปีท่ีการเติบโตทางเศรษฐกิจของ 7 กลุ่มประเทศชั้นน าท าไดดี้เกินกวา่ท่ี Bloomberg คาดการณ์ไวเ้ป็นคร้ังแรกนบัตั้งแต่ปี 
2553 และไดร้ะบุในรายงานฉบบัท่ี 5 ของเดือนพฤศจิกายนวา่ เศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่ก าลงัเดินไปไดดี้กวา่ช่วงก่อนวิกฤติ
การเงิน แมก้ารเติบโตทางเศรษฐกิจจะเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ยงัคงมีนกัเศรษฐศาสตร์บางรายเห็นวา่เงินเฟ้อจะเพ่ิมข้ึนแทนซ่ึงจะสร้าง
ความกดดนัแก่ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ Goldman Sachs กล่าวอยา่งเช่ือมัน่วา่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย 4 
คร้ังในปีหนา้ (ขอ้มูลจาก Bloomberg) 
 
ในบรรดาปัจจยัต่างๆทั้งหมดของธุรกิจเดินเรือ ภูมิศาสตร์การเมืองถือเป็นปัญหาใหญ่ท่ีสุดซ่ึงสามารถสร้างและท าลายความมัง่คัง่
ในชัว่ขา้มคืนได ้ปัจจยัน้ีเองเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าไมตลาดการขนส่งสินคา้ทางเรือจึงยากแก่การคาดเดาและมีหลายคนท่ีพลาดใน
การเดิมพนัจากการคาดการณ์ในค่าระวางและมูลค่าเรือ (ขอ้มูลจาก IHS Maritime)  
 
ตามผลส ารวจของนกัเศรษฐศาสตร์ของ Reuter เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปจะดีท่ีสุดในรอบ 10 ปีท่ีผ่านและจะยงัคงแข็งแกร่ง
ตลอดปี 2561 โดยไดร้ะบุวา่การคาดการณ์ดงักล่าวอาจไม่มองโลกในแง่พอ  จากผลส ารวจความคิดเห็นของนกัเศรษฐศาสตร์กวา่ 
80 คนเม่ือวนัท่ี 13-16 พฤศจิกายน คาดวา่เงินเฟ้อซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 1.4 จะต ่ากวา่ท่ีธนาคารกลางยโุรปไดค้าดไวท่ี้ร้อยละ 2 อยา่งนอ้ย
จนกระทัง่คร่ึงหลงัของปี 2562 การเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในสหภาพยโุรปไดแ้ข็งแกร่งข้ึนอยา่งมากในปี 2560 ซ่ึง
น าหน้าทั้ งสหรัฐฯและองักฤษเป็นคร้ังแรกนับตั้งแต่เกิดวิกฤติการเงินในช่วงปี 2550 – ปี 2551 และเป็นการเติบโตในทิศทาง
เดียวกนัในทุกประเทศในสหภาพยโุรป ทั้งน้ี ไม่เคยไดเ้ห็นความเช่ือมัน่ในระดบัสูงเช่นน้ีในเศรษฐกิจของสหภาพยโุรปมาตั้งแต่
เกิดวกิฤติการเงินและเป็นเร่ืองท่ีแทบไม่เคยเกิดข้ึนนบัตั้งแต่มีการเปิดตวัสหภาพยโุรปในปี 2542 (ขอ้มูลจาก Reuters) 
 
ธนาคารกลางสหภาพยโุรปกล่าววา่การขยายตวัทางเศรษฐกิจของสหภาพยโุรปยงัคงแข็งแกร่งและเป็นวงกวา้งและคาดวา่จะยงัคง
แขง็แกร่งเช่นน้ีต่อไปในปีหนา้ โดยรวมแลว้ขอ้มูลต่างๆช้ีวา่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสส่ีของปี 2560 และประมาณช่วง
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ปลายปี และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเน่ืองในปี 2561 เจ้าหน้าท่ีธนาคารกลางยุโรปได้กล่าวถึงการคาดการณ์การเติบโตทาง
เศรษฐกิจของสหภาพยโุรปล่าสุด ระบุวา่จะขยายตวัท่ีร้อยละ 2.4 ในปีน้ี ร้อยละ 2.3 ในปี 2561 ร้อยละ1.9 ในปี 2562 และร้อยละ 
1.7 ในปี 2563 (ขอ้มูลจาก RTT News) 
 
หลงัจากหลายปีของข่าวร้ายจากผูผ้ลิตเหล็กกลา้ในสหรัฐฯและยโุรป อุตสาหกรรมก็เร่ิมดีข้ึนอีกคร้ัง บริษทั ArcelorMittal ซ่ึงเป็น
ผูผ้ลิตเหล็กกลา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดกล่าววา่เป็นมากกวา่สัญญาณ โดย Aditya Mittal หัวหนา้ฝ่ายการเงินไดใ้ห้สัมภาษณ์ในกรุงปารีสว่า 
"หากการฟ้ืนตวัเป็นไปในเชิงโครงสร้างการฟ้ืนตวัจะคงอยูย่าวนาน" น่าจะเป็นปีท่ีดีทีสุด” โดยราคาเหล็กกลา้และราคาหุ้นของ
ผูผ้ลิตเหลก็ก าลงัพุง่สูงข้ึน อุปสงคท์ัว่โลกแขง็แกร่งข้ึน โดยบริษทั ArcelorMittal เห็นวา่อุปสงคใ์นเหลก็จะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ในปีน้ี
และจีนซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีอุปทานเหล็กมีมากเกินไปก าลงัปิดโรงงานต่างๆเพื่อลดมลพิษ ประเทศต่างๆไดเ้พ่ิมมาตรการป้องกนัทาง
การคา้หลงัจากการทุ่มตลาดเหลก็กลา้ของจีนกลายเป็นประเด็นทางการเมืองท่ีรุนแรง (ขอ้มูลจาก Bloomberg) 
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