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เลขที ����-��� 
 
วนัที � กมุภาพนัธ์ ���� 
 
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

เรื�อง คําอธิบายและบทวิเคราะห์ของผู้บริหารต่อผลการดาํเนินงานไตรมาสสี� ปี ()*+ 
 

ผลประกอบการของบริษทัฯ 

ผลการดําเนินงานซึงตรวจสอบแลว้โดยบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทัฯ ครั0 งล่าสุด รายได ้     
ต่อวนัต่อลาํเรือในช่วงไตรมาสสีอยูที่ 66,�89 เหรียญสหรัฐ โดยตวัเลขทั0งปีอยูที่ 66,��= เหรียญสหรัฐตอ่วนัตอ่ลาํเรือ โปรดดู
หวัขอ้ “การแบ่งส่วนตลาด” ดา้นล่างซึงแสดงถึงผลการดาํเนินงานของกองเรือของบริษทัฯ ต่อวนัต่อลาํเรือโดยเปรียบเทียบกบั
ดชันีคา่ระวางเรือในไตรมาสนี0  ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํเรือเฉลียอยูที่ 9,8�� เหรียญสหรัฐ ซึงตวัเลขทั0งปีอยูที่ 9,��6 
เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ ซึงสูงกวา่ประมาณการทีบริษทัฯ ตั0งไวส้าํหรับปีนี0 ที 9,��� เหรียญสหรัฐตอ่วนัตอ่ลาํเรือ และสูงกวา่
ตวัเลขในปีทีแลว้ รายไดก่้อนหกัดอกเบี0ย ภาษี ค่าเสือม (EBITDA) สาํหรับไตรมาสสี อยูที่จาํนวน 68.88 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซึง
ตวัเลขทั0งปีอยูที่ ��.�� ลา้นเหรียญสหรัฐ ทั0งนี0  บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิสาํหรับไตรมาสสีจาํนวน 9.�� ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยกาํไรต่อ
หุน้ (EPS) หน่วยเป็นเงินสกุลไทยบาทอยูที่ �.6� บาทตอ่หุน้ ไตรมาสนี0 ถือเป็นไตรมาสที � ติดต่อกนัทีบริษทัฯ มีกาํไรนบัตั0งแต่
ไตรมาส 9 ปี ���� สาํหรับปี 2561 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 69.6� ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยกาํไรต่อหุน้ (EPS) หน่วยเป็นเงิน
สกลุไทยบาทอยูที่ �.�S บาทต่อหุน้                                                                                                                                                                                                                               
 

ตัวเลขที�สําคัญ ปี ()*/ ปี ()*+ ไตรมาส 0 

ปี ()*/ 

ไตรมาส 0 

ปี ()*+ 
รายไดสู้งสุดตอ่วนัตอ่ลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 21,557 20,557 21,557 20,557 

รายไดเ้ฉลียตอ่วนัตอ่ลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 9,486 11,063 10,728 11,274 
รายไดเ้ฉลียตอ่วนัตอ่ลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 
(สาํหรับเรือขนาดแฮนดี0ไซส์) 

9,812 10,355 10,503 10,461 

รายไดเ้ฉลียตอ่วนัตอ่ลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(สาํหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์) 

8,269 11,038 9,658 11,242 
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รายไดเ้ฉลียตอ่วนัตอ่ลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(สาํหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์) 

10,091 12,772 12,469 13,239 

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉลียต่อวนัต่อลาํ (OPEX) (หน่วย
เป็นเหรียญสหรัฐ) 

4,355 4,621 4,451 4,785 

รายไดก่้อนหกัดอกเบี0ย ภาษ ีคา่เสือม (EBITDA) (หน่วย
เป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 

53.18 68.20 17.15 17.77 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ (ไม่รวมกาํไร (ขาดทนุ) จากอตัรา
แลกเปลียนและรายการพิเศษตา่งๆ) (หน่วยเป็นลา้น
เหรียญสหรัฐ)   

(1.13) 14.26 3.63 4.64 

กาํไร (ขาดทุน )สุทธิ  (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) (3.76) 14.10 3.32 4.56 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (EPS) (ไม่รวมกาํไร (ขาดทนุ) 
จากอตัราแลกเปลียนและรายการพิเศษต่างๆ)          
(หน่วยเป็นบาท) 

(0.03) 0.30 0.08 0.10 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          (0.08) 0.29 0.07 0.10 
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) บริษทัฯ มุ่งมันทีจะนาํหลกัจรรยาบรรณและความซือสตัยสู์งสุดมาใชใ้นการดาํเนิน
ธุรกิจ โดยบริษทัฯ ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมนี0มานานกวา่สามทศวรรษ โดยไดรั้บการยอมรับในดา้นการต่อตา้นการทุจริต 
หรือการกระทาํผิดจรรยาบรรณ นอกจากนั0น บริษทัฯ ไดล้งนามในคาํแถลงเจตจาํนงทีจะเป็นส่วนหนึงของแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) และมีความมุง่มันทีจะบรรลเุป้าหมายของ CAC  ในการต่อตา้นการทุจริตทุก
รูปแบบในทุกระดบั บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมการรณรงคใ์ชน้โยบายไม่รับของขวญั (No Gift Policy) ของ CAC เนืองจากเห็นวา่การเขา้
ร่วมการรณรงคนี์0ไม่เพียงแต่จะเสริมความแขง็แกร่งใหก้บันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชันทีมีอยูข่องบริษทัฯ เทา่นั0น หากแต่จะ
เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมันของบริษทัฯ ในการต่อตา้นทุจริตทุกรูปแบบอีกดว้ย ดงันั0น บริษทัฯ จึงสนบัสนุนให้
บุคคลากรของบริษทัฯ งดรับของขวญัใดๆ ในทุกเทศกาล ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มจากผูค้า้ ซพัพลายเออร์ ตวัแทนธุรกิจ 
พนัธมิตรทางธุรกิจ และ / หรือบุคคลอืนใด 
 
การแบ่งส่วนตลาด ในไตรมาสสี คา่เฉลียของดชันีคา่ระวางเรือขนาดแฮนดี0ไซส์ (BHSI) อยูที่ระดบั �9= จุด โดยมีคา่เฉลียของ
อตัราคา่เช่าเรือต่อวนัที S,=�� เหรียญสหรัฐ เมือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดแฮนดี0ไซส์ของบริษทัฯ ซึงทาํรายไดอ้ยูที่ 
6�,9�6 เหรียญสหรัฐนั0น สูงกวา่อตัราคา่เช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 6�.9� สาํหรับไตรมาสสีนี0  ค่าเฉลียของดชันีคา่ระวางเรือ
ขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูที่ระดบั 6,�9S จุด โดยมีคา่เฉลียของอตัราคา่เช่าเรือต่อวนัที 66,�8S เหรียญสหรัฐ เมือเปรียบเทียบแลว้
จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดซุปราแมกซข์องบริษทัฯ ซึงทาํรายไดอ้ยูที่ 66,�9� เหรียญสหรัฐ นั0นตํากวา่อตัราคา่เช่าเรือของดชันี BSI 
ร้อยละ �.S6 เรือขนาดอลัตราแมกซข์องบริษทัฯ ซึงทาํรายไดอ้ยูที่ 6=,�=S เหรียญสหรัฐ นั0นสูงกวา่อตัราคา่เช่าเรือของดชันี BSI 
ร้อยละ 69.=9 (เนืองจากไม่มีดชันีสาํหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์โดยเฉพาะ ดงันั0น บริษทัฯ จึงไดเ้ปรียบเทียบกบัดชันี BSI) ทั0งนี0  
เป้าหมายของบริษทัฯ คือ การทาํรายไดใ้หม้ากกวา่ดชันีดงักล่าวทั0งสอง 
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วัน SET Opportunity Day ครั0 งตอ่ไป ซึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการนาํเสนอขอ้มลูผลประกอบการ ณ อาคารตลาดหลกัทรัพยฯ์            
จะมีขึ0นในวนัพธุที 6= กมุภาพนัธ์ ���� เวลา 6�.6� นาฬิกา บริษทัฯ หวงัวา่ทา่นทั0งหลายจะไดเ้ขา้ร่วมงานนี0 เพือพดูคุยผลการ
ดาํเนินงานสาํหรับปี ���6 และการคาดการณ์สาํหรับปี ����  สาํหรับท่านทีไม่สามารถเขา้ร่วมได ้ท่านสามารถติดตามไดจ้าก web 
cast live by the SET 
 

การรีไซเคิลเรือ ในปีนี0 เป็นไปอยา่งชา้ๆ ดว้ยขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือทีถูกรีไซเคิลในปี ���6 จาํนวน �.�� ลา้นเดทเวทตนั 
รวมเรือทุกประเภทซึงอยูใ่นตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง เมือเทียบกบัปริมาณ 6�.6� ลา้นเดทเวทตนัในปี ���� เนืองจากอายุ
ของกองเรือโลก ณ สิ0นปี ���6 (มีเรือจาํนวน ��.68 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ �.S� ของกองเรือโลกมีอายมุากกวา่ �� ปี) และ
อตัราการสังต่อเรือต่อกองเรือทีอยู่ในระดบัตํา (ร้อยละ 6�.�� จนถึง ณ สิ0นปี ����) ทาํให้กองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองโลก
น่าจะขยายตวัอยา่งชา้ทีสุดตั0งแต่เริมศตวรรษใหม่ โดยคาดวา่จะมีการรีไซเคิลเรือมากในระหวา่งปี ���� ถึงปี ���= เนืองจากมี
จาํนวนเรือทีอายมุากกวา่ �� ปีและความกดดนัทางกฎเกณฑ์ (ระบบจดัการนํ0าถ่วงเรือ และการใชน้ํ0 ามนัเชื0อเพลิงค่ากาํมะถนัตํา 
(IMO 2020))  
 

สัญญาเช่าระยะยาว กบั สัญญาเช่าระยะสัJน ณ วนัที =6 ธนัวาคม ���6 ปรากฎตามตารางดา้นล่างนี0  จะเห็นไดว้า่มีการทาํสญัญาเช่า
เรือระยะยาวแลว้ ในอีกสีปีขา้งหนา้ (ปี ���� ถึงปี ����) เฉลียอยูที่ร้อยละ 6�.8� ดว้ยรายไดที้คาดวา่จะไดรั้บประมาณ 6�6.�� ลา้น
เหรียญสหรัฐ   
 

ปี ปี ()*+ ปี ()*( ปี ()*K ปี ()*0 ปี ()*) 

จาํนวนวนัเดินเรือรวม   13,140 13,140 13,176 13,140 13,140 
จาํนวนวนัทีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้    2,366 2,409 2,196 2,190 1,992 
ร้อยละของจาํนวนวนัทีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้  18 18 17 17 15 
อตัราคา่ระวางเรือเฉลียต่อวนั  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

13,664 13,585 13,875 13,875 14,211 

มูลคา่รวมของสญัญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  

32.33 32.72 30.47 30.39 28.30 

 
บริษทัฯ มีความตั0งใจอยา่งต่อเนืองทีจะปล่อยเรือใหเ้ช่าโดยการทาํสัญญาเช่าระยะยาวเมือโอกาสอาํนวย 
 

การเปลี�ยนแปลงของดชันี BDI และมุมมองของบริษัทฯ ต่อตลาด 

ประเทศจีนเป็นผูส้นบัสนุนหลกัซึ งช่วยให้ค่าระวางเรือปรับตวัสูงขึ0น อย่างไรก็ตาม จากการทีอุปสงคม์ีปริมาณลดลงในช่วง
เทศกาลตรุษจีน ทาํให้ ในช่วงดังกล่าวโดยปกติ ดัชนี BDI จะมีการปรับตวัลดลงอย่างรวดเร็วจนถึงประมาณหนึงสัปดาห์
หลงัจากเทศกาลตรุษจีน หลงัจากนั0น ดชันีจะปรับตวัเพิมขึ0นอยา่งรวดเร็วส่งผลใหเ้กิดการเคลือนไหวแบบรูปตวั V จากการขยาย
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การบงัคบัใชน้โยบายการลดกาํลงัการผลิตในอุตสาหกรรมหลกัจากเดิม 4 มณฑล ในปี 2561 ไปเป็น 14 มณฑล ในช่วงตั0งแต่ปี 
2562 ถึงปี 2564 ตามทีบริษทัฯ ไดค้าดการณ์ไวเ้มือปีทีแลว้ ในอนาคตดชันี BDI จะแตะจุดสูงสุด ณ กลางเดือนตุลาคมของทุกปี 
และหลงัจากนั0นก็จะปรับตวัลดลงเรือยๆ จนถึงสิ0นเดือนกุมภาพนัธ์ ก่อนทีจะปรับตวัเพิมขึ0นอยา่งต่อเนืองเป็นรูปตวั V ไปจนถึง
กลางเดือนตุลาคม ฤดูกาลรูปแบบใหม่ของดชันี BDI ไดเ้กิดขึ0นแลว้  
 
บริษทัฯ ไดท้าํการวเิคราะห์ตวัเลขอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจในอดีตทีผา่นมาจาก IMF และตวัเลขการขยายตวัของภาคอุปสงค์
ในแง่ตนั-ไมล ์จาก Clarksons ตั0งแต่ปี ��9= จนถึงสิ0นปี ���6 และพบวา่ในช่วง 6S ปีนี0  ตวัเลขทั0งสองมีความสมัพนัธ์กนัถึงร้อยละ 
S� กล่าวง่ายๆ ก็คือ อุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมลน์ั0นเป็นผลมาจากการเติบโตของตวัเลขจีดีพโีลก โดยบริษทัฯ ไดค้น้พบวา่เมือบวกร้อย
ละ 6.6� เขา้ไปในตวัเลขจีดีพโีลก จะไดต้วัเลขการขยายตวัของภาคอุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมลส์าํหรับปีนั0นๆ หลกัการดงักล่าวน่าจะ
เป็นหลกัการคาํนวณตวัเลขการขยายตวัของภาคอุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมลที์คอ่นขา้งแม่นยาํ 
 
จากประกาศล่าสุดของ IMF ไดบ้ง่ชี0วา่ตวัเลขการขยายตวัของจีดีพีโลกสาํหรับปี ���� จะอยูที่ร้อยละ =.� และสาํหรับปี ���= จะ
อยูที่ร้อยละ =.� ดงันั0น หากเราใชห้ลกัการวเิคราะห์เช่นเดียวกนักบัขา้งตน้ซึงวเิคราะห์จากขอ้มูลยอ้นหลงั 6S ปีทีผา่นมา การ
ขยายตวัของปริมาณอปุสงคใ์นแง่ตนั-ไมลจ์ะอยูที่ประมาณกวา่ร้อยละ 9.� ในแต่ละปี DNB Markets ไดร้ะบุในรายงานเมือวนัที 9 
มกราคม ���� วา่การขยายตวัของปริมาณอุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมลจ์ะอยูที่ร้อยละ =.S ในปี ���� 
 
บริษทัฯ ไดว้เิคราะห์การขยายตวัของปริมาณอุปทาน โดยอา้งอิงขอ้มูลจาก Clarksons ปรากฏวา่ไดอ้ตัราการขยายตวัของกองเรือ
สุทธิทีร้อยละ =.�� สาํหรับปี ���� และร้อยละ =.�� สาํหรับปี ���= โปรดตระหนกัวา่บริษทัฯ ยงัไม่ไดร้วมปัจจยัทีจะมีผลกดดนั
ใหมี้การรีไซเคิลเรือเนืองจากการบงัคบัติดตั0งระบบจดัการนํ0 าถ่วงเรือและกฎเกณฑ์การใชน้ํ0 ามนัเชื0อเพลิงค่ากาํมะถนัตํา (IMO 
����) ในการวเิคราะห์ดงักล่าว 
 
ดงันั0น หากบทวเิคราะห์ของบริษทัฯ ทั0งสาํหรับภาคอุปสงคแ์ละภาคอุปทานเป็นจริงตามทีคาดไว ้ปี ���� และปี ���= น่าจะเป็น
ปีทีดี 
 
ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ไม่รวมถึงการตกลงระหวา่งสหรัฐฯ กบัจีนในการยติุสงครามทางการคา้ ข่าวลา่สุดเกียวกบัการตกลงยติุ
สงครามทางการคา้จาก Bloomberg ระบุวา่จีนไดเ้สนอทีจะเพิมการนาํเขา้สินคา้จากสหรัฐฯ  6 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในช่วง � 
ปีขา้งหนา้จนถึงสิ0นปี ���8 ในขณะทีสหรัฐฯ ตอ้งการใหล้ดเวลาเหลือเพยีง 9 ปี หากมีการตกลงกนัไดร้ะหวา่งสองประเทศ ไม่วา่
จะเป็นการเพิมการนาํเขา้มูลคา่ 6 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในช่วง 9 หรือ � ปีก็ตาม แสดงใหเ้ห็นวา่จีนจะตอ้งซื0อสินคา้จากสหรัฐฯ 
เพิมขึ0นอีก 6.� แสนลา้นเหรียญสหรัฐฯ ถึง �.� แสนลา้นเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ตลอดช่วง 9 หรือ � ปี โดยมีวตัถุดิบ = ประเภททีจีน
น่าจะเพิมการนาํเขา้จากสหรัฐฯ ไดอ้ยา่งง่ายดาย กลา่วคือ ธญัพชื ถ่านหิน และนํ0ามนั/แก๊ส ในปี ���6 จีนนาํเขา้ถ่านหินจาก
อินโดนีเซียปริมาณ 6�� ลา้นตนั โดยใชเ้วลาในการขนส่งไปจีนประมาณ � วนั หากปริมาณ 6�� ลา้นตนันี0ถูกทดแทนดว้ยถ่านหิน
จากสหรัฐฯ จะเพิมระยะเวลาการขนส่งเป็น 9� วนั หรือคิดเป็น 8 เท่าในแง่ตนั-ไมลเ์มือเทียบกบัการขนส่งถ่านหินจากอินโดนีเซีย    
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ดา้นอุปทานของกองเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองโลก บริษทัฯ คาดวา่อุปทานสุทธิจะเพิมขึ0นประมาณร้อยละ 3.06 ในปี 2562 และ
ร้อยละ 3.26 ในปี 2563 ขณะทีอปุสงคน่์าจะเพิมมากขึ0นกวา่ร้อยละ 4.5 ซึงคลา้ยคลึงกบัการขยายตวัของภาคอปุสงคใ์นปี 2561 ซึง
อุปทานไดเ้พิมขึ0นร้อยละ 2.8 ความต่างระหวา่งการคาดการณ์ของการขยายตวัของอุปสงคแ์ละอุปทานสาํหรับปี 2562 และปี 2563 
นั0นน่าจะทาํใหต้ลาดแขง็แกร่งมากขึ0น เมือคาํนึงถึงความกดดนัจากกฎเกณฑต์ามทีอธิบายดา้นลา่งแลว้ จะเห็นไดว้า่ภาคอุปทาน
จะลดลงจากการรีไซเคิลเรือเก่า การแล่นเรือชา้ลงจากเจา้ของเรือทีใชน้ํ0ามนัเชื0อเพลิงคา่กาํมะถนัตํา (LSFO) และวนัทีไมส่ามารถ
แล่นเรือไดเ้นืองจากการนาํเรือเขา้อู่แหง้สาํหรับเจา้ของเรือทีตอ้งการติดตั0งเครืองดกัจบัเขม่าควนั ปัจจยัเหล่านี0จะส่งผลเชิงบวก
ต่อตลาดเพิมขึ0น  
 
หากปัญหาความตึงเครียดจากภูมิศาสตร์การเมือง การใชม้าตรการคว ําบาตร Brexit ปัญหางบประมาณของสหภาพยโุรป และการ
จดัเก็บภาษีทางการคา้ไดค้ลีคลายลง กจ็ะช่วยใหอุ้ปสงคดี์ขึ0นเนืองจากไมมี่ปัจจยัจากความไมแ่น่นอนซึงไดบ้ันทอนการตดัสินใจ
ซื0อขายสินคา้ในปีนี0  อนัจะส่งผลใหอ้ปุสงคก์ลบัมาแขง็แกร่งเช่นเดียวกบัตอนทีไม่มีการจดัเก็บภาษีทางการคา้หรือความตึงเครียด
จากภูมิศาสตร์การเมือง 
 
ตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกองนั0นเผชิญปัญหาเรืองความไม่สมดุลกนัระหว่างภาคอุปทานกบัภาคอุปสงค ์จากการทีเจา้ของเรือ
ขนส่งสินคา้แห้งเทกองเกือบทุกรายสามารถทาํกาํไรไดใ้นทุกวนันี0แสดงให้เห็นว่าอุปสงคไ์ดแ้ขง็แกร่งขึ0นในปี ���6 แต่การ
รีไซเคิลเรือยงัคงมีปริมาณนอ้ยทาํใหก้องเรือขยายตวั ��.S= ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ �.� ซึงสูงกวา่ประมาณการเมือตอนตน้ปี 
เนืองจากอุปสงคแ์ละอุปทานใกลเ้ขา้สู่จุดสมดุลหรือใกลจุ้ดสมดุล ซึงการฟื0 นตวันี0อาจมีลกัษณะผนัผวนอยา่งมากเนืองจากการ
เปลียนแปลงเพียงเลก็นอ้ยไม่วา่ในอุปสงคห์รืออุปทานจะส่งผลกระทบต่อดชันี BDI อยา่งมาก 
 
ดชันี BDI ในระดบัปัจจุบนั (ณ วนัที 9 กุมภาพนัธ์ ���� อยู่ที �=9 จุด) ไม่น่าสร้างความประหลาดใจสาํหรับผูอ้่านข่าวราย
ไตรมาสหรือรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ในช่วงสองสามปีทีผ่านมา บริษทัฯ ไดก้ล่าวอยูเ่สมอวา่ภาคอุปสงคแ์ละภาคอุปทาน
เกือบจะใกลถึ้งจุดสมดุล แต่จากการทีการรีไซเคิลเรือทีเกือบจะหยุดนิงส่งผลให้ปัจจยัจากภาคอุปสงคเ์ป็นตัวหลกัในการ
ขบัเคลือนตลาดและดชันี BDI บริษทัฯ ไดก้ล่าวเตือนอยูเ่สมอวา่แมว้า่ปัจจยัพื0นฐานดูเหมือนจะดีแต่เจา้ของเรือต่างๆ กลบัไม่ให้
ความร่วมมือในการรีไซเคิลเรือของตน บริษทัฯ จึงไดก้ล่าวมาโดยตลอดวา่การฟื0 นตวัของตลาดขนส่งสินคา้แห้งเทกองนั0นจะ
ขึ0นอยูก่บัปัจจยัจากภาคอุปสงคเ์พียงอยา่งเดียวอนัส่งผลใหต้ลาดมีความผนัผวนอยา่งมาก และสามารถเปลียนแปลงไปตามภาค
อุปสงคข์องวฏัจกัรไดอ้ย่างง่ายดายไม่ว่าจะเพียงเล็กนอ้ยหรือมากก็ตาม การขยายตวัของกองเรือสุทธิอยู่ในระดบัทีน่าพอใจ
ในช่วงปีทีผา่นมาตั0งแต่ไตรมาสแรก ปี ���S และดูเหมือนวา่จะเติบโตประมาณร้อยละ = ต่อปี เมือคาํนึงการสมมติฐานต่างๆ โดย
มีสาเหตุมาจากความแขง็แกร่งของตลาด กลา่วคือ ยิงตลาดแขง็แกร่งมากขึ0นเท่าใดปริมาณการรีไซเคิลเรือยิงจะลดลงมากเท่านั0น 
ซึ งส่งผลใหใ้นช่วงสองสามปีทีผ่านมาการขยายตวัของกองเรือมีมากกวา่ทีคาดการณ์ไว ้อนัสืบเนืองมาจากปริมาณการรีไซเคิล
เรือทีนอ้ยกวา่ทีคาดการณ์ไวม้าก สาํหรับภาคอุปสงคน์ั0น สงครามทางการคา้ระหวา่งสหรัฐฯ กบัจีนไดเ้พิมความรุนแรงขึ0นอยา่ง
ต่อเนือง ซึงไดท้าํลายบรรยากาศทางเศรษฐกิจรอบโลก และส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของโลกชะลอตวัลง อนัทาํใหป้ริมาณการขนส่ง
สินคา้ทุกประเภทในแง่ตนั-ไมลล์ดลง ภาคอปุสงคที์อ่อนตวัอนัเนืองมาจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของการเติบโตของตวัเลขจี
ดีพโีลก ยิงเลวร้ายลงจากการชะลอตวัลงตามฤดูกาลเนืองจากใกลเ้ทศกาลตรุษจีนและการลดมลพิษในจีนโดยการลดปริมาณการ
ผลิตภายในประเทศซึ งทาํให้ความตอ้งการในวตัถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมเหล็กกลา้ ซีเมนต์ และอะลูมิเนียมลดลงในช่วงฤดู
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หนาว ซึงสวนทางกบัการขยายตวัของกองเรือทีมากขึ0นเนืองจากปริมาณการรีไซเคิลเรือทีลดลงอยา่งมาก อนัส่งผลใหด้ชันี BDI 
และดชันีของเรือแต่ละประเภทร่วงลงดงัทีเห็นอยูใ่นขณะนี0   ทางแกปั้ญหานั0นมีแต่เจา้ของเรือกลบัไม่ใหค้วามร่วมมือในการรี
ไซเคิลเรือของตนซึงทาํใหเ้ราตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัทีภาคอุปสงคข์องตลาดไม่สามารถรองรับปริมาณเรือทั0งหมด
ทีมีอยูใ่นตลาดได ้ดงันั0น หากจะถามวา่ปัจจยัพื0นฐานในภาคอุปสงคน์ั0นมีปํญหาหรือไม่ บริษทัฯ ไม่คิดวา่เป็นเช่นนั0น เนืองจาก
ภาค     อุปสงคน์ั0นไดรั้บผลกระทบจากหลากหลายปัจจยั กลา่วคือ สงครามทางการคา้ การเติบโตของตวัเลขจีดีพโีลกทีชะลอตวั
ลง การชะลอตวัของตลาดเนืองจากเทศกาลตรุษจีน อุบติัเหตุในเหมืองแร่เหลก็ในบราซิลและออสเตรเลีย ซึงสวนทางกบักองเรือ
โลกที เติบโตขึ0 นในช่วงสองสามปีทีผ่านมาเนืองจากการรีไซเคิลเรือได้หยุดชะงักลง วิธีแก้ปัญหาที เห็นได้ชัดก็ คือ 
รีไซเคิลเรือใหม้ากขึ0น หยดุการสังต่อเรือใหม ่ชะลอการรับเรือตอ่ใหม ่ซึงแมว้า่จะดูเป็นเรืองง่ายแต่ก็ดูเหมือนวา่จะยากทีจะเกิดขึ0น 
 

มุมมองอื�นๆ ต่อตลาด 

เช่นเดียวกบัความกดดนัตอ่อตัราคา่ระวางในปี 2559 อตัราค่าระวางเรือเฉลียสาํหรับดชันี BSI และดชันี BHSI ไดฟื้0 นตวัโดยอยูที่
ประมาณ 11,500 เหรียญสหรัฐต่อวนั และ 8,600 เหรียญสหรัฐต่อวนั ตามลาํดบั ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2561 ในช่วง 10 
เดือนแรกของปี 2561 มีการส่งมอบเรือจาํนวน 130 ลาํ คิดเป็นขนาดระวางรวม 6.4 ลา้นเดทเวทตนั โดยเป็นเรือขนาด 20,000 - 
64,999 เดทเวทตนั ซึ งลดลงร้อยละ 48 ในแง่เดทเวทตนั เมือเทียบช่วงเดียวกนัของปี 2560 อยา่งไรก็ตาม การปลดระวางเรือได้
ชะลอตวัลงอยา่งมากในปี 2561 โดยมีเรือเพียง 18 ลาํ คิดเป็น 0.7 ลา้นเดทเวทตนัทีมีการรีไซเคิลในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2561 
ลดลงร้อยละ 84 ในแง่เดทเวทตนั เมือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปี 2560 บรรยากาศในตลาดทีฟื0 นตัวดีขึ0นได้ทาํให้ปริมาณ          
การรีไซเคิลเรือลดลงในปีนี0  แมว้า่น่าจะเพิมขึ0นในอนาคตจากการทีมีการบงัคบัใชก้ฎเกณฑ์ในการระบบจดัการนํ0 าถ่วงเรือและ
กฎเกณฑน์ํ0ามนัเชื0อเพลิงคา่กาํมะถนัตํา ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2561 มีการสังต่อเรือใหม่จาํนวน 62 ลาํ ขนาด 20,000 - 64,999 
เดทเวทตนั คิดเป็นขนาดระวางรวม 2.6 ลา้นเดทเวทตนั เมือเทียบกบัจาํนวน 30 ลาํ (1.4 ลา้นเดทเวทตนั) ทีมีการสังต่อในปีช่วง
เดียวกนัของปี 2560 โดยเรือขนาด 60,000 - 64,999 เดทเวทตนัยงัคงไดรั้บความนิยมในการสังต่อ โดยมีอตัราส่วนการสังต่อเรือ
ใหม่ต่อเรือทีมีอยูใ่นตลาดสูงถึงร้อยละ 27.0 หากมองในแง่จาํนวนเรือ การสังต่อเรือขนาดแฮนดี0ไซส์และซุปราแมกซ์อยูที่ร้อย
ละ 6.4 ในแง่ของจาํนวนเรือ และร้อยละ 7.3 ในแง่ของเดทเวทตนั สถานการณ์ความสมดุลระหว่างภาคอุปทานกบัภาคอุป
สงคย์งัคงดีขึ0นอย่างต่อเนืองแมว้่าการปลดระวางได้ชะลอตวัลง โดยการรับมอบเรือใหม่ยงัคงทรงตวัในระดบัตํา และการ
ขยายตวัทางการคา้ยงัคงอยู่ในระดบัทีดีอย่างต่อเนือง อย่างไรก็ตาม การห้ามการนาํเขา้ถ่านหินของจีนอาจทาํให้ปริมาณการ
นาํเขา้ถ่านหินลดลงในอนาคตอนัใกล ้นอกเหนือจากปริมาณการนาํเขา้ถ่านหินของญีปุ่นและเกาหลีใตที้ไดล้ดลง ในขณะที
สงครามทางการคา้ระหวา่งสหรัฐฯกบัจีนจะส่งผลใหมี้การปรับเปลียนเสน้ทางการขนส่งสินคา้โภคภณัฑ ์เช่น เหลก็กลา้ ถ่านหิน 
และถัวเหลือง มากกวา่จะมีการระงบัการการคา้เลย หากมีการใชม้าตรการทีรุนแรงขึ0นจะส่งผลเสียต่อการคา้ขายหลกัๆ และ
บรรยากาศในตลาด ซึงส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจของโลกรวมถึงอุปสงคใ์นการขนส่งสินคา้แหง้เทกองดว้ย (ขอ้มูลจาก 
Banchero Costa ณ วนัที 29 พฤศจิกายน 2561) 
 
William Tooth จาก Maritime Strategies International ไดเ้ขยีนวา่ ไตรมาสสีทีออ่นตวัลงสาํหรับเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองขนาด
เล็กน่าจะตามมาดว้ยไตรมาสแรกและไตรมาสสองทีฟื0 นตวัขึ0นตามฤดูกาลท่ามกลางประเด็นทางการคา้ต่างๆ โดย MSI คาดว่า
ฤดูกาลส่งออกถัวเหลืองของสหรัฐฯ จะมีการเปลียนแปลงโดยจะชะลอตวัลงในช่วงสามเดือนขา้งหนา้ แต่จะเพิมขึ0นในไตรมาส
สองจากการส่งออกของประเทศแถบลาตินอเมริกา MSI คาดการณ์ว่าอตัราค่าระวางเรือสําหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์จะอยูที่ 
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12,400 เหรียญสหรัฐฯ ต่อวันในเดือนมกราคม และ 13,300 เหรียญสหรัฐฯต่อวันในเดือนเมษายน 2562 (ข้อมูลจาก 
Splash247.com ณ วนัที 29 พฤศจิกายน 2561) 
 
แมว้า้ปี 2561 ไม่ไดดี้ตามคาดการณ์ แต่อตัราค่าระวางเรือเฉลียของทั0งปีแสดงใหเ้ห็นถึงรายไดที้ดีขึ0นของเรือขนส่งสินคา้แหง้เท
กองทั0ง 4 ประเภท (เคปไซส์ ปานาแมกซ์ ซุปราแมกซ์ และแฮนดี0ไซส์) เมือพิจารณาอตัราค่าระวางเรือเฉลียของเรือขนาดซุปรา
แมกซ์นั0นเฉลียเพิมขึ0นร้อยละ 23 อยู่ทีประมาณ 11,500 เหรียญสหรัฐฯ เรือขนาดปานาแมกซ์นั0นเฉลียเพิมขึ0นร้อยละ19 อยู่ที
ประมาณ 11,650 เหรียญสหรัฐฯ และเรือขนาดแฮนดี0ไซส์เฉลียเพิมขึ0นร้อยละ 14 อยูที่ประมาณ 8,700 เหรียญสหรัฐฯ และแมว้า่
เรือขนาดเคปไซส์ซึงมีความผนัผวนอยา่งมากยงัเพิมขึ0นร้อยละ 9 อยูที่ประมาณ 16,500 เหรียญสหรัฐฯ โดยรวมแลว้ปี 2561 การ
ขยายตวัของกองเรือสุทธิที 23 ลา้นเดทเวทตนั (ร้อยละ 2.8) ซึงสมัพนัธ์กบัปริมาณการขยายตวัของการคา้ซึงอยูที่ประมาณ 160 
ลา้นตนั (ร้อยละ 2.7) คาํถามคือปี 2562 จะเป็นอย่างไร ซึงหากพิจารณาปริมาณการสังต่อเรือทีมากขึ0นซึ งอยูที่ประมาณ 49 ลา้น
เดทเวทตนั ประกอบกบัความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และทางการเมืองจะเห็นไดว้า่เป็นปีทีไม่ควรคาดหวงัมากนกั อยา่งไรก็
ตาม ปริมาณเรือทีสังต่อใหม่จะออกสู่ตลาดในช่วงไตรมาสแรกดูเหมือนจะไม่มาก ดงันั0น หากความตึงเครียดทางการคา้ระหวา่ง
สหรัฐฯ และจีนไดค้ลีคลายคงในช่วงตน้ปี 2562 ตลาดในช่วงไตรมาสแรกอาจจะฟื0 นตวัอยา่งน่าประหลาดใจ อยา่งไรก็ตาม ความ
ไม่แน่นอนอนัเกิดจากกฎเกณฑ์ IMO 2020 ทีกาํลงัจะมีผลใชบ้งัคบันั0น คงเป็นการยากทีจะคาดการณ์ระยะยาวได ้  (ขอ้มูลจาก 
Howe Robinson Research ณ วนัที 21 ธนัวาคม 2561) 
 
Claksons Platou Securities ขอเรียกปี ���� วา่เป็นเชา้วนัใหม่สาํหรับเจา้ของบริษทัเดินเรือ โดยส่งสัญญาณวา่ราคาหุน้จะฟื0 นตวั
จากปีทีราคาหุ้นไดล้ดลงเนืองจากสงครามทางการคา้ระหว่างจีนกบัสหรัฐฯ Frode Morkedal หัวหนา้ฝ่ายวิเคราะห์เชือว่าการ
บงัคบัใชก้ฎเกณฑ ์IMO 2020 ประกอบกบัปริมาณการสังต่อเรือใหม่ทีอยูใ่นระดบัตําทีสุดในรอบสองทศวรรษ อาจทาํใหปี้นี0 เป็น
ปีทีดีของอตุสาหกรรมเดินเรือ (ขอ้มูลจาก TradeWinds ณ วนัที 2 มกราคม 2562) 
 
Alphabulk ซึงเป็นบริษทัในเครือของ AXS Marine ไดเ้ตือนวา่ธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองยงัคงไม่น่าลงทุน โดยรายงานประจาํ
สัปดาห์ Alphabulk ไดร้ะบุวา่ในขณะทีดชันี BDI เฉลียอยูที่ 1,352 จุดในปี 2561 ซึ งเป็นระดบัทีดีพอสมควรเมือเทียบกบัปี 2560 
ซึงเฉลียอยูที่ 1,142 จุด แต่กย็งัไม่ใช่ดชันีทีน่าวางใจ “หากดูยอ้นหลงักลบัไป 10 ปี ก็ดูเหมือนวา่จะดี ปี 2559 เป็นปีทีย ําแย ่แต่เรา
ก็ยงัไม่ไดอ้ยู่ในจุดทีดีกว่าภาวะวิกฤตดงักล่าวมากนกั” Alphabulk ไดต้ั0งขอ้สังเกตว่าแมว้่าปีทีแลว้ตลาดจะดีขึ0นร้อยละ 18 แต่
ดชันี BDI เฉลียในปี 2561 ยงัคงต ํากวา่ครึ งหนึงของดชันีเมือปี 2553  (ขอ้มลูจาก Splash247.com ณ วนัที 4 มกราคม 2562) 
 
คาดวา่ตลาดเดินเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองจะฟื0 นตวัเมือเทียบกบัปีทีแลว้ โดยคาดวา่ในปี 2562 กองเรือจะขยายตวัร้อยละ 0.7 
โดยมีพิจารณาถึงการรีไซเคิลเรือและผลกระทบของการบงัคบัใชก้ฎเกณฑก์ารใชน้ํ0ามนัเชื0อเพลิงค่ากาํมะถนัตําของ IMO จะได้
การขยายตวัในแง่ตนั-ไมลที์ร้อยละ 3.9 ทั0งนี0  ในปี 2561 อตัราคา่ระวางเรือขนาดเคปไซส์เฉลียอยูที่ 16,400 เหรียญสหรัฐต่อวนั 
ซึ งเพิมขึ0นจากปีก่อนร้อยละ 8  และเราคาดวา่ในปี 2562 จะเพิมขึ0นเป็น 24,000 เหรียญสหรัฐต่อวนั เราคาดวา่จีนจะตอบสนอง
สงครามทางการคา้ทีทวีความรุนแรง (โดยสหรัฐฯ จะปรับเพิมอตัราภาษีสาํหรับวงเงิน 2 แสนลา้นเหรียญสหรัฐ เป็นร้อยละ 25) 
โดยการใชจ่้ายของภาครัฐ ซึงจะส่งผลดีต่อธุรกิจเดินเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง (ขอ้มูลจาก DNB Markets ณ วนัที 4 มกราคม 
2562) 
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ตวัเลขทางการคา้ของจีนซึงมีการประกาศออกมาในช่วงเชา้วนันี0  แสดงถึงปริมาณการนาํเขา้ถ่านหินในเดือนธนัวาคมซึงเป็นทีน่า
ผิดหวงัอยา่งมากภายหลงัจาก 6� เดือนทีตวัเลขการนาํเขา้มีการขยายตวัอยา่งแขง็แกร่ง ณ เดือนสิงหาคม ���6 มีการนาํเขา้เพิมขึ0น
ร้อยละ 69 เมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ และ ณ เดือนตุลาคม ���6 มีการนาํเขา้เพิมขึ0นร้อยละ 66 เมือเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหนา้ แต่ในเดือนพฤศจิกายน ตวัเลขอยูที่ติดลบร้อยละ 6=.� และเดือนธนัวาคม อยูที่ติดลบร้อยละ �� ส่งผลให้
สิ0นปี ตวัเลขการนาํเขา้ขยายตวัอยู่ทีเพียงร้อยละ =.� ค่าเฉลียในไตรมาสสี ปี ���6 อยู่ทีติดลบร้อยละ ��.� ซึ งแสดงใหเ้ห็นถึง
อตัราค่าระวางรายวนัในตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกองเมือช่วงสิ0นปี แร่เหล็กซึ งเป็นสินคา้โภคภณัฑ์หลกัประเภทหนึงมีการ
ขยายตวัร้อยละ = ในเดือนธนัวาคม และ สาํหรับปี ���6 ลดลงร้อยละ 6 ความตอ้งการแร่เหลก็นาํเขา้ลดลงอยา่งน่าประหลาดใจ
หากคาํนึงถึงตวัเลขปริมาณการผลิตเหลก็กลา้ ซึงเพิมขึ0นร้อยละ 6�.6 เมือเดือนพฤศจิกายน และตวัเลขสาํหรับเดือนธนัวาคมจะมี
การประกาศในสปัดาห์หนา้ ปริมาณแร่เหลก็คงคลงัทีท่าเรือในจีนไดล้ดลงจากระดบัสูงสุดที 6�� ลา้นตนัในเดือนมิถุนายน เป็น 
6=� ลา้นตนั เมือสิ0นเดือนพฤศจิกายน (ก่อนทีจะปรับตวัเพิมขึ0นเล็กนอ้ยเป็น 696 ลา้นตนั เมือตอนเริมตน้ปี ����) นอกจากนั0น 
การนาํเขา้ถัวเหลืองของจีนลดลงโดยเดือนธนัวาคมลดลงร้อยละ 9� เมือเทียบกบัปีก่อนหนา้ และสาํหรับปีลดลงร้อยละ 8.S ซึ ง
เป็นตวัเลขการนาํเขา้ถัวเหลืองของจีนทีติดลบมากทีสุดตั0งแต่ปี ��9� โดยมีตวัเลขติดลบในปี ���9 ที ติดลบร้อยละ 9.� และปี 
��98 ทีติดลบร้อยละ �.� (ขอ้มูลจาก DNB Markets ณ วนัที 69 มกราคม ����) 
 
อีกครั0 งหนึงทีราคาหุน้ของบริษทัเดินเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองไดแ้สดงถึงความผนัผวนในไตรมาสสี โดยความไม่แน่นอนของ
สถานการณ์โลกและอตัราคา่ระวางของเรือขนาดเคปไซส์ทีลดลงส่งผลใหร้าคาหุน้ของบริษทัเหล่านี0ตกตํา ตลาดหุน้ทัวโลกกาํลงั
ปรับตวัเพิมขึ0นเล็กนอ้ยโดยเห็นไดจ้ากตวัเลขในปี ���� จากการทีจีนส่งสัญญาณในการกระตุน้ทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม 
ความผนัผวนทีไม่สามารถคาดเดาไดใ้นภาคอุปสงคซึ์ งเรามองวา่เป็นปัจจยัเสียงทีมีนยัสาํคญั ดงันั0น เราจึงปรับภาพรวมสาํหรับ
ระยะกลางเนืองจากการคาดการณ์วา่อุปสงคจ์ะอ่อนตวัลง แต่ก็ยงัมีปัจจยับวกคือการทีกองเรือขยายตวัในระดบัตํา (ขอ้มูลจาก 
Pareto Securities ณ วนัที 6� มกราคม ����) 
 
ในปี ���6  ปริมาณการส่งออกถ่านหินทีแข็งแกร่งของอินโดนีเซียส่งผลใหต้ลาดเรือปานาแมกซ์และเรือซุปราแมกซ์ทางฝัง
แปซิฟิกดีขึ0นอยา่งมาก อินโดนีเซียไดรั้บประโยชน์จากอุปสงคที์แขง็แกร่งจากจีน (เพิมขึ0น 6� ลา้นตนัเมือเทียบกบัปีก่อนหนา้ 
เป็น 6�� ลา้นตนั) อินเดีย (เพิมขึ0น S ลา้นตนัเมือเทียบกบัปีก่อนหนา้ เป็น 6�� ลา้นตนั) และประเทศอืนๆ ในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้ (เพิมขึ0น 6= ลา้นตนัเมือเทียบกบัปีก่อนหนา้ เป็น 86 ลา้นตนั) อย่างไรก็ตาม ปัญหาทางเศรษฐกิจต่างๆ ในปัจจุบนันี0
ประกอบกบัทิศทางของรัฐบาลจีนในการจาํกดัการนาํเขา้ถ่านหินเพือส่งเสริมการผลิตภายในประเทศจะส่งผลใหก้ารคา้ถ่านหิน
ในช่วงตน้ปี ���� ชะลอตวัลง ปัจจยัลบต่างๆ ในปัจจุบนัประกอบกบัอุปสรรคในขนส่งในช่วงฤดูฝนของอินโดนีเซียทีกาํลงัจะ
มาถึง คาดวา่ปริมาณการส่งออกถ่านหินของอินโดนีเซียจะเพิมขึ0นเพียงเล็กนอ้ยซึงจะช่วยใหต้ลาดค่าระวางสาํหรับเรือขนาดเลก็
กวา่เคปไซส์ดีขึ0นในระยะสั0น (ขอ้มลูจาก Howe Robinson Research ณ วนัที 6� มกราคม ����) 
 
จาการทีอตัราค่าระวางฟื0 นตวัขึ0นในปี 2561 ปริมาณการสังต่อเรือใหม่ยงัคงอยูใ่นระดบัทีดีพอควรเมือเทียบกบัปี 2559 ซึ งอยูใ่น
ระดบัตํา โดยในปี 2561 มีการสังตอ่เรือใหม่จาํนวน 216 ลาํ คิดเป็นขนาดระวางรวม 23.8 ลา้นเดทเวทตนั เมือเทียบกบั 26.5 ลา้น
เดทเวทตนัในปี 2560 และ 7.3 ลา้นเดทเวทตนัในปี 2559 ทางภาคอุปสงคน์ั0น การนาํเขา้แร่เหลก็ของจีนในปี 2562 ดูน่าเป็นกงัวล 
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เนืองจากอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศเผชิญกบัการทาํกาํไรไดล้ดลงและความตอ้งการภายในประเทศลดลง อนัส่งผลใหโ้รง
ถลุงเหลก็ในประเทศใชแ้ร่เหลก็เกรดตําแทนแร่เหล็กเกรดดีซึงมีราคาแพงกวา่ และนาํเขา้แร่เหล็กคุณภาพกลางๆ แทนแร่เหล็ก
คุณภาพสูง อย่างไรก็ตาม จากการทีภาครัฐมีนโยบายในการเพิมการใชจ่้ายสําหรับโครงสร้างพื0นฐานจะช่วยหลีกเลียงให้
เศรษฐกิจไม่ชะลอตวัอยา่งรวดเร็ว  ในปี 2562 การนาํเขา้ถ่านหินของจีนยงัคงไม่แน่นอนเนืองจากคณะปฏิรูป (NDRC) มีการ
พิจารณาควบคุมการนาํเขา้ถ่านหินรายเดือน แมว้า่ไดมี้การกวาดลา้งการผลิตถ่านหินทีผิดกฎหมายใน Shaanxi ภายหลงัจากการ
เกิดอุบติัเหตุครั0 งใหญ่ในเดือนมกราคม ซึงอาจทาํใหป้ริมาณการนาํเขา้ถา่นหินเพิมขึ0น การคา้ขายถัวเหลืองทัวโลกน่าจะอยูที่ร้อย
ละ 0.7 ในฤดูกาลปี 2561/2562 สาเหตุหลกัเนืองมาจากการทีจีนนาํเขา้ถัวเหลืองจากสหรัฐฯลดลงจากความตึงเครียดทางการคา้
แมว้า่การนาํเขา้จากยโุรปจะมากขึ0นก็ตาม อยา่งไรก็ตาม การนาํเขา้ถา่นหินของอินเดียยงัคงแขง็แกร่ง เนืองจากการผลิตไม่ไดต้าม
เป้า ปัญหาการขนส่งภายในประเทศ การเปลียนแปลงของกฎหมายซึงเนน้การลดมลพิษ และความตอ้งการไฟฟ้าจากบา้นเรือนที
สูงขึ0น นอกจากนั0น ยงัมีความตอ้งการจากอุตสาหกรรมเหล็กกลา้เนืองจากไดเ้พิมการผลิตเหล็กดิบ การห้ามการผลิตถ่านหิน 
petcoke ในปีทีแลว้ทาํให้อุตสาหกรรมรายย่อยไดเ้ปลียนมาใชถ้่านหินแทน (ขอ้มูลจาก Banchero Costa ณ วนัที �= มกราคม 
2562) 
 
ปริมาณการนาํเขา้ถ่านหินของจีนทีร่วงลงอยา่งหนกัในช่วงสองเดือนทีผา่นมาไดส่้งผลกระทบเชิงลบอยา่งมากต่อตลาดคา่ระวาง
เรือแถบฝังแปซิฟิก ปริมาณการคา้ถ่านหินทีถือวา่เป็นปัจจยัสนบัสนุนทีสาํคญัต่อตลาดการขนส่งทางเรือในช่วงสองปีทีผ่านมา
ไดล้ดลงจากการทีรัฐบาลจีนไดบ้งัคบัใชม้าตรการการหา้มการนาํเขา้ถ่านหินเทอร์มอลตั0งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนเป็นตน้ไป 
ปริมาณการนาํเขา้ถ่านหินรายเดือนสูงสุดอยูที่ 26.2 ลา้นตนัเมือเดือนกรกฎาคมและมีปริมาณ 19.3 ลา้นตนัในเดือนตุลาคม ตอ่มา
ไดล้ดลงเหลือเพียง 7.3 ลา้นตนัในเดือนธันวาคม ซึ งเป็นปริมาณการนาํเขา้รายเดือนทีต ําทีสุดตั0งแต่เดือนมีนาคม 2552 และตํา
กวา่ปริมาณการนาํเขา้เมือเดือนธนัวาคม 2560 ถึง 12.5 ลา้นตนั (คดิเป็นการลดลงร้อยละ 65 เมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน
หนา้) ปริมาณการนาํเขา้ถ่านหินในเดือนมกราคมก็ยงัไม่ไดเ้พิมขึ0นแต่อย่างใดดว้ยตวัเลขการนาํเขา้ทีคาดวา่จะลดลงไปอีกเมือ
ขอ้มูลอย่างเป็นทางการได้ประกาศตวัเลขออกมา และแมว้่าการห้ามการนาํเขา้นั0นจะสําหรับถ่านหินเทอร์มอลเท่านั0นก็ตาม 
เวบ็ไซตข์องทางการจีนไดร้ายงานเมือสัปดาห์ทีแลว้ว่าท่าเรือบางแห่งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของจีนได้หยุดทาํพิธีการ
ศุลกากรสาํหรับถ่านหินโคก้นาํเขา้ (ซึ งมีปริมาณ 65 ลา้นตนัในปี 2561) ซึ งสร้างความตกใจใหแ้ก่ตลาดการคา้ถ่านหินระหว่าง
ประเทศ ซึ งเป็นส่วนหนึงในความพยายามของจีนในการสนับสนุนราคาถ่านหินภายในประเทศ (ซึ งมีปริมาณการผลิตที 3.5 
พนัลา้นตนัต่อปี) แตน่่าจะแสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการในพลงังานทีลดลงเมือพจิารณาจากตวัเลขทางอุตสาหกรรมทีลดลง การ
นาํเขา้ถ่านหินระหว่างชายฝังภายในประเทศจีนนั0นลดลง (เราคาดว่าจะมีปริมาณ 740 ลา้นตนัในปี 2561) อย่างไรก็ตาม หาก
การคา้ถ่านหินดงักล่าวลดลงในปี 2562 เรือบางส่วนจากจาํนวนเรือทีชกัธงจีนทั0งหมดทีมีประมาณ 1,650 ลาํซึ งใชใ้นการขนส่ง
ถ่านหินนั0นจะตอ้งเขา้สู่ตลาดการคา้ระหว่างประเทศอยา่งหลีกเลียงไม่ได ้ซึงถือเป็นปัจจยัทีจะยบัย ั0งการฟื0 นตวัของตลาดอย่าง
แน่นอนเมือมีการกลบัมานาํเขา้ถ่านหินหลงัช่วงเทศกาลตรุษจีน (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research ณ วนัที 1 กุมภาพนัธ์ 
2562) 
 
อตัราคา่ระวางเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองทีลดลงอย่างมากในช่วงเดือนแรกของปี 2562 ไดส้ร้างความยุ่งยากใหแ้ก่เจา้ของเรือ
ขนส่งสินคา้แหง้เทกองต่างๆ เนืองจากเจา้ของเรือเหล่านี0พยายามหาสาเหตุของดชันีทีร่วงลง โดยดชันี BDI ไดร่้วงจาก 1,260 จุด 
เมือตน้เดือนมกราคม เป็น 645 จุดในวนันี0  และดชันี BCI ร่วงลงจาก 2,003 จุดเมือตน้เดือนมกราคม เป็น 1,014 จุดในวนันี0  (ทั0ง � 
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ดชันีลดลงประมาณร้อยละ 50) ซึ งมีสาเหตุมาจากความกงัวลในตลาดในการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนทีลดลงและอุปสงคใ์น
แร่เหลก็ทีชะลอตวัซึงเป็นปัจจยัหลกัประกอบกบัสงครามทางการคา้และมาตรการจดัเก็บภาษี ความตอ้งการของจีนในการนาํเขา้
แร่เหลก็ทีมีคุณภาพสูงไดล้ดลงในปีทีแลว้เนืองจากมีการใชเ้ศษเหลก็ในประเทศในการผลิตมากขึ0น และมีการใชแ้ร่เหล็กคงคลงั
ในประเทศทีมีคุณภาพตํา มีรายงานวา่จีนไดก้ลบัมาซื0อถัวเหลืองจากสหรัฐฯ แต่เราเขา้ใจวา่มีการเช่าเรือเพียง 5 - 6 ลาํสาํหรับการ
ขนส่งถัวเหลืองดงักล่าวจนถึงบดันี0  เจา้ของเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองบางรายในช่วงสองสามสปัดาห์ทีผ่านมาไดป้ล่อยเช่าเรือ
แบบไม่คิดคา่เช่ารายวนั คิดแค่คา่นํ0ามนัเชื0อเพลิง ซึงเป็นเรืองทีไมเ่คยเกิดขึ0นเมือครั0 งตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกองตกตําอยา่งหนกั
เมือช่วงตน้ปี 2559 (ขอ้มลูจาก Compass Maritime ณ วนัที 1 กมุภาพนัธ์ 2562) 
 

การเปลี�ยนแปลงทางด้านมูลค่าเรือ 

 
บริษทั Thenamaris ของ Nikolas Martinos ไดก้าํไรจาํนวนมากจากการขายเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองขนาดคามซาร์แมกซ์ซึงได้
ซื0อมาเมือครั0 งตลาดตกตําในปี 2559 นายหนา้ไดก้ล่าววา่ Thenamaris ไดข้ายเรือ Seatribute ขนาดระวาง 81,600 เดทเวทตนั ซึ ง
สร้างเมือปี 2555 ใหแ้ก่ผูซื้0อชาวจีนในราคาราวๆ 20 - 21 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซึงไดก้าํไรถึง 12.4 ลา้นเหรียญสหรัฐ จากราคาทีซื0อ
มาเมือเดือนมีนาคม 2559 (ขอ้มูลจาก TradeWinds ณ วนัที 68 ธนัวาคม ���6) 
 

การเปลี�ยนแปลงหลักของภาคอุปทาน 

 
ดา้นอุปทานของกองเรือเทกองโลกไดแ้สดงตวัเลขเป็นทีน่าสนใจ โดยเริมตน้ปี ���6 ที �6=.�= ลา้นเดทเวทตนั และเพิมขึ0นเป็น 
�=�.9� ลา้นเดทเวทตนั คิดเป็นการขยายตวัในกองเรือร้อยละ �.� ในระหวา่งปี ���6 ซึงอีกร้อยละ �.� (96.S� ลา้นเดทเวทตนั) มี
กาํหนดส่งมอบภายในปี ���� หากคาํนวณอตัราการส่งมอบล่าชา้ทีร้อยละ �� ของการส่งมอบเหล่านี0  (ในปี ���6 อตัราการส่ง
มอบล่าชา้อยู่ทีร้อยละ 6�.6�)  และตั0งสมมติฐานวา่การรีไซเคิลเรือทีปริมาณ � ลา้นเดทเวทตนัต่อปี (ในปี ���6 การรีไซเคิลเรืออยู่
ที �.�� ลา้นเดทเวทตนั) อนัเนืองมาจากความกดดนัจากกฎเกณฑ ์ (ระบบจดัการนํ0าถว่งเรือและการใชน้ํ0ามนัเชื0อเพลิงคา่กาํมะถนั
ตํา) กองเรือจะขยายตวัสุทธิร้อยละ =.�� (���.�= ลา้นเดทเวทตนั) ในปี ���� และร้อยละ =.�� (�S�.6= ลา้นเดทเวทตนั) ในปี ���=  
 
เมือไหร่ทีเจา้ของเรือจะปลดระวางเรือเก่า?  เมือเรือนั0นมีอายมุากหรือเมือเรือทีไม่ไดมี้อายมุากแต่ก็ไม่ไดส้ร้างรายไดที้เพียงพอ
และแรงกดดนัจากกฎเกณฑต์่างๆ ซึงจะตอ้งใชเ้งินทุนในอนาคตอนัใกลนี้0  ดงันั0น ตลาดคา่ระวางถือเป็นปัจจยัทีสาํคญัเพียงปัจจยั
เดียวทีผลกัดนัใหเ้จา้ของเรือรีไซเคิลเรือของตน ยิงตลาดซบเซามากเท่าไหร่เรือก็จะถูกรีไซเคิลมากขึ0น ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่ง
ในปี ���S ไตรมาสแรกเป็นความหายนะของตลาดดว้ยดชันี BDI สร้างสถิติตําสุดทุกวนัจนกระทังแตะจุดตําสุดเป็นประวติัการณ์
ที �S� จุดในเดือนกมุภาพนัธ์ ในไตรมาสแรกนี0 เองมีเรือทีถูกรีไซเคิลรวมทั0งหมด 69.�� ลา้นเดทเวทตนั เมือเทียบกบัปริมาณเรือ
ทีถกูรีไซเคิล �.�� ลา้นเดทเวทตนัสาํหรับทั0งปี ���6 (ดชันี BDI เฉลียอยูที่ 6,=�= จุด เมือเทียบกบัดชันีเฉลียที �8= จุด ในปี ���S) 
ซึงชี0ใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ทีผกผนัระหวา่งปริมาณการรีไซเคิลเรือกบัดชันี BDI อุปทานเรือเพิมขึ0นจาก �6=.�= ลา้นเดทเวทตนัใน
ตอนตน้ปี ���6 มาอยูที่ �=�.9� ลา้นเดทเวทตนั ณ สิ0นปี ���6 อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ภาคอปุทานไดข้ยายตวัในระดบัเดียวกนัในช่วง
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ปี ���� และปี ���6 อตัราค่าระวางเรือไดป้รับตวัเพิมขึ0นจากเดิมทีอยูใ่นระดบัทีต ํามากมาอยู่ทีระดบัทีดีก่อนสิ0นปี ���6  ปัจจยั
ดงักลา่วเหล่านี0 ชี0 ใหเ้ห็นวา่จุดสมดุลของภาคอุปสงคแ์ละภาคอุปทานนั0นอยูไ่ม่ไกลเกินเอื0อม 
 

คาํถามคือ เจา้ของเรือจะตอบสนองตอ่สภาพตลาดในปี ���� ถึงปี ���= อยา่งไร? หากตลาดยงัคงแขง็แกร่งตามทีไดค้าดการณ์ไว ้
การรีไซเคิลเรือจะชะลอตวัลง อยา่งไรก็ตาม เนืองจากอุปทานการสังต่อเรือใหม่สุทธิอยูใ่นระดบัตํา (เพียงร้อยละ 6�.��) ในปี 
���� และ ปี ���= การเพิมขึ0นสุทธิของกองเรือโลกน่าจะอยู่ทีประมาณร้อยละ =.6� ต่อปี ขณะทีคาดว่า อุปสงคจ์ะเพิมขึ0น
ประมาณร้อยละ 9.� ต่อปี ซึงหากเกิดขึ0นจริงและมีการรีไซเคิลเรืออนัเนืองมาจากแรงกดดนัจากกฎเกณฑ์ในปี ���� ถึงปี ���= 
ตลาดในอนาคตขา้งหนา้นี0คงมีความน่าสนใจอยา่งยิง! 

 

มุมมองอื�นๆ ต่อการเปลี�ยนแปลงของภาคอุปทาน 

ปริมาณการส่งมอบเรือในปี ���6 จะมีปริมาณตําทีสุดในรอบสิบปีแต่จากการคาดการณ์ปริมาณการรีไซเคิลเรือที � ลา้นเดทเวท
ตนั จะส่งผลใหก้องเรือขยายตวัสุทธิในระดบัเดียวกบัปี ���� (�9 ลา้นเดทเวทตนั) และมากกวา่ปี ���� และปี ���S ซึ งมีการรี
ไซเคิลเรืออยูที่ �S ลา้นเดทเวทตนั และ =6 ลา้นเดทเวทตนั ตามลาํดบั ดงันั0น จะเห็นไดว้า่การขยายตวัของกองเรือโลกจะตํากวา่ 
�� ลา้นเดทเวทตนั ปริมาณการสังตอ่เรือสาํหรับปี ���� กระจายตวัโดยส่วนใหญ่จะส่งมอบในไตรมาสสี จากการทีการส่งมอบ
เรือมีผลกระทบต่อปริมาณความสามารถในการขนส่งสินคา้ ผลกระทบจากปริมาณการสังเรือทีมากในปี ���� อาจจะยงัไม่เห็น
จนกระทังสิ0นปีหนา้และปี ���= ซึงเป็นเวลาเดียวกนักบัทีคาดวา่จาํนวนเรือในตลาดรายวนัจะลดลงเนืองจากจะมีการนาํเรือส่วน
ใหญ่เขา้อู่แหง้หรือมีการปรับเปลียนถงันํ0 ามนัเพือรองรับกฎเกณฑ์ของ IMO ทีกาํลงัจะใชบ้งัคบั (ขอ้มูลจาก Howe Robinson 
Research ณ วนัที 6� พฤศจิกายน ���6) 

 

การเปลี�ยนแปลงหลักทางด้านกฎเกณฑ์ 

ผลกระทบจากกฎเกณฑ์ จะทาํใหม้ีเรือถูกรีไซเคิลมากขึ0นในปี ���� และปี ���= ตามอนุสัญญาการจดัการนํ0 าถ่วงเรือ (Ballast 
Water Treatment System Management) ซึ งจะมีผลบงัคบัใชต้ั0งแต่วนัที � กนัยายน ���� ) เรือต่อใหม่ทีมีการวางกระดูกงูเรือ
หลงัจากวนัที � กันยายน ���� จะตอ้งจดัให้มีระบบจดัการนํ0 าถ่วงเรือตามมาตรฐานที IMO กาํหนด เรือเก่าทุกลาํทีแล่นอยู่
ทั0งหมดจะตอ้งจดัใหมี้ระบบการจดัการนํ0 าถ่วงเรือพร้อมกบัทาํการตรวจสอบระบบของเรือใหแ้ลว้เสร็จภายในครั0 งแรกของการ
ต่ออายหุนงัสือรับรองดา้นการป้องกนัมลภาวะทางอากาศนบัจากวนัที � กนัยายน ���� ดงันั0น เรือทีอายมุากกวา่ �� ปีอาจถูกรี
ไซเคิลเมือถึงกาํหนดเขา้อู่แห้งในอีก 5 ปีขา้งหนา้เพือต่ออายุหนงัสือรับรองดา้นการป้องกนัมลภาวะทางอากาศหลงัจากวนัที
อนุสญัญานี0มีผลใชบ้งัคบั ตน้ทุนทีสูงในการติดตั0งระบบดงักล่าวในเรือจะทาํใหไ้ม่คุม้ทีจะติดตั0งโดยเฉพาะสาํหรับเรือทีมีอาย ุ�� 
ปีซึงมีมูลค่าประมาณเท่าเศษเหล็ก นอกจากนั0น กฎเกณฑ์ IMO 2020 ยงัจะส่งผลใหเ้รือเก่าทีมีอายมุากเหล่านั0นอาจไม่มีลูกคา้ที
ตอ้งการเช่าประจาํ ดงันั0น เจา้ของเรืออาจตดัสินใจทีจะรีไซเคิลเรือไดง่้ายขึ0น  
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IMO 2020 จะส่งผลใหมี้การใชน้ํ0 ามนัเชื0อเพลิงคา่กาํมะถนัตําบนเรือตั0งแตว่นัที 6 มกราคม ���= ยกเวน้เจา้ของเรือทีติดตั0งเครือง
ดกัจบัเขม่าควนับนเรือ อนัจะช่วยลดมลพษิทางอากาศและปริมาณฝนกรดจากการปลอ่ยแก๊สเสียสู่ชั0นบรรยากาศ ผลกระทบของ 
IMO ���� หลกัๆ มีดงัต่อไปนี0  

• เรือเก่าตา่งๆ ตอ้งประสบปัญหาไม่วา่จะเลือกติดตั0งเครืองดกัจบัเขม่าควนัทีมีตน้ทุนทีสูงและตน้ทุนในการเดินเรือทีสูง 
หรือเลือกทีจะใชน้ํ0 ามนัเชื0อเพลิงค่ากาํมะถนัตํากบัเครืองยนตเ์ก่าของเรือ เรือเก่าทีจะมีอายคุรบ �� ปี �� ปี และ =� ปี 
ในช่วงแปดไตรมาสเริมตั0งแต่ไตรมาสแรก ปี ���� และสิ0นสุดทีไตรมาสสี ปี ���= จะตอ้งประสบปัญหาจากตน้ทุนที
สูงมากไม่วา่จะเป็นตน้ทุนจากการทาํการสาํรวจเรือพิเศษ ตน้ทุนจากการติดตั0งระบบจดัการนํ0าถ่วงเรือ และตน้ทุนจาก
การปฏิบติัตาม IMO 2020 ทีกาํลงัจะบงัคบัใชเ้ร็วๆ นี0  กองเรือโลกมีเรือเก่าประมาณ =�.� ลา้นเดทเวทตนั ซึงในจาํนวน
นี0 เป็นเรือประเภทเดียวกบัของบริษทัฯ กล่าวคือ เรือประเภททีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ ประมาณ 69.� ลา้นเดท
เวทตนั แน่นอนว่าเรือเก่าบางลาํในจาํนวนนี0ตอ้งถูกรีไซเคิล ส่วนเรืออืนๆ ก็คงจะตอ้งทดลองใชน้ํ0 ามนัเชื0อเพลิงค่า
กาํมะถนัตํา และนํ0ามนัดีเซลกบัเครืองยนตที์ถูกออกแบบมาเพือใชน้ํ0ามนัเชื0อเพลิงคา่กาํมะถนัสูง การทดลองใชน้ํ0 ามนั
แบบใหม่ดงักล่าวอาจทาํให้เรือเสียหรือเกิดความล่าชา้อย่างมาก ดงันั0น ลูกคา้ก็จะลงัเลทีจะเลือกให้เรือเก่าเหล่านั0น
ขนส่งสินคา้ของตน 

• เรือทีใชน้ ํ0 ามนัเชื0อเพลิงค่ากาํมะถนัตําจะแล่นไดอ้ย่างประหยดัทีความเร็วตํา หากความแตกต่างระหว่างราคานํ0 ามนั
เชื0อเพลิงค่ากาํมะถนัสูง (HSFO) กับราคานํ0 ามนัเชื0อเพลิงค่ากาํมะถนัตํา (LSFO) นั0นสูงเท่ากบัราคาเครืองดกัจบัเขม่า
ควนั ประกอบกบัผลกระทบของ IMO ���� ตามทีกล่าวขา้งตน้ จะส่งผลใหภ้าคอุปทานหดตวัในระดับทีทาํให้ค่า
ระวางเรือเพิมขึ0นอยา่งมาก ยงัคงตอ้งจบัตาดูวา่คา่ระวางเรือจะไต่ขึ0นไปถึงระดบัใดหรือจะคงอยูไ่ดน้านเท่าใด 

• มีเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองจาํนวน �88 ลาํทีติดตั0งเครืองดบัจบัเขม่าควนั โดยจาํนวน 986 ลาํเป็นการติดตั0งบนเรือเก่า 
และจาํนวน 6�� ลาํเป็นการติดตั0งบนเรือสังต่อใหม่ ตามขอ้มูลของ Clarksons เมือสิ0นปี ���6 จากจาํนวนเรือขนส่ง
สินคา้เทกองของโลกทั0งหมด 6�,�=9 ลาํ รวมเรือสังต่อใหม่ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.86 สาํหรับเรือทีติดตั0งเครืองดกัจบั
เขม่าควนั โดยจะมีปล่อยนํ0าเสียทีอาจมีการปนเปื0 อนจากการสกดักาํมะถนั ไนโตรเจน และของเสียอืนๆ ออกและทิ0งลง
สู่ทะเลและมหาสมุทร จึงเป็นการเปลียนจากการปลอ่ยของเสียทางอากาศเป็นการปล่อยของเสียลงทะเลแทน 

• มีเรือจาํนวน �,��8 ลาํทัวโลกทีติดตั0งเครืองดกัจบัเขม่าควนั ไม่ใช่เฉพาะเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองเท่านั0น ซึ งรวมถึง
เรือทีสังต่อใหม่ จากเรือทั0งหมดจาํนวน SS,6�9 ลาํ หรือคิดเป็นร้อยละ �.�� ของกองเรือโลก คาํถามก็คือ บริษทักลัน
นํ0ามนัรายใหญ่ของโลกจะผลิตนํ0ามนัเชื0อเพลิงค่ากาํมะถนัสูงเพือรองรับเรือส่วนนอ้ยหรือไม่ และหากผลิต บริษทักลัน
นํ0 ามนัเหล่านั0นจะตอ้งจดัหาและแยกโรงกลัน บ่อเก็บ ท่อส่ง และพาหนะขนส่ง (เรือทอ้งแบน/เรือขนส่งนํ0ามนัขนาด
เลก็) เพือรองรับเรือจาํนวนเพยีงร้อยละ �.�� ทีเลือกทีจะใชน้ํ0ามนัเชื0อเพลิงคา่กาํมะถนัสูง เมือคาํนึงตน้ทุนต่อประโยชน์
ทีไดแ้ลว้นั0น บริษทักลันนํ0 ามนัเหล่านั0นคงอาจจะพิจารณากาํหนดราคานํ0 ามนัเชื0อเพลิงค่ากาํมะถนัสูงไม่ตํากว่าราคา
นํ0ามนัเชื0อเพลิงคา่กาํมะถนัตํา และอาจจะสูงกวา่เลก็นอ้ยดว้ยซํ0 า 

• เรือทีมีแผนหรือกาํลงัจะติดตั0งเครืองดกัจบัเขม่าควนัตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายต่างๆ กล่าวคือ การหา้มใชเ้ครืองดกัจบั
เขม่าควนัแบบระบบเปิด (open loop) ในขณะทีเทียบท่า การตรวจวดัแก๊สเสียทีปลอ่ยออกมาอยา่งเขม้งวดเพือใหแ้น่ใจ
ได้ว่าเครืองดกัจบัเขม่าควนัทีใชซึ้ งยงัไม่มีมาตรฐานในการตรวจวดัแต่อย่างใด สามารถปล่อยกาํมะถนัออกสู่ชั0น
บรรยากาศไดน้อ้ยทีสุด รวมถึงไม่กดักร่อนระบบท่อไอเสีย และท่อไอเสียส่วนทา้ย (Hydex.com ซึ งเป็นผูเ้ชียวชาญใต้
นํ0าระบุวา่จะมีการออกกฎควบคมุเรืองท่อไอเสียใตน้ํ0าของเรือทีติดตั0งเครืองดกัจบัเขม่าควนั) การติดตั0งเครืองสูบขนาด
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ใหญ่เพือสร้างแรงดนันํ0าในระบบของเครืองดกัจบัเขม่าควนัทาํใหต้อ้งใชเ้ครืองทาํไฟฟ้าถึงสองเครืองในระหวา่งทีอยู่
ในทะเลแทนทีจะใชเ้พียงแค่หนึงเครืองตามปกติ อะไหล ่การซ่อมแซม และการบาํรุงรักษาของระบบเครืองดกัจบัเขม่า
ควนั รวมไปถึงแรงงานทีตอ้งใชใ้นการดูแลเครืองดกัจบัเขม่าควนัดงักลา่ว เป็นตน้ 

• ในระหวา่งปี ���� ถึงปี ���= เรือทีติดตั0งเครืองดกัจบัเขม่าควนัจาํนวนมากจะตอ้งเขา้อู่แหง้เพือตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่
จะสามารถทาํตามกฎเรืองการปล่อยของเสียของ IMO ���� ซึ งปัจจยันี0 เองมีส่วนช่วยในการทาํใหจ้าํนวนเรือในตลาด
ลดลง มีหลากหลายรายงานระบุว่าปัจจยัดงักล่าวจะช่วยลดตวัเลขภาคอุปทานโดยรวมของกองเรือขนส่งสินคา้แหง้     
เทกองลงถึงร้อยละ 6.� ถึง �.� การลดลงของภาคอุปทานดงักล่าวไม่น่าจะถือเป็นความทา้ทายแต่อย่างใด หากแต่จะ
เป็นปัจจยัทีจะช่วยใหต้ลาดคา่ระวางเรือดีขึ0นมากกวา่ทีจะสร้างผลเชิงลบ 

• สาํหรับเจา้ของเรือต่างๆ ทีเลือกทางทีดูสมเหตุสมผลในการทีจะไม่ติดตั0งเครืองดกัจบัเขมา่ควนัและเลือกทีจะเปลียนไป
ใช้นํ0 ามนัเชื0อเพลิงค่ากาํมะถนัตําแทน จะตอ้งกังวลว่าจะมีนํ0 ามนัเชื0อเพลิงค่ากาํมะถนัตําเพียงพอต่อความตอ้งการ
หรือไม่ (ผูผ้ลิตนํ0ามนัรายใหญ่เอกชนเกือบทุกรายและผูผ้ลิตนํ0ามนัภาครัฐในเกือบทุกประเทศไดย้ืนยนัวา่พวกเขาจะ
ผลิตนํ0 ามนัเชื0อเพลิงค่ากาํมะถนัตําไดม้ากเพียงพอต่อความตอ้งการของประเทศ/ท่าเรือทีใหบ้ริการเป็นประจาํ) การเขา้
กนัไดข้องนํ0 ามนัเชื0อเพลิงค่ากาํมะถนัตําต่างประเภททีนาํมาผสมเขา้ดว้ยกนั (ในปัจจุบนั เจา้ของเรือต่างๆ ไม่ผสม
นํ0 ามนัเชื0อเพลิงค่ากาํมะถนัสูงใหม่กบันํ0ามนัเชื0อเพลิงคา่กาํมะถนัสูงเก่าทีมีอยูบ่นเรือแต่ใชว้ธีิเติมนํ0ามนัใหม่ในถงัเปลา่
แทนและเริมใชน้ํ0 ามนัใหม่เมือทางหอ้งแลบไดย้นืยนัวา่นํ0ามนัใหม่ทีเติมลงไปนั0นเหมาะสมกบัการใชเ้ป็นเชื0อเพลิงบน
เรือของตน การลา้งถงันํ0 ามนัใหส้ะอาดโดยการเติมนํ0 ามนัดีเซลในปริมาณเลก็นอ้ยในถงัทีว่างเพือทาํความสะอาดเศษ
นํ0ามนัเก่า การเติมนํ0ามนัเชื0อเพลิงค่ากาํมะถนัตําจะเริมมีขึ0นในช่วงครึ งหลงัของปี ���� (ช่วงไตรมาสสามหรือไตรมาส
สี) สาํหรับถงันํ0ามนัทีวา่งทั0งหมด และการมีแนวทางการปฏิบตัิงานทีชดัเจนเพือใหค้นประจาํเรือทราบถึงการจดัเก็บ 
การรับ และการใชน้ํ0ามนัเชื0อเพลิงค่ากาํมะถนัตํา เป็นตน้ 

• บทความเรือง Deserts in the Ocean ซึ งเขียนขึ0นเมือปี ���6 แสดงใหเ้ห็นวา่มนุษยไ์ดท้าํลายใตผ้ืนมหาสมุทรอย่างไร
และทาํใหเ้กิดทะเลทรายในทอ้งทะเลโดยการสร้างมลพิษตา่งๆ ซึงมนุษยไ์ดทิ้0งลงสู่ทะเลอยา่งตั0งใจ 

• หนงัสือสารคดีเรือง The Sixth Extinction - An Unnatural History ซึงเขียนเมือปี ���8 โดย Elizabeth Kolbert ไดร้ะบุ
วา่การดาํเนินชีวิตของมนุษยไ์ดท้าํใหม้หาสมุทรกลายเป็นกรดอนัเป็นภยัคุกคามอยา่งร้ายแรงตอ่แนวปะการังของโลก 
แนวปะการังเป็นสิงมีชีวติในโลกตามธรรมชาติทางทะเล หากแนวประการังหมดไป ถือเป็นการทาํลายระบบธรรมชาติ
ทางทะเลของโลก 

• เมือถึงจุดหนึ ง การทิ0งของเสียหรือนํ0 าเสียทีมีกาํมะถนัปนเปื0 อนจากเครืองดกัจบัเขม่าควนัระบบเปิด สู่มหาสมุทรจะ
กลบัมาหลอกหลอนเราเนืองจากเรือดงักล่าวจะถูกหา้มทิ0งนํ0 าเสียทีเป็นพิษลงสู่มหาสมุทร/ทะเล ทั0งนี0  Maritime and 
Port Authority (MPA) ของสิงคโปร์และจีนไดห้า้มการใชเ้ครืองดกัจบัเขม่าควนัระบบเปิดในเขตน่านนํ0 าของตนแลว้ 
ตามมาดว้ยประเทศอืนๆ ตั0งแต่ยุโรปถึงสหรัฐฯ และจากเอเชียถึงตะวนัออกกลาง ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนกว่าเราจะ
ตระหนกัไดว้า่เป็นเรืองทีดีทีสุดในการทีจะหา้มการทิ0งนํ0าเสียจากเครืองดกัจบัเขม่าควนัระบบเปิด ไม่วา่ในพื0นทีใดของ
มหาสมุทร/ทะเล เสมือนกบัการประกาศใหบ้างส่วนของเครืองบิน (เปรียบเสมือนพื0นนํ0าบางส่วนของบางประเทศหรือ
ท่าเรือ) เป็นพื0นทีปลอดบุหรีในขณะทีส่วนอืนๆ ของเครืองบิน (เปรียบเสมือนมหาสมุทร/ทะเล) สามารถสูบบุหรีได ้
และเราก็ไดรู้้วา่บทสุดทา้ยจะลงเอยอยา่งไร! 
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มุมมองอื�นๆ ต่อการเปลี�ยนแปลงทางด้านกฎเกณฑ์ 

กฎหมายใหม่ทีเสนอใหมี้การลดการปล่อยมลพิษจากเรือทีแล่นในพื0นทีฟยอร์ดของนอร์เวยน์ั0นคาดวา่จะเขม้งวดกวา่ทีเสนอครั0 ง
แรกเมือตน้ปีนี0  โดยรวมถึงการหา้มใชเ้ครืองดกัจบัเขมา่ควนัดว้ย องคก์รทางทะเลแห่งนอร์เวย ์ (NMA) ไดเ้สนอการแกไ้ขที
เกียวขอ้งกบัพื0นที Nærøyfjord Aurlandsfjord Geirangerfjord Sunnylvsfjord และ Tafjord และฝ่ายต่างๆทีใหค้วามสนใจมีเวลาหก
สปัดาห์ในการเสนอความคิดเห็นเกียวกบัร่างกฎหมายใหม่นี0  จากความคิดเห็นทีไดรั้บมานั0น NMA กาํลงัเสนอวา่เชื0อเพลิงทีใช้
บนเรือทีแล่นในพื0นทีฟยอร์ดนั0นจะตอ้งมีปริมาณคา่กาํมะถนัสูงสุดอยูที่ร้อยละ 0.10 นอกจากนี0  ยงัมีการเสนอขอ้หา้มสาํหรับการ
ใชง้านระบบทาํความสะอาดก๊าซไอเสียในพื0นทีเหลา่นี0 ซึ งรวมทั0งเครืองดกัจบัเขม่าควนัทั0งแบบระบบเปิด ระบบปิด และระบบ
ไฮบริดดว้ย ซึงในทางปฏิบติัหมายความวา่มีการหา้มใชน้ํ0 ามนัเชื0อเพลิงทีมีค่ากาํมะถนัสูงในเรือทีแล่นในพื0นทีฟยอร์ดและเรือที
ใชน้ํ0ามนัเชื0อเพลิงทีมีคา่กาํมะถนัสูงรวมกบัระบบทาํความสะอาดไอเสียจะตอ้งใชน้ํ0ามนัดีเซลแทนในขณะทีแล่นในพื0นทีฟยอร์ด 
(ขอ้มูลจาก Maritime Executive ณ วนัที 6 พฤศจิกายน 2561) 
 
ศาลในเมือง Marseille สังปรับกปัตนั Hoyt นายเรือชาวอเมริกนัเป็นเงินจาํนวน 110,000 เหรียญสหรัฐ จากการใชน้ํ0ามนัเชื0อเพลิง
ทีมีปริมาณกาํมะถนัวดัไดร้้อยละ 0.18 เกินกวา่ขดีจาํกดั ผูพิ้พากษาไดต้ดัสินวา่ P&O ซึ�งเป็นบริษทัแมข่อง Carnival Corporation 
ควรจ่ายคา่ปรับเป็นจาํนวนเงิน 90,000 เหรียญสหรัฐจากจาํนวนเงินคา่ปรับทั0งสิ0น 110,000 เหรียญสหรัฐทีกปัตนั Hoyt ถูกปรับ 

(ขอ้มลูจาก Maritime Executive ณ วนัที 26 พฤศจิกายน 2561) 
 
ในการสาํรวจล่าสุด เจา้ของเรือทีไดติ้ดตั0งเครืองดกัจบัเขมา่ควนัระบบเปิดบนเรือของพวกเขาเพือเป็นการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์
กาํหนดปริมาณคา่กาํมะถนัในนํ0ามนัเชื0อเพลิงไมเ่กินร้อยละ 0.5 นั0น จะตอ้งเผชิญกบัขอ้จาํกดัทีเพิมขึ0นในการเดินเรือจากการที
องคก์รเดินเรือและการท่าเรือแห่งสิงคโปร์ (MPA) ไดป้ระกาศเมือวนัศุกร์วา่ “เพือเป็นการปกป้องสภาพแวดลอ้มทางทะเลและ
เพือใหแ้น่ใจวา่นํ0าในท่าเรือของสิงคโปร์นั0นสะอาด จึงสังหา้มการปลอ่ยนํ0าเสียออกจากเครืองดกัจบัเขม่าระบบเปิดในน่านนํ0า
สิงคโปร์ ดงันั0น เรือทีติดตั0งเครืองดกัจบัเขม่าควนัระบบเปิดเมือแล่นเขา้สู่น่านนํ0าสิงคโปร์จะตอ้งใชเ้ชื0อเพลิงตามทีกาํหนด” 
Andrew Tan ประธาน MPA ไดก้ล่าวในการประชุม Singapore Registry of Ships (SRS) โดยแถลงถึงจุดยนืของสิงคโปร์ทีชดัเจน 
โดยไดก้ล่าวย ํ0าในเรืองดงักล่าวใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมการประชุมซึงเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงของอุตสาหกรรมประมาณ 300 คน (ขอ้มลู
จาก Seatrade Maritime News ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2561) 
 
บริษทัเดินเรือขนส่งเมดิเตอร์เรเนียน (MSC) ถูกปรับเป็นเงิน 630,625 เหรียญสหรัฐ โดยคณะกรรมการทรัพยากรอากาศ
แคลิฟอร์เนีย (CARB) เนืองจากการฝ่าฝืนกฎระเบียบของการเทียบท่าเรือ การฝ่าฝืนนี0ถกูพบระหวา่งการตรวจสอบตามปกติของ
การเยียมชมท่าเรือโอ๊คแลนด ์ และท่าเรือคูข่องลอสแอนเจลิสและลองบีชของบริษทัในปี 2557 (ขอ้มลูจาก Splash247.com ณ 
วนัที 7 ธนัวาคม 2561) 
  
ประเทศจีนไดต้ดัสินใจทีจะเนน้การจาํกดัคา่กาํมะถนัในนํ0ามนัเชื0อเพลิงของประเทศตั0งแต่ปี 2562 ตามแผนร่างกฎหมายที
ประกาศในเดือนสิงหาคม กระทรวงคมนาคมไดอ้อกแผนการอยา่งเป็นทางการในการควบคุมการปล่อยมลพิษจากการเดินเรือซึง
ครอบคลุมอาณาเขตทางทะเลเกือบทั0งหมดของประเทศและเขตส่วนใหญ่ของแม่นํ0าแยงซีและแม่นํ0 าเพิร์ล ตั0งแต่วนัที 1 มกราคม 
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2562 เรือเดินทะเลทีเขา้สู่ชายฝังทะเลทีเป็นเขตควบคุมการปล่อยมลพิษจะตอ้งเปลียนไปใชน้ํ0 ามนัเชื0อเพลิงทีมีปริมาณคา่กาํมะถนั
ไม่เกินร้อยละ 0.5 และเมือแล่นภายในน่านนํ0าทีเป็นเขตควบคมุการปล่อยมลพิษก็จะตอ้งใชน้ํ0ามนัเชื0อเพลิงทีมีปริมาณคา่กาํมะถนั
ทีไมเ่กินร้อยละ 0.1 ดว้ย ตั0งแตว่นัที 1 มีนาคม 2562 เรือทีไมมี่อุปกรณ์ทาํความสะอาดก๊าซไอเสียบนเรือจะตอ้งใชน้ํ0ามนัเชื0อเพลิง
ตามทีมาตรฐานกาํหนดไวเ้ท่านั0น (ขอ้มลูจาก Lloyd’s List ณ วนัที 12 ธนัวาคม 2561) 
 
เดนมาร์กไดก้ล่าววา่ตั0งแต่ตน้ปีหนา้จะทาํการเผยแพร่รายชือผูล้ะเมิดซํ0าในการปลอ่ยกาํมะถนัเกินค่าทีกาํหนด ประเทศนี0 เป็นส่วน
หนึงของเขตควบคุมการปล่อยมลพษิทางทะเลเหนือซึงมีการจาํกดัปริมาณการปล่อยกาํมะถนัทีร้อยละ 0.1 ตั0งแตปี่ 2558 ปัจจบุนั 
การจาํกดัปริมาณการปล่อยกาํมะถนัทัวโลกในภูมิภาคทีไม่ใช่ ECA อยูที่ร้อยละ 3.5 แต่จะลดลงเหลือร้อยละ 0.5 นบัตั0งแต่ตน้ปี 
2563 ผูล้ะเมิดขั0นตน้เป็นบริษทัทีถูกปรับเป็นเงินจาํนวนเกินกวา่ 200,000 DKR (30,385 เหรียญสหรัฐ) ค่าปรับดงักลา่วใชป้รับ
บริษทัซึงเรือมีการปล่อยกาํมะถนัระหวา่งร้อยละ 0.5 ถึงร้อยละ 0.99 คา่ปรับของเดนมาร์กโดยทัวไปจะอยูร่ะหวา่ง DKr 30,000 
ถึง DKr 300,000 สาํหรับเรือทีมีการปล่อยกาํมะถนัตั0งแตร้่อยละ 1 ขึ0นไปบริษทัต่างๆ ตอ้งเสียคา่ปรับเป็นเงินจาํนวน 300,000 
DKR (ขอ้มลูจาก Lloyd’s List ณ วนัที 14 ธนัวาคม 2561) 
 
บริษทั CPC Corporation ของไตห้วนัไดเ้ริมจดัส่งนํ0ามนัเชื0อเพลิงคา่กาํมะถนัร้อยละ 0.5 หลงัจากทีรัฐบาลไดล้ดปริมาณคา่
กาํมะถนัทีอนุญาตใหใ้ชใ้นนํ0ามนัเชื0อเพลิงเรือหนึงปีก่อนการบงัคบัใชก้ฎเกณฑ ์IMO 2020 ของ ทั0งนี0  CPC ไดย้นืยนักบั Lloyd’s 
List ตั0งแตว่นัที 2 มกราคมวา่มีการจดัใหมี้นํ0 ามนัเชื0อเพลิงคา่กาํมะถนัตําเพือใหเ้ป็นไปตามค่ากาํมะถนัทีกาํหนดทีไมเ่กินร้อยละ 
0.5 ของรัฐบาลไตห้วนัและตามกฎเกณฑข์อง IMO ทีใชท้ัวโลก ในท่าเรือต่างๆ ซึงตั0งอยูใ่นหา้เมืองไดแ้ก่ Kaohsiung Taichung 
Keelung Suao และ Hualien (ขอ้มลูจาก Lloyd’s List ณ วนัที 7 มกราคม 2562) 
  

มุมมองบริษัทฯ ต่อมาตรการควํ�าบาตรและมาตรการจัดเก็บภาษ ี

ในมมุมองของบริษทัฯ ต่อเรืองนี0ตามทีระบุไวใ้นรายงานไตรมาสล่าสุดนั0นไมมี่อะไรทีเปลียนแปลงไป มาตรการคว ําบาตรและ
มาตรการจดัเก็บภาษีทางการคา้ไมส่ามารถทาํใหค้วามตอ้งการของตลาดหมดไปไดต้ราบใดทีสินคา้โภคภณัฑ์ภายใตม้าตรการ
ดงักลา่วยงัมีการผลิตในประเทศอืนๆ หรือสามารถซื0อจากผูข้ายรายอืนในราคาทีใกลเ้คียงกนัโดยมีคุณลกัษณะทีเหมือนหรือ
ใกลเ้คียงกนั มาตรการคว ําบาตรและมาตรการจดัเก็บภาษทีางการคา้จะส่งผลใหก้ารขนส่งสินคา้โภคภณัฑเ์ป็นไปอยา่งไม่มี
ประสิทธิภาพ หากมีการเปลียนประเทศผูข้ายสินคา้ก็จะส่งผลใหเ้กิดความแออดั การขนถ่ายสินคา้ลงเรือชา้ลง (เมือเทียบกบั
ประเทศผูข้ายสินคา้เดิม) และปริมาณการขนส่งสินคา้ในแง่ตนั-ไมลเ์พิมขึ0น ซึงจะเป็นประโยชนต์อ่ตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกอง  
 

การหารือระหวา่งประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯและประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีนในระหวา่งการประชุมของกลุ่มผูน้าํ
ประเทศ G-20 ที Buenos Aries เมือวนัที 6 ธนัวาคม ���6 ไดส่้งผลใหมี้การรายงานข่าวแตกต่างกนัไปตั0งแต่มีการทาํความตกลง
ไดใ้นทุกประเดน็จนถึงขา่ววา่ไม่มีประเด็นไหนทีตกลงกนัไดเ้ลยและขา่วกลางๆ ต่อมามีการจบักมุ CFO ของ Huawei (และน่าจะ
มีการส่งตวัขา้มแดน) ในเมืองแวนคูเวอร์ ในขณะทีกาํลงัเปลียนเครืองบิน ซึงเป็นข่าวทีไดรั้บการจบัตาดูเป็นอยา่งมาก สุดทา้ย 
Ms. Meng Wanzhou บุตรสาวของเจา้ของ Huawei ได้รับการประกันตวัในระหว่างการพิจารณาการส่งตวัขา้มแดนของศาล 
ในขณะที ผูป้ระกอบธุรกิจบางรายและอดีตเจา้หนา้ทีรัฐชาวแคนาเดียนไดถ้กูจบักมุตวัในประเทศจีน 
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หากมีการตกลงระงบัมาตรการคว ําบาตรและมาตรการจดัเก็บภาษีทางการคา้ภายใน S� วนัซึ งจีนก็เห็นดว้ย โดยจีนไดร้ะบุอยู่
เสมอวา่จีนพร้อมทีจะลดการขาดทุนทางการคา้ลง 1.6/2.5 แสนลา้นเหรียญสหรัฐฯ น่าจะเป็นขา่วดีสาํหรับธุรกิจเดินเรือ สินคา้
ธญัพืช ถ่านหิน และนํ0ามนั/แก๊ส เป็นวตัถุดิบ = ประเภททีสหรัฐฯ สามารถส่งออกในปริมาณมากและจีนสามารถเพิมการนาํเขา้
สินคา้เหล่านี0ในปริมาณมากไดอ้ยา่งง่ายดาย ในขณะนี0  จีนนาํเขา้ถา่นหิน 6�� ลา้นตนัจากอินโดนีเซียซึงใชร้ะยะเวลาในการขนส่ง
ประมาณ � วนั เมือเทียบกบัระยะเวลาในการขนส่งจากสหรัฐที 9� วนั และจะส่งผลใหป้ริมาณอปุสงคใ์นแง่ตนั-ไมลส์าํหรับการ
ขนส่งสินคา้แหง้เทกองเพิมขึ0นอยา่งมาก  
 
 

มุมมองอื�นๆ ต่อมาตรการควํ�าบาตรและมาตรการจดัเกบ็ภาษทีางการค้า 

 
สงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐฯกบัจีนเป็น “การกระทาํทีไมฉ่ลาดทีสุดในโลก” Jack Ma ประธานบริษทัมหาชนทีมีมลูค่ามาก
ทีสุดของเอเชียในนามอาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ0ง จาํกดั (BABA.N) กล่าวไวเ้มือวนัจนัทร์ (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัที 5 พฤศจิกายน 
2561) 
 
นกัเศรษฐศาสตร์ผูค้าดการณ์ไดอ้ยา่งแม่นยาํถึงสถานการณ์ความตึงเครียดทางการคา้ระหวา่งสหรัฐฯและจีนทีเพิมขึ0นในปี 2561 
กาํลงัเห็นทางออกของขอ้พิพาททีน่าจะเกิดขึ0นในปี 2562 โดยอาจจะมีการตกลงกนัไดใ้นปี 2562 เนืองจากมาตรการจดัเก็บภาษี
ศุลกากรจะเริมส่งผลเสียต่อสหรัฐฯ Allan von Mehren หวัหนา้นกัวเิคราะห์และนกัเศรษฐศาสตร์จีนของ Danske Bank A/S ได้
เขียนในรายงานเมือสปัดาห์ทีแลว้ นกัยทุธศาสตร์มองเชิงบวกร้อยละ 60 ต่อผลการเจรจาจากการประชุม Trump-Xi ทีการประชุม
ผูน้าํ G-20 ในอาร์เจนตินา โดยเพิมขึ0นจากร้อยละ 50 ก่อนหนา้นี0  โดยเขาไดต้อบคาํถามทางอีเมลเมือวนัพฤหสับดี ผลลพัธ์ในเชิง
บวกจะหมายถึง "กรอบการทาํงานทีชดัเจนสาํหรับการเจรจาต่อรองซึงแสดงถึงเป้าหมายตา่งๆและแผนการทีจะดาํเนินการไป
สาํหรับแตล่ะเป้าหมาย" ขอ้ตกลงทางการคา้อาจไดบ้ทสรุปคลา้ยกบัขอ้เสนอของจีนในเดือนพฤษภาคม ซึง Mehren กล่าวไวว้า่
อาจรวมถึง 

- จีนจะซื0อสินคา้จากสหรัฐฯ เพิมขึ0นจาก 70,000 ลา้นเหรียญสหรัฐเป็น 100,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

- ดาํเนินการเพือเพิมมาตรการในการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 

- ลดอตัราภาษีเพิมเติม 

- ไม่มีการถ่ายโอนความตอ้งการเทคโนโลยใีนกิจการร่วมคา้อีกต่อไป 

- เปิดใหมี้การลงทุนอืนๆ โดยตรง 

- ปรับปรุงเงือนไขสาํหรับบริษทัขา้มชาติในประเทศจีน 

- เชิญชวนบริษทัตา่งๆ ในสหรัฐฯใหเ้ขา้มามีบทบาทมากขึ0นในกลยทุธ์ Made-in-China 2025 ผา่นทางการลงทุน 
(ขอ้มลูจาก Bloomberg ณ วนัที 6 พฤศจิกายน 2561) 
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จากการที IMO 2020 กาํลงัจะมีผลใชบ้งัคบั ยงัไม่มีการหารือถึงผลกระทบตอ่ Petcoke ซึงเป็นสินคา้ทีไดจ้ากการทีโรงกลันทีใช ้
cokers เพือเปลียนนํ0ามนัทีเหลือใหก้ลายเป็นผลิตภณัฑ ์ เพือเป็นการตอบสนองความตอ้งการในเรือส่วนใหญ่ทีไม่มีเครืองดกัจบั
เขม่าควนันั0น โรงกลันทีไม่มีกาํลงัการผลิตถา่นโคก้จะตอ้งเพิมการสังซื0อนํ0ามนัดิบทีมีกาํมะถนัตําเพือผลิตนํ0ามนัเชื0อเพลิงที
เป็นไปตามทีกฎเกณฑ์กาํหนด เนืองจากราคานํ0ามนัดิบทีมีคา่กาํมะถนัตําสูงขึ0น โรงกลันทีมีกาํลงัการผลิตถ่านโคก้มีแนวโนม้ที
จะเพิมการผลิตทีมีตน้ทุนถูกกวา่ โดยใชน้ํ0ามนัดิบทีมีค่ากาํมะถนัสูงในการผลิตนํ0ามนั MGO / MDO ซึงจะส่งผลใหมี้การผลิต 
Petcoke ทีมีคา่กาํมะถนัสูงเพิมขึ0น โดย Petcoke จะมีการใชง้านหลกัอยู ่2 ประการคือประมาณร้อยละ 30 ของการผลิต Petcoke ทัว
โลกถูกใชเ้ป็นแหล่งคาร์บอนอุตสาหกรรม ในขณะทีส่วนทีเหลือจะใชเ้ป็นเชื0อเพลิงของแขง็ ในปี 2559 อินเดียไดก้ลายเป็นผู ้
นาํเขา้ รายใหญ่ทีสุดของสหรัฐฯโดยซื0อ petcoke ปริมาณ 8.6 ลา้นตนัต่อปี คิดเป็นปริมาณร้อยละ 23 ของการส่งออกทั0งหมดของ
สหรัฐฯ อยา่งไรก็ตาม เนืองจากระดบัมลภาวะทีเพิมสูงขึ0นทาํใหม้ีการหา้มใช ้ Petcoke เป็นเชื0อเพลิงในอินเดีย ซึงในปัจจุบนันี0
อนุญาตใหเ้ฉพาะการนาํเขา้สาํหรับบริษทัอลูมิเนียมและผูผ้ลิต Petcoke ทีใชเ้ผาเท่านั0น เป็นผลใหก้ารส่งออก petcoke ของ
สหรัฐฯไปยงัอินเดียลดลงร้อยละ 54 เมือเทียบกบัปีก่อนหนา้ มาอยูที่ 2.2 ลา้นตนัในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 ปัจจบุนัจีนและ
ญีปุ่นไดแ้ทนทีอินเดียในฐานะผูน้าํเขา้ petcoke ของสหรัฐฯรายใหญ่ทีสุดในเอเชีย อยา่งไรก็ตาม Petcoke ไดร้วมอยูใ่นมาตรการ
จดัเก็บภาษีนาํเขา้ร้อยละ 25 ทีจีนใชก้บัสินคา้ของสหรัฐฯตั0งแต่วนัที 8 สิงหาคมซึงสร้างความเสียงตอ่ปริมาณการคา้ petcoke 
ประจาํปีระหวา่งสหรัฐฯ - จีนซึงอยูที่ 3.6 - 3.8 ลา้นตนั ในขณะทีขอ้มูลศุลกากรของจีนแสดงการเพิมขึ0นอยา่งมากของปริมาณการ
นาํเขา้ petcoke จากประเทศอืนๆ อาทิ ซาอุดิอาระเบีย อินเดีย และรสัเซีย การแทนทีการส่งออกของสหรัฐฯ ดว้ยประเทศเหลา่นี0จะ
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่ออุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมลเ์นืองจากระยะทางขนส่งทีสั0นกวา่ (ขอ้มลูจาก Banchero Costa ณ วนัที 9 
พฤศจิกายน 2561) 
 
เกษตรกรชาวสหรัฐฯทีเก็บเกียวผลผลิตเสร็จสิ0นแลว้กาํลงัประสบกบัปัญหาใหญ่ในการจดัเก็บธญัพืชจาํนวนมากทีไม่สามารถ
จาํหน่ายใหก้บัผูซื้0อชาวจีนได ้ โดยทัวทั0งสหรัฐฯ เกษตรกรผูป้ลูกธญัพืชกาํลงัไถกลบพืชผล ปล่อยใหเ้น่าเสียหรือกองซอ้นกนัอยู่
บนพื0นดินโดยหวงัวา่จะขายไดร้าคาทีดีขึ0นในปีหนา้ ซึงเป็นหนึงในผลจากสงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐฯกบัจีนทีส่งผลกระทบ
ต่ออปุสงคก์ารส่งออกอยา่งรุนแรงและพื0นทีเก็บสินคา้ไม่เพยีงพอต่อปริมาณธญัพชืทีเกียวเก็บได ้(ขอ้มลูจาก Reuters ณ วนัที 21 
พฤศจิกายน 2561) 
 
จากความไม่แน่นอนของสงครามการคา้และการเก็บภาษีนาํเขา้ของจีนร้อยละ 25 ในเดือนสิงหาคมทาํใหก้ารนาํเขา้ถ่านหินจาก
สหรัฐฯลดลงร้อยละ 5.5 เมือเทียบกบัปีก่อนหนา้ มาอยูที่ 2.1 ลา้นตนัในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 ตรงกนัขา้มกบัการขยายตวั
โดยรวมของการนาํเขา้ถ่านหินของจีนซึงเพิมขึ0นร้อยละ 11.1 จากปีก่อนเป็น 251.4 ลา้นตนัในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 
ปี 2561 ทั0งนี0  เพือจดัการกบัการสูญเสียตลาดจีนไป สหรัฐฯไดพ้ยายามเพิมยอดขายถ่านหินไปยงัจุดหมายปลายทางอืนๆ ในเอเชีย 
โดยอินเดียไดน้าํเขา้ถ่านหิน 13.5 ลา้นตนัจากสหรัฐฯในช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคม ปี 2561 ซึงเพิมขึ0นร้อยละ 36 เมือเทียบกบัปี
ก่อนหนา้ อุตสาหกรรมเหล็กทีกาํลงัเติบโตของอินเดียอาจช่วยสนบัสนุนการนาํเขา้ทีเพิมขึ0นจากสหรัฐฯซึงเป็นแหล่งผลิตถ่าน
โคก้มูลคา่สูงได ้ ขอ้มูลการคา้จากญีปุ่ นแสดงใหเ้ห็นวา่การนาํเขา้ถ่านหินจากสหรัฐฯเพิมขึ0นร้อยละ 28.4 เมือเทียบปีก่อนหนา้
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 เป็น 8.0 ลา้นตนั แมว้า่ปริมาณการนาํเขา้ถ่านหินของญีปุ่นโดยรวมจะลดลงร้อยละ 1.0 เป็น 140.8 
ลา้นตนั (ขอ้มลูจาก Banchero Costa ณ วนัที 23 พฤศจิกายน 2561) 
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อาร์เจนตินาไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางการซื0อขายถัวเหลืองในตอนนี0  โดยไดก้ลายเป็นผูซื้0อถัวเหลืองจากสหรัฐฯรายใหญ่ในช่วงสาม
เดือนทีผา่นมา เนืองจากจีนไดห้นัไปซื0อจากประเทศอืนในขณะทีสงครามการคา้ทวีความรุนแรงขึ0นภายใตก้ารบริหารของทรัมป์ 
USDA ระบุวา่ไดมี้การตรวจสอบเมลด็ถัวเหลือง 1.3 ลา้นตนัเพือส่งออกจากสหรัฐฯ ไปอาร์เจนตินาตั0งแต่วนัที 1 กนัยายนถึงวนัที 
22 พฤศจิกายน ซึงเปรียบเทียบกบัในช่วงเดียวกนัของปีทีแลว้ทีไมมี่การส่งออกดงักล่าวเลยตามขอ้มูลที USDA ไดแ้สดงไว ้
(ขอ้มลูจาก Bloomberg ณ วนัที 27 พฤศจิกายน 2561) 
 
Fortune Global Tech Forum ไดเ้ริมขึ0นเมือเชา้นี0และเป็นครั0 งแรกบนเวทีของ Neil Shen ของ Sequoia China ผูซึ้งเป็นหนึงใน
ผูบ้ริหารอนัดบัตน้ๆ หรือนกัลงทุนร่วมทุนชั0นนาํของปี ���6 Shen เชือวา่ตลาดเทคโนโลยจีีนยงัคงจะดาํเนินไปไดอี้กยาวไกล
ก่อนทีจะเตม็ศกัยภาพ Shen กล่าววา่สงครามการคา้ไม่ไดคุ้กคามอนาคตทางเทคโนโลยขีองจีน ประการแรก เขากลา่ววา่เศรษฐกิจ
จีนกาํลงัอยูใ่นช่วงการเปลียนผา่นในระยะยาวจากการขบัเคลือนดว้ยการส่งออกไปสู่เศรษฐกิจทีขบัเคลือนโดยผูบ้ริโภคและนัน
จะผลกัดนัการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป ประการทีสอง บริษทัใหม่ๆ ทีเขาลงทุนอยูก่าํลงัไดส่้วนแบ่งตลาดจากบริษทัดั0งเดิมอืนๆ
เพือใหส้ามารถเติบโตไดเ้ร็วกวา่เศรษฐกิจโดยรวม ประเด็นสุดทา้ยทีผูเ้ชียวชาญรายอืนๆ เห็นดว้ยก็คือ สงครามทางการคา้อาจทาํ
ร้ายจีนมากกวา่สหรัฐฯในระยะสั0น แต่จะส่งผลกระทบต่อสหรัฐฯในระยะยาว Ben Harburg จาก MSA Capital กล่าวกบักลุ่มไวว้า่ 
“ขณะนี0 เห็นไดว้า่มีผูป้ระกอบการชาวจีนทีกา้วไปสู่ระดบัโลกดว้ยรูปแบบธุรกิจแบบจีน” ผลทีตามมา คือ ประเทศจีนกาํลงั
กาํหนดอนาคตของโลกาภิวตันแ์ละสหรัฐฯกาํลงัตกอยูใ่นอนัตรายจากการถูกทิ0งไวข้า้งหลงัเนืองจากแรงผลกัดนัของพวกกีดกนั
ทางการคา้ (ขอ้มลูจาก Fortune CEO Daily ณ วนัที 29 พฤศจิกายน 2561) 
 
ประธานาธิบดีโดนลัด์ทรัมป์แห่งสหรัฐฯและประธานาธิบดีจีนสีจิ0นผิง ไดต้กลงทีจะไม่เพิมความรุนแรงในสงครามทางการคา้
โดยตกลงวา่จะระงบัการเก็บภาษีศุลกากรใหม่เป็นเวลา 90 วนั ตามทีทั0งสองประเทศซึงมีเศรษฐกิจทีใหญ่ทีสุดในโลกไดเ้จรจาตก
ลงกนั การพกัรบระหวา่งสหรัฐฯและจีนชัวคราวเกิดขึ0นหลงัจากการรับประทานอาหารคําในวนัเสาร์ระหวา่งทรัมป์และสีซึง
หลายฝ่ายจบัตามอง ในระหวา่งการประชุมผูน้าํกลุ่ม G-20 ในอาร์เจนตินา (ขอ้มลูจาก Bloomberg ณ วนัที 2 ธนัวาคม 2561) 
 
ขอ้มลูการส่งออกแสดงใหเ้ห็นวา่การส่งออกถัวเหลืองของสหรัฐฯไปยงัอาร์เจนตินาเพิมขึ0นเป็น 1.4 ลา้นตนัขอ้มูลถึงวนัที 22 
พฤศจิกายนปีนี0จากแทบจะไม่มีการส่งออกเลยในช่วงเวลาเดียวกนัของปีทีแลว้ จุดหมายปลายทางอืนๆ ทีเพิมขึ0นในการจดัส่ง
ของสหรัฐฯในปีนี0  ไดแ้ก่ สหภาพยโุรปและอียิปตซึ์งมีการส่งออกเพิมขึ0นเป็นร้อยละ 78 และร้อยละ 274 ตามลาํดบัเมือเทียบกบัปี
ก่อนหนา้ เป็นปริมาณ 7.3 ลา้นตนัและ 3.0 ลา้นตนั การเพิมขึ0นของปริมาณการคา้ดงักลา่วมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากราคาถัวเหลือง
ของสหรัฐฯ ทีลดลง ตั0งแตเ่ดือนกรกฎาคมเป็นตน้มา ราคาถัวเหลืองสหรัฐฯลดลงอยา่งรวดเร็วจากการทีมีการจดัเก็บภาษีร้อยละ 
25 ในสินคา้ถัวเหลืองจากสหรัฐฯนาํเขา้สู่จีน อาร์เจนตินายงัตอ้งการถัวเหลืองสหรัฐฯสาํหรับอตุสาหกรรมการบดถัวเหลืองใน
ประเทศหลงัจากภยัแลง้ทีรุนแรงทาํใหเ้ก็บเกียวไดล้ดลง นอกจากนั0น จากการทีผูซื้0อชาวจีนไดซื้0อถัวเหลืองจากอเมริกาใตใ้น
ราคาสูงขึ0น ทาํใหอ้าร์เจนตินาเพิมการนาํเขา้ถัวเหลืองสหรัฐฯมากขึ0นเนืองจากช่วยใหส้ามารถขายถัวเหลืองไปยงัประเทศจีนได ้
ในขณะทีการพกัรบทางการคา้ระหวา่งสหรัฐฯและจีนเมือไม่นานมานี0ไดจุ้ดประกายใหเ้กิดความหวงัในการลดความตึงเครียด
ทางการคา้ลงแต่ก็ยงัไม่เป็นทีแน่นอน การพกัรบยงัคงไมแ่น่นอนหลงัจากการจบักมุหวัหนา้เจา้หนา้ทีการเงินของ Huawei ใน
แคนาดาซึงจีนเชือวา่มีแรงจูงใจทางการเมือง เมือสปัดาห์ทีแลว้รอยเตอร์รายงานวา่จีนตกลงทีจะซื0อถัวเหลือง 300,000 ถึง 
400,000 ตนัจากอาร์เจนตินา เมือเทียบกบัปริมาณถัวเหลือง 120,000 ตนัทีส่งไปยงัจีนในช่วงสามปีทีผา่นมา ขอ้ตกลงเกียวกบัถัว
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เหลืองเป็นขา่วดีสาํหรับอตุสาหกรรมการถัวเหลืองบดของอาร์เจนตินาและอาจเป็นสาเหตุใหป้ริมาณการนาํเขา้ถัวเหลืองจาก
สหรัฐฯ ไปยงัอาร์เจนตินาเพิมขึ0นอีกดว้ย (ขอ้มลูจาก Banchero Costa ณ วนัที 7 ธนัวาคม 2561) 

ประเทศจีนซื0อถัวเหลืองปริมาณมากครั0 งแรกนบัตั0งแต่ประธานาธิบดีโดนลัดท์รัมป์และประธานาธิบดีจีน สี จิ0นผิงไดท้าํสัญญา
สงบศึกกนัเมือตน้เดือนทีผา่นมา การซื0อถัวเหลืองมากกวา่ 1.5 ลา้นตนัเป็นหลกัฐานทีเป็นรูปธรรมมากทีสุดทีจีนปฏิบติัตอ่คาํมัน
สญัญาของรัฐบาลสหรัฐฯ ประธานาธิบดีสีไดก้ล่าวขึ0นเมือผูน้าํทั0งสองพบกนัในวนัที 1 ธนัวาคม แต่การจบักมุผูบ้ริหารระดบัสูง
ของจีนจากบริษทัเทคโนโลยยีกัษใ์หญ่อยา่ง Huawei Technologies Co Ltd  ในแคนาดาส่งผลใหมี้ความกงัวลในตลาดวา่สงคราม
การคา้อาจเลวร้ายลง อยา่งไรกต็าม การซื0อถัวเหลืองดงักล่าวจะเป็นรากฐานทีดีก่อนการเจรจารอบถดัไปของสหรัฐฯกบัจีนทีจะ
เปลียนแปลงเงือนไขการคา้ระหวา่งทั0งสองประเทศได ้ผูค้า้ต่างกล่าววา่จีนกาํลงัหาซื0อถัวเหลืองจากสหรัฐฯจาํนวน 2.5 ถึง 3 ลา้น
ตนั ผูค้า้ชาวอเมริกนัรายหนึงกล่าววา่ บริษทัตา่งๆทีรัฐบาลจีนถือหุน้ไดซื้0อสินคา้อยา่งนอ้ย 12 รายการตั0งแต่เดือนมกราคมถึง
เดือนมีนาคม ผูจ้าํหน่ายถัวเหลืองอีกรายหนึงกล่าววา่มีสินคา้ประมาณ 30 รายการทีซื0อขายกนัระหวา่งสองประเทศนี0 เมือบ่ายวนั
พธุ โดยคาดวา่ถัวเหลืองส่วนใหญ่จะถูกส่งมาจากแหล่งธญัพืชทางตะวนัตกเฉียงเหนือในฝังแปซิฟิกของสหรัฐฯซึงเป็นเสน้ทาง
ทีตรงทีสุดไปยงัเอเชีย เห็นไดช้ดัวา่ชาวจีนตอ้งการถัวเหลืองอยา่งเร่งด่วนเนืองจากปริมาณถัวเหลืองทีไดจ้ากในอเมริกาใตไ้ม่
เพียงพอต่อความตอ้งการ (ขอ้มลูจาก Reuters ณ วนัที 13 ธนัวาคม 2561) 
 
สหรัฐฯและจีนกาํลงัวางแผนทีจะจดัประชุมในเดือนมกราคมเพือเจรจาการพกัรบสงครามการคา้ แตไ่ม่น่าจะมีการประชุมกนั
ก่อนหนา้นั0น Steven Mnuchin รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงักล่าวในการสัมภาษณ์โต๊ะกลมเมือวนัองัคารทีสาํนกังาน
วอชิงตนัของ Bloomberg วา่ทั0งสองฝ่ายไดม้ีการสนทนาทางโทรศพัทห์ลายครั0 งในช่วงไม่กีสปัดาห์ทีผา่นมาและยงัอยูใ่นขั0นตอน
ของการวางแผนการสนทนาอยา่งเป็นทางการเพิมเติม “เรากาํลงัอยูใ่นขั0นตอนการยืนยนักาํหนดการประชุมต่างๆและใหม้ันใจวา่
ไดใ้ชเ้วลาอยา่งเตม็ทีเพือแกไ้ขปัญหานี0” Mnuchin กล่าว เวลานี0ทั0งสองฝ่ายกาํลงัพยายาม “จดัทาํเอกสารขอ้ตกลง” ใหไ้ดท้นั
ภายในวนัที 1 มีนาคม (ขอ้มลูจาก Bloomberg ณ วนัที 19 ธนัวาคม 2561) 
 
จีนไดซื้0อถัวเหลืองจากสหรัฐฯ เป็นครั0 งแรกในรอบ 6 เดือนหลงัจากประธานาธิบดีสหรัฐฯโดนลัดท์รัมป์และประธานาธิบดีจีน สี 
จิ0นผิงไดพ้บกนัในวนัที 1 ธนัวาคมและไดก้าํหนดระยะเวลา 90 วนัเพือแกไ้ขขอ้พิพาททางการคา้ โดยมีแนวโนม้ทีจะมีการซื0อ
สินคา้เพิมเติมมากกวา่ 2 ลา้นตนัก่อนวนัหยดุคริสตม์าสในวนัที 25 ธนัวาคม ตามทีแหล่งขา่วรายหนึงรายงานไวซึ้งจะทาํให้
ยอดขายสหรัฐฯทั0งหมดทีไปยงัจีนสูงกวา่ 5 ลา้นตนัในเดือนธนัวาคม แมว้า่ผูน้าํเขา้ของจีนซื0อถัวเหลืองจากสหรัฐฯเพียง 4 ลา้น
ตนัเมือเดือนธนัวาคมปีทีแลว้ตามขอ้มลูของ USDA แต่ยอดขายตามฤดูกาลในเดือนทีผา่นมากลบัเพิมขึ0น 40 เท่าโดยอยูที่ 20.6 
ลา้นตนัเมือเทียบกบั �6�,��� ตนัเมือตน้เดือนนี0  ในรายงานยอดส่งออกประจาํสัปดาห์ของ USDA เมือวนัพฤหสับดีทีผา่นมาได้
ยนืยนัวา่มียอดขายสุทธิ 1.561 ลา้นตนัจากสหรัฐฯไปยงัประเทศจีนเมือสปัดาห์ทีแลว้ หน่วยงานไดอ้า้งยอดขายภาคเอกชนผา่น
ระบบการรายงานรายวนัอีก 1.403 ลา้นตนัไปยงัประเทศจีนในสปัดาห์นี0พร้อมกบั 257,000 ตนัใหก้บัผูซื้0อทีไม่เปิดเผยซึงมกัจะ
เป็นผูน้าํเขา้ชาวจีน เมือวนัพฤหสับดีทีผา่นมา Sinograin ของจีนไดย้นืยนัการสังซื0อถัวเหลืองสหรัฐฯจาํนวนหนึงโดยไม่ไดร้ะบุ
ปริมาณ การซื0อดงักล่าวไดรั้บการมองวา่เป็นสัญญาณทีดีก่อนทีจะมีการเจรจารอบต่อไประหวา่งจีนกบัสหรัฐฯ ทั0งนี0  สหรัฐฯได้
ร้องเรียนหลายครั0 งตอ่จีนเกียวกบัการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา การบงัคบัถ่ายโอนเทคโนโลยแีละการอุดหนุนอุตสาหกรรม 
(ขอ้มลูจาก Reuters ณ วนัที 20 ธนัวาคม 2561) 
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การบริหารของทรัมป์แสดงใหเ้ห็นถึงการมองโลกในแง่ดีวา่สามารถบรรลุขอ้ตกลงทางการคา้ที “สมเหตุสมผล” กบัจีนไดใ้น
ขณะทีประธานาธิบดี สี จิ0นผิงไดส่้งผูช่้วยชั0นนาํคนหนึงไปเจรจาทีปักกิง “มีโอกาสดีมากทีจะไดข้อ้ยติุทีสมเหตสุมผลทีจะทาํให้
จีนสามารถยอมรับไดแ้ละจะสามารถจดัการกบัปัญหาสาํคญัทั0งหมดได”้ Wilbur Ross รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยก์ล่าวกบั 
CNBC เมือวนัจนัทร์ ขอ้ตกลงดงักล่าวอาจเกียวขอ้งกบัการทีจีนซื0อถัวเหลืองจากสหรัฐฯ และก๊าซธรรมชาติเหลวในขณะทีตกลง
ทีจะ “ปฏิรูปโครงสร้าง” ในประเดน็ทีลึกซึ0 งยิงขึ0น เช่น สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาและการเขา้ถึงตลาด Ross กล่าว (ขอ้มลูจาก 
Bloomberg ณ วนัที 7 มกราคม 2562) 
 
จีนไดเ้สนอใหมี้การซื0อเป็นเวลาหกปีเพือเพิมการนาํเขา้สินคา้จากสหรัฐฯเพือรักษาความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจทีใหญ่ทีสุด
สองแห่งของโลกตามทีเจา้หนา้ทีผูคุ้น้เคยกบัการเจรจาไดชี้0แจงไว ้ การเพิมการนาํเขา้สินคา้จากสหรัฐฯดว้ยมูลค่ารวมมากกวา่ 1 
ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐในช่วงเวลานั0น จีนจะพยายามลดการเกินดุลการคา้ซึงปีทีแลว้อยูที่ 323 พนัลา้นเหรียญสหรัฐใหเ้หลือศูนย์
ภายในปี 2567 เจา้หนา้ทีขอร้องไมใ่หมี้การเปิดเผยชือเนืองจากการตกลงดงักล่าวยงัไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ขอ้เสนอ
ดงักลา่วซึงเกิดขึ0นระหวา่งการเจรจาในปักกิงเมือตน้เดือนทีผา่นมานั0นไดรั้บการตอบสนองเชิงลบจากผูเ้จรจาของสหรัฐฯซึง
ยงัคงเรียกร้องใหช้าวจีนดาํเนินการทีดีกวา่นี0โดยเรียกร้องใหจ้ดัการกบัความไม่สมดุลใหช้ดัเจนในอีกสองปีขา้งหนา้ นกั
เศรษฐศาสตร์ทีศึกษาความสมัพนัธ์ทางการคา้แยง้วา่มนัเป็นการยากทีจะกาํจดัช่องวา่งซึงพวกเขากล่าววา่ไดร้ับการสนบัสนุน
ส่วนใหญ่จากความตอ้งการสินคา้จีนของสหรัฐฯลงได ้(ขอ้มลูจาก Bloomberg ณ วนัที 19 มกราคม 2562) 
 

การเปลี�ยนแปลงหลักในภาคอุปสงค์  

ประเทศจีน 
ตวัเลขจีดีพีของจีนอยูที่ร้อยละ 6.� ในปี  2561  ซึงเป็นการเติบโตทีตําทีสุดนบัตั0งแต่ปี 2533 (ขอ้มูลจากสาํนกัสถิติแห่งชาติของจีน 
ณ วนัที �6 มกราคม ����) 
 
จากขอ้มูลศุลกากรเบื0องตน้นั0น การนาํเขา้แร่เหลก็ในประเทศจีนอยูที่ 1,064 ลา้นตนัในปี 2561 หรือตํากวา่ 1,075.3 ลา้นตนัในปี 
���� อยูร้่อยละ 1.0 นีคือการลดลงรายปีครั0 งแรกนบัตั0งแต่ปี 2553 ตามสถิติของ NBS (ขอ้มูลจาก Reuters ณ วนัที 14 มกราคม 
2562) 
 
การผลิตเหลก็ในจีนในปี 2561 เพิมขึ0นอยูที่ 928 ลา้นตนัหรือมากกวา่ 870.5 ลา้นตนัในปี ���� อยูร่้อยละ 6.6 (ขอ้มูลจาก Shanghai 
Metals Market ณ วนัที �6 มกราคม 2562) 
 
การนาํเขา้ถ่านหินของจีนมีจาํนวน 282 ลา้นตนัในปี ���6 หรือสูงกวา่ 272.7 ลา้นตนัทีนาํเขา้ในปี 2560 อยูร้่อยละ 3.4 การนาํเขา้
ถ่านหินขึ0นอยูก่บัการกาํหนดราคาการนาํเขา้เทียบกบัตน้ทุนการผลิต / การขนส่งถ่านหินในประเทศและนโยบายตอ่ตา้นมลพิษ
ของรัฐบาลทีกาํหนดเป้าหมายการปิดกาํลงัการผลิตของเหมืองที 800 ลา้นตนัภายในปี 2563 (520 ลา้นตนัถูกปิดระหวา่งปี 2559 
ถึง 2560 โดยม ี 150 ลา้นตนัถูกปิดในปี 2561) ในประเทศทีปัจจุบนัผลิตและบริโภคถ่านหิน 3.7 พนัลา้นตนัต่อปีนั0น แมก้าร
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เปลียนแปลงเลก็นอ้ยในการนาํเขา้ถ่านหินของจีนก็อาจส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองได ้
(ขอ้มลูจาก Argus Media ณ วนัที 22 มกราคม 2562) 
 
การส่งออกเหลก็ของจีนลดลงอยา่งมากเหลือเพียง 69.3 ลา้นตนัในปี 2561 เมือเทียบกบั 75.4 ลา้นตนัในปี ���� ซึงทั0งหมดนี0
ขนส่งโดยเรือขนาดแฮนดี0ไซส์ถึงขนาดอลัตราแมกซ์ (ขอ้มูลจาก Argus Media ณ วนัที 14 มกราคม 2562) 
 
ประเทศจีนซึงเป็นประเทศผูผ้ลิตเหลก็รายใหญ่ทีสุดของโลกไดย้กเลิกกาํลงัการผลิตเหลก็รวม 150 ลา้นตนัตั0งแต่ปี 2559 ซึงบรรลุ
เป้าหมายก่อนกาํหนดทีรัฐบาลวางไวถึ้ง 2 ปี (ขอ้มลูจาก My Steel Global ณ วนัที 21 มกราคม 2562) 
 
การผลิตถ่านหินทีเหมืองถ่านหินของจีนผลิตไดม้ากถึง 3.6 พนัลา้นตนัในปี 2561 ซึงสูงกวา่ 3.38 พนัลา้นตนัในปี 2560 อยูที่ร้อย
ละ 5.2 (ขอ้มลูจาก Platts ณ วนัที 21 มกราคม 2562) 
 
จีนนาํเขา้สินคา้ 1.84 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2560 เพิมขึ0นร้อยละ 16 หรือ 255 พนัลา้นเหรียญสหรัฐจากปีก่อนหนา้ จาก
ทั0งหมดนั0น ประเทศจีนนาํเขา้สินคา้ประมาณ 130 พนัลา้นเหรียญสหรัฐจากสหรัฐอเมริกา นกัการทูตชั0นนาํของรัฐบาลจีนนาย 
Wang Yi กล่าวในเดือนมีนาคมวา่ประเทศจีนจะนาํเขา้สินคา้ 8 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐในอีกหา้ปีขา้งหนา้ (ขอ้มลูจาก Reuters ณ 
วนัที 5 พฤศจิกายน 2561) 
  
การเติบโตของการขนส่งแร่เหลก็ในโลกกาํลงัชะลอตวัโดยมีการคา้ทางทะเลรวมทั0งสิ0น 1.15 พนัลา้นตนั ในช่วงเกา้เดือนถึงเดือน
กนัยายนเพิมขึ0นเพียง 6 ลา้นตนัเมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน แมว้า่โดยปกติไตรมาสสีจะมียอดส่งออกสูงสุดของปี แต่มี
เพียง Vale ผูป้ระกอบการเหมืองรายใหญ่เท่านั0นทีคาดวา่จะมียอดส่งออกเพิมขึ0น ความตอ้งการของจีนทีแขง็แกร่งสาํหรับแร่เกรด
ทีสูงขึ0นของ Vale (65fe) เห็นไดจ้ากสดัส่วนการส่งออกแร่เหล็กของบราซิลทีเพิมขึ0นเป็นร้อยละ 58.1 (จากร้อยละ 56.8 ในปี 
2560) ในขณะทีราคาปรับตวัสูงขึ0นอยา่งต่อเนืองในระหวา่งปีจนเกือบถึง 100 ดอลลาร์ต่อตนั ปริมาณการส่งออกแร่เหลก็ราย
เดือนของบราซิลไม่สามารถช่วยพยงุการร่วงลงของอตัราคา่ระวางสาํหรับเรือขนาดเคปไซส์ไดเ้นืองจากแร่เหลก็ทีขนส่งที
เพิมขึ0นเกือบทั0งหมดถูกขนส่งโดยเรือใหม่ต่างๆาระหวา่งเอเชียและบราซิล (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research ณ วนัที 23 
พฤศจิกายน 2561) 
 
การนาํเขา้ถ่านหินในประเทศจีนจะลดลงในเดือนธนัวาคมเนืองจากเจา้หนา้ทีของรัฐวางแผนทีจะจาํกดัการนาํเขา้จนถึงปีหนา้ 
การนาํเขา้ถ่านหินจากผูบ้ริโภครายใหญ่ทีสุดของโลกเพิมขึ0นในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2561 เป็น 252 ลา้นตนัเพิมขึ0นร้อยละ 11 

เมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน อยา่งไรกต็าม ถึงแมว้า่ฤดูหนาวจะเป็นเดือนทีจีนมีความตอ้งการถ่านหินสูงสุด แต่ราคาถ่าน
หินในประเทศก็ลดลง การผลิตในประเทศเติบโตขึ0นและสินคา้คงเหลือในโรงไฟฟ้าของจีนเพิมขึ0นอยา่งมากในปี 2561 สาเหตุ
หลกัมาจากการเปลียนแปลงนโยบายจากปีก่อน รัฐบาลตอ้งการหลีกเลียงปัญหาการขาดแคลนถ่านหินเหมือนทีเคยเกิดขึ0นในปี 
2560 โดยอณุหภูมิฤดูหนาวทีต ํากวา่คา่เฉลียทาํใหสิ้นคา้คงคลงัลดลง ปัจจุบนัถ่านหินคงคลงัทีท่าเรือจีนมีจาํนวน 16.5 ลา้นตนัสูง
กวา่คา่เฉลียตอ่ปีอยู ่0.8 ลา้นตนัและ สูงกวา่คา่เฉลียของปีก่อนอยู ่0.9 ลา้นตนั ก่อนหนา้นี0 จีนไดก้าํหนดขอ้จาํกดัการนาํเขา้ถ่านหิน
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ซึงส่งผลใหร้าคาถ่านหินในประเทศปรับตวัสูงขึ0น เมือตน้ปีทีผา่นมาจีนสังหา้มไม่ใหท้า่เรือขนาดเลก็นาํเขา้ถ่านหินและทาํการ
ตรวจสอบถ่านหินทีมีคุณภาพตําอยา่งเขม้งวด (ขอ้มลูจาก Maersk Brokers ณ วนัที 30 พฤศจิกายน 2561) 
 
การนาํเขา้แร่เหลก็และถา่นหินของจีนเป็นประเด็นทีน่าสนใจยิงขึ0น เนืองจากมีการนาํเขา้ลดลงในเดือนพฤศจิกายนเมือเทียบกบั
เดือนตลุาคมทั0งทีราคามีการปรับตวัลดลง การนาํเขา้แร่เหลก็ลดลงร้อยละ 2.4 เป็น 86.25 ลา้นตนั ในขณะทีการซื0อถ่านหินจาก
ต่างประเทศลดลงร้อยละ 17 เป็น 19.15 ลา้นตนั แต่การนาํเขา้เกือบทั0งหมดทีลดลงนี0มาจากการนโยบายของจีน กล่าวอีกนยัหนึงก็
คือ จีนไดที้เลือกทีจะนาํเขา้ในปริมาณทีนอ้ยลง ไม่ใช่วา่เป็นสญัญาณทีบ่งชี0 ถึงการชะลอตวัของเศรษฐกิจในประเทศ ซึงแสดงวา่
การนาํเขา้ถ่านหินในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธนัวาคมนั0นจะลดลง แร่เหลก็กาํลงัประสบปัญหาพร้อมกบัเหลก็กลา้เนืองจาก
การลดการผลิตในช่วงฤดูหนาวเพือมุ่งลดมลพิษทางอากาศเริมส่งผลกระทบตอ่ตลาด โดยรวมแลว้ปริมาณการนาํเขา้สินคา้โภค
ภณัฑข์องจีนนั0นแสดงใหเ้ห็นถึงภาพของเศรษฐกิจทีแทจ้ริงมากกวา่แสดงแคมู่ลคา่ ทั0งนี0  มีเหตุผลทีควรระวงัเกียวกบัแนวโนม้
ของเศรษฐกิจจีนและผลกระทบจากขอ้พพิาททางการคา้กบัสหรัฐอเมริกาและยงัมีคาํถามจากการตั0งขอ้สงัเกตวา่การนาํเขา้สินคา้
โภคภณัฑ์ทีคอ่นขา้งแขง็แกร่งจะยงัคงอยูห่รือไม่ แต่ยงัมีความเสียงในการคาดวา่แนวโนม้การนาํเขา้จะลดลงอยา่งรวดเร็วโดยไม่
คาํนึงถึงผลกระทบของราคาสินคา้โภคภณัฑที์ถกูลงของมลูคา่การนาํเขา้โดยผูซื้0อสินคา้รายใหญ่ทีสุดของโลก (ขอ้มลูจาก 
Reuters ณ วนัที 11 ธนัวาคม 2561) 
 
ตวัเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมจากประเทศจีนแสดงการผลิตไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายนทีมีการเติบโตร้อยละ 12.3  เมือเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีทีแล้ว ซึ งทาํให้การเติบโตจนถึงปัจจุบันสูงถึงร้อยละ 7.9 แหล่งทีมาหลักของการเติบโตในเดือน
พฤศจิกายนคือการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนซึ งมีการเติบโตร้อยละ 14.5 เมือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีทีแลว้และเพิม
การเติบโตจนถึงปัจจุบนัเป็นร้อยละ 7.8 โดยเหลือเวลาเพยีงหนึงเดือน การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานนํ0าเพิมขึ0นเพียงร้อยละ 0.9 เมือ
เทียบกบัเดือนเดียวกันของปีทีแลว้โดยทีการเติบโตจนถึงปัจจุบนัอยู่ทีร้อยละ 1.9 ในขณะทีการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งอืนๆ 
(พลงังานนิวเคลียร์ พลงังานลม และพลงังานแสงอาทิตย)์ เติบโตอยูที่ร้อยละ 15.1 เมือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีทีแลว้ และ
ชะลอการเติบโตจนถึงปัจจุบนัอยูที่ร้อยละ 20.5 ดว้ยกระแสไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนร้อยละ 73 ของยอดรวมจนถึงปัจจุบนั 

(สอดคลอ้งกบัการผสมผสานพลงังานในปี 2560) ซึ งยงัคงเป็นพลงังานหลกัในการเติบโตทีเพิมขึ0น 320 พนัลา้นกิโลวตัต์ต่อ
ชัวโมง จาก 450 พนัลา้นกิโลวตัต์ต่อชัวโมง ในการผลิตจนถึงปัจจุบนั ถ่านหินใชเ้พือผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานความร้อนที
สําคญัและด้วยเหตุนี0 ความตอ้งการถ่านหินในจีนทีเพิมขึ0นในปีนี0 ส่งผลให้มีความตอ้งการนาํเขา้เพิมขึ0น ขอ้มูลการคา้เดือน
พฤศจิกายนลดการเติบโตของการนาํเขา้ถ่านหินจนถึงปัจจุบนัเป็นร้อยละ 8.9 ซึ งต ํากวา่ร้อยละ 14.2 ทีรายงาน ณ เดือนสิงหาคม 
การชะลอตวัของการนาํเขา้นั0นเกิดจากการผลิตในประเทศของจีนทีเพิมขึ0นอยา่งมากตั0งแต่เดือนสิงหาคม โดยทีเดือนกนัยายนถึง
เดือนพฤศจิกายน เติบโตโดยเฉลียมากกว่าร้อยละ 12 การผลิตถ่านหินในเดือนตุลาคมเพิมขึ0นร้อยละ 16.6 เมือเทียบกบัเดือน
เดียวกนัของปีทีแลว้ ขณะทีขอ้มูลเดือนพฤศจิกายน ณ วนันี0 เพิมขึ0นร้อยละ 11.3 เมือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีทีแลว้ ดงันั0น ดู
เหมือนว่าเป็นเวลาหกเดือนทีการเติบโตในการผลิตถ่านหินในประเทศติดลบอยู่ทีร้อยละ 2.5 ตั0งแต่ตน้ปีจนถึงบดันี0 โดยเหลือ
เพียงเดือนธนัวาคมเท่านั0น เรามีมมุมองในระยะยาววา่การลดการผลิตภายในประเทศจีน (เช่น กรณีปี 2556 ถึง ปี 2559) ในการที
จะส่งเสริมใหม้ีการนาํเขา้และน่าจะผลกัดนัใหม้ีการเติบโตอยา่งต่อเนืองสาํหรับปริมาณการขนส่งสินคา้แหง้เทกองเมือพิจารณา
รวมกบัการเติบโตของการผลิตไฟฟ้าของจีน การผลิตทีเพิมขึ0นเมือเร็วๆนี0ชะลออุปสงคใ์นเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองและยงัคง
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แสดงให้เห็นถึงอุปสงค์ของเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองทีมีความเปราะบางต่อความผนัผวนของนโยบายพลงังานของจีนใน
อนาคต (ขอ้มลูจาก DNB Markets ณ วนัที 14 ธนัวาคม 2561) 
  
ประเด็นสาํคญัจากคาํปราศรัยของประธานาธิบดีจีน สี จิ0นผงิในงานฉลองครบรอบ 9� ปีของการปฏิรูปและการเปิดประเทศจีน
ของอดีตผูน้าํจีนเติ0งเสียวผิงในปี ���6 

 

ประเด็นสําคัญ 
• การรณรงคต์่อตา้นการทุจริตของจีนไดรั้บชยัชนะอยา่งท่วมทน้ สีเนน้ย ํ0าวา่จีนตอ้งรักษาและพฒันาความเป็นผูน้าํของ

ทุกฝ่ายและจะแกไ้ขปัญหาการทุจริตอยา่งเด็ดขาด 

• การปฏิรูปและการเปิดประเทศจีนนั0น สีกลา่ววา่มนัไมใ่ช่เรืองง่ายและอาจเผชิญกบัอุปสรรคทีไม่อาจคาดการณ์ได ้ เขา
เนน้วา่จีนจะสนบัสนุนเศรษฐกิจของภาครัฐในขณะทีชี0นาํการพฒันาของภาคเอกชนได ้

• จีนจะดาํเนินการตามมาตรการปฏิรูปทีสาํคญัเพือปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจและขยายอุปสงคภ์ายในประเทศ 

• “การพฒันาของจีนตอ้งการความร่วมมือจากประเทศอืนๆโลกและประเทศอืนๆโลกก็ตอ้งการจีน” สีกล่าวเสริมวา่จีน
จะไมพ่ฒันาดว้ยคา่ใชจ่้ายของประเทศอืนและการพฒันาของจีนจะไม่คุกคามประเทศอืนดว้ยเช่นกนั 

• ประเทศจีนในฐานะประเทศใหญ่ควรมีแนวคิดและความปรารถนาทีสูงส่งและการพฒันาของจีนก็ดาํเนินมาถึงขั0นทีจีน
สามารถกา้วไปขา้งหนา้ไดเ้ท่านั0น 

• สีกล่าวย ํ0าวา่ "การเปิดประเทศนาํไปสู่ความกา้วหนา้ในขณะทีการปิดประเทศนาํไปสู่ความลา้หลงั" 

 (ขอ้มลูจาก DNB Markets ณ วนัที 18 ธนัวาคม 2561) 
 
ขั0นตอนล่าสุดโดยรัฐบาลทอ้งถินของจีนเพือลดขอ้จาํกดัในตลาดอสังหาริมทรัพยท์าํให้ความตอ้งการเหล็กนั0นแข็งแกร่งขึ0น 
สัปดาห์ก่อนหนา้นี0  หนึงในเมืองทีใหญ่ทีสุดของจีนคือกวางโจวพร้อมกบัเมืองทีเล็กกวา่อยา่ง Heze ไดย้กเลิกขอ้จาํกดัในตลาด
อสังหาริมทรัพย์ของเมืองลง เมือปีทีแล้วรัฐบาลท้องถินของจีนหลายแห่งได้ดําเนินนโยบายที เข้มงวดเพือย้ายตลาด
อสงัหาริมทรัพยที์เฟื องฟูออกไป ยกตวัอยา่งเช่น กวางโจวใชม้าตรการทีป้องกนัไม่ใหบุ้คคลซื0ออสังหาริมทรัพยเ์ชิงพาณิชยซึ์ ง
ปัจจุบนักฎนี0 ไดรั้บการผ่อนปรนจากรัฐบาลทอ้งถินของเมือง การลดขอ้จาํกดัในเมืองทีใหญ่ทีสุดแห่งหนึ งของจีนทาํให้เกิด
ความหวงัวา่เมืองอืนๆ จะทาํตามความเหมาะสมและนาํไปสู่การพฒันาอสงัหาริมทรัพยที์เพิมขึ0นได ้เมือเร็วๆ นี0 เมืองผลิตเหล็กที
ใหญ่ทีสุดของจีนบางแห่งไดเ้พิมขอ้จาํกดัในช่วงฤดูหนาวทาํใหร้าคาเหล็กปรับตวัสูงขึ0นเนืองจากความคาดหวงัของอุปทานทีตึง
ตวั ราคาเหล็กไดเ้พิมขึ0นสูงสุดในหนึงเดือนโดยราคาเหล็กเส้นที Shanghai Futures Exchange นั0น ปัจจุบนัซื0อขายอยู่ที 549 
เหรียญสหรัฐต่อตนัเพิมขึ0นร้อยละ 6.7 ตั0งแต่สัปดาห์ทีแลว้ ในช่วงหกเดือนทีผ่านมาโรงงานเหล็กของจีนไดล้ดจาํนวนสินคา้แร่
เหลก็ลงอยา่งมากทีท่าเรือของประเทศจากระดบัสูงสุดที 162 ลา้นตนัในตน้เดือนมิถุนายนปัจจบุนัอยูที่ 137 ลา้นตนั กระบวนการ
นี0ไมส่ามารถดาํเนินต่อไปไดใ้นระยะยาวและในทีสุดจีนก็จะเริมสต๊อคสินคา้ใหม่ซึงช่วยเพิมความตอ้งการนาํเขา้แร่เหลก็ (ขอ้มลู
จาก Maersk Brokers ณ วนัที 21 ธนัวาคม 2561) 
 
สถิติของจีนสาํหรับการผลิตถ่านหินในเดือนธนัวาคมนั0นสร้างสถิติสูงสุดใหมที่ระดบั 332 ลา้นตนัซึงเพิมขึ0นร้อยละ 7.2 เมือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จาก 310 ลา้นตนัเมือเดือนธนัวาคมปีทีแลว้ ปริมาณการผลิตถ่านหินทั0งหมดในปี 2561 อยูที่ 
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3,546 ลา้นตนัเพิมขึ0นร้อยละ 2.9 จากปี 2560 การเร่งผลิตถา่นหินค่อนขา้งมากกวา่ทีเราคาดไวแ้ละการเติบโตจริงร้อยละ 2.9 จาก
ปีทีแลว้ เมือเทียบกบัทีเราคาดการณ์ไวที้ร้อยละ 2 เราคาดวา่การผลิตถ่านหินในประเทศจีนจะเพิมขึ0นร้อยละ 1 ในปี 2562 ก่อน
การผลิตถ่านหินจะลดลงร้อยละ 1 และร้อยละ 2 ในปี 2563 และ ปี 2564 ตามลาํดบั การผลิตไฟฟ้าของจีนยงัคงเป็นเสน้ทางการ
เติบโตทีแขง็แกร่ง โดยปี 2561 เพิมขึ0นร้อยละ 8.2 จากปีทีแลว้เมือเทียบกบัทีเราคาดไวที้ร้อยละ 5.5 การเติบโตอยา่งรวดเร็วของ
ความตอ้งการเชื0อเพลิงถา่นหินเนืองจากการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานความร้อนในปี 2561 มีการเติบโตมากหรือนอ้ยตามการผลิต
ไฟฟ้ารวม (ร้อยละ 8.0 จากปีทีแลว้ เมือเทียบกบั DNB คาดการณ์ไวที้ ร้อยละ 4) เพือรักษาส่วนแบ่งการใชพ้ลงังานแบบ
ผสมผสานทั0งหมดร้อยละ 73 การคาดการณ์ของเราสาํหรับปี 2562 ถึงปี 2563 คือการผลิตไฟฟ้าจะเติบโตประมาณร้อยละ 4 จากปี
ก่อน โดยชะลอตวัลงเป็นเติบโตร้อยละ 3 ในปี 2564 การเติบโตของการผลิตเหลก็ไดส้ร้างความประหลาดใจตลอดทั0งปีจนถึง
ปลายปี 2561 ทีร้อยละ 11.6 ซึงเป็นอตัราการเติบโตทีน่าประทบัใจอนับ่งบอกถึงความตอ้งการวตัถดิุบทีแขง็แกร่ง การแยกการ
ผลิตเหลก็ทีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเขม้ของวตัถดิุบในการผลิตเหลก็ทีดีขึ0นและความตอ้งการแร่เหลก็ทีเพิมขึ0นทั0งปีทีร้อยละ 8.5 
สาํหรับปี 2561 และสูงกวา่ทีเราคาดไวถ้ึงร้อยละ 4 การผลิตแร่เหลก็ในประเทศลดลงอยา่งมากในปีทีผา่นมาและเรากาํลงัรอการ
เปิดเผยขอ้มลูเดือนธนัวาคมเพือปิดรอบปี ในอนาคตนั0น แนวโนม้การผลิตเหลก็ของจีนในปี 2562 ถึงปี 2563 คอ่นขา้งทีจะคงที 
(ขอ้มลูจาก DNB Markets ณ วนัที 21 มกราคม 2562) 
 
สหรัฐอเมริกา 
การส่งออกถ่านหินของสหรัฐอเมริกาทีเพิมขึ0นอย่างรวดเร็วในช่วงสองปีทีผ่านมาเป็นประโยชน์ต่อตลาดการขนส่งสินคา้
โดยเฉพาะอยา่งยิงเมือส่วนแบ่งการตลาดในเอเชียเพิมขึ0นอยา่งต่อเนือง โดยปริมาณถ่านหินทั0งหมดยกเวน้ปริมาณ 4 ลา้นตนันั0น
เป็นการขนส่งระหวา่งท่าเรือชายฝังตะวนัออกของสหรัฐไปยงัอินเดียซึ งปัจจุบนัเป็นตลาดนาํเขา้ทีใหญ่ทีสุดของสหรัฐอเมริกา 
โดยการขนส่งเพิมขึ0นเท่าตวัในไตรมาสแรกถึงไตรมาสสามอยู่ที 6�.9 ลา้นตนั การเพิมขึ0นของการผลิตเหล็กของอินเดียทาํให้
ความตอ้งการถ่านเพิมขึ0นในขณะทีการห้ามนาํเขา้ petcoke สําหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไ์ดก้ระตุน้ให้มีการขนส่งถ่านหิน
ความร้อนทีมีค่าความร้อนสูงขึ0น นอกจากนี0  การนาํเขา้ถ่านหินสหรัฐอเมริกาของญีปุ่นก็ยงัเพิมขึ0นอีก 1.5 ลา้นตนัเมือเทียบกบัปี
ก่อนเป็น 6.7 ลา้นตนั ในขณะทีเกาหลีใตย้งัคงเป็นตลาดส่งออกทีสาํคญัอยูที่ 6.8 ลา้นตนัจนถึงไตรมาสทีสาม สหรัฐฯ ไดข้ยาย
การส่งออกไปยงัตลาดทางยโุรปมากขึ0น เช่น เนเธอร์แลนดที์เพิมขึ0นเกือบ 1 ลา้นตนัเป็น 7.8 ลา้นตนัในขณะทีสหราชอาณาจกัร
ไดเ้พิมขึ0น 600,000 ตนัเป็น 2.4 ลา้นตนั อยา่งไรก็ตามพื0นทีการเติบโตทีสาํคญั เช่น การนาํเขา้จากอียิปตก็์ยงัเพิมขึ0นเป็นสามเท่า
ในปีนี0จนถึงเกือบ 3 ลา้นตนั ยเูครนเพิมขึ0น 1 ลา้นตนัเป็น 3.2 ลา้นตนั โมร็อกโกอยูที่ 2.8 ลา้นตนั (เพิมขึ0น 1.2 ลา้นตนัจากปีก่อน) 
และตุรกีที 2.4 ลา้นตนั ซึงช่วยเพิมอุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมลเ์ช่นกนั การแล่นเรือเปล่าจาก USEC สาํหรับจุดหมายปลายทางในเอเชีย
นั0นมาจากยุโรปหรือ Med โดยเฉพาะและเป็นปัจจยัสนบัสนุนใหค้วามไม่สมดุลของระวางบรรทุกเพิมขึ0นระหว่างมหาสมุทร
แอตแลนติก / แปซิฟิกดว้ย (ขอ้มลูจาก Howe Robinson Research ณ วนัที 9 พฤศจิกายน 2561) 
 
Vale ซึ งเป็นผูป้ระกอบธุรกิจเหมืองแร่เหล็กไดป้ระกาศแผนการทีจะระงบัการผลิตปริมาณ 40 ลา้นตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 10 
ของปริมาณการผลิตแร่เหลก็รายปี จากการยกเลิกการใชเ้ขือนกกัเก็บหางแร่ทีมีลกัษณะเช่นเดียวกบัเขือนทีแตกเมือสปัดาห์ทีแลว้
ซึ งส่งผลใหมี้ผูเ้สียชีวิตอย่างนอ้ย 84 รายและสูญหายหลายร้อยคน เขือนกกัเก็บหางแร่ซึ งไวใ้ชส้ําหรับกักเก็บวตัถุของเสียที
เหมืองใน Córrego do Feijão ซึงสร้างในช่วงยคุ 1970 ซึงใชว้ธีิการก่อสร้างแบบ upstream ซึงเป็นการออกแบบทีมีการหา้มใชใ้น
ชิลี เปรู และประเทศอืนๆ ทีมีความเสียงจากเหตุแผ่นดินไหว เนืองจากหางแร่หรือวตัถุของเสียทีกกัเก็บไวใ้นเขือนนั0นใชเ้ป็น 
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เสมืองกาํแพงกั0น ซึงทาํใหเ้ขือนง่ายต่อการเสียหายและการแตก เมือเทียบกบัการออกแบบรุ่นใหม ่ตวัอยา่งเช่น การก่อสร้างแบบ 
downstream และ centerline ทั0งนี0  เพือใหปิ้ดเขือนไดอ้ยา่งปลอดภยัและรวดเร็ว Vale ระบุวา่จะระงบัการผลิตในเหมืองจาํนวน 
10 แห่ง ซึ งอยูท่างตอนใตอ้นัรวมไปถึงพื0นที Vargem Grande และ Paraopebas ทั0งนี0  Vale ไดก้ล่าววา่คาดวา่ผลกระทบจากการ
ปิดเขือนกกัเก็บหางแร่ในครั0 งนี0 จะทาํใหป้ริมาณการผลิตลดลงประมาณ 40 ลา้นตนัต่อปี แมว้า่ปริมาณการผลิตส่วนทีขาดหายไป
จะสามารถทดแทนไดจ้ากการผลิตจากเหมืองอืนๆ ของบริษทัแทนก็ตาม Goldman Sachs ไดร้ะบุวา่ ความเคลือนไหวของ Vale 
ในการหยดุการใชเ้ขือนแบบ upstream จะทาํใหต้ลาดทีตึงตวัอยูแ่ลว้ยิงย ําแยล่ง อนัส่งผลใหร้าคาแร่เหลก็เพิมขึ0นอยา่งมาก โดย
คาดวา่การหยดุการใชเ้ขือนครั0 งนี0จะส่งผลปริมาณการผลิตแร่เหลก็ลดลง 10 ถึง 15 ลา้นตนั เมือ Vale ใชเ้หมืองแร่สาํรองอืนๆ ใน
การผลิตแร่เหลก็ทดแทน (ขอ้มูลจาก Financial Times ณ วนัที 1 กุมภาพนัธ์ 2562) 
 
จีนนาํเขา้ถัวเหลืองปริมาณ 16.6 ลา้นตนัจากสหรัฐฯในปี 2561 ซึงเป็นปริมาณเกือบครึ งหนึงของปริมาณการนาํเขา้ในปี 2560 ซึง
อยูที่ 32.9 ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก Maersk Brokers ณ วนัที 1 กุมภาพนัธ์ 2562) 
 

เอเชีย  
เจา้หนา้ทีของ Tata Steel กล่าวเมือวนัองัคาร คาดวา่อินเดียจะเป็นผูน้าํเขา้ถา่นโคก้ทีใหญ่ทีสุดผ่านเส้นทางทางทะเลภายในปี 
2565 เนืองจากอินเดียไดผ้ลกัดนัการผลิตเหลก็ใหม้ากขึ0น ปัจจุบนัอินเดียนาํเขา้ถ่านโคก้ประมาณร้อยละ 85 ของความตอ้งการ
ถ่านโคก้และในปี 2565 ความตอ้งการถ่านโคก้จะเพิมขึ0นเป็น 67 ลา้นตนัจากประมาณ 56 ลา้นตนัในปัจจุบนั (ขอ้มลูจาก PTI ณ 
วนัที 28 พฤศจิกายน 2561) 
 
การคา้จาํนวนมากในแถบแปซิฟิกเพิมขึ0นอยา่งมากในปี 2561 จากการทีอินโดนีเซียกลบัมาส่งออกแร่นิกเกิล หลงัจากทีมีการ
ส่งออกเพียง 3.8 ลา้นตนัในปี 2560 หลงัจากการตดัสินใจของรัฐบาลทีจะอนุญาตใหมี้การขนส่งแร่นิกเกิลคณุภาพตําไปยงั
ประเทศจีน การส่งออกของอินโดนีเซียจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 ไดเ้พิมขึ0นอยา่งมากเป็น 13.6 ลา้นตนั (สูงขึ0น 10.3 ลา้นตนั
จากงวดเดียวกนัของปีก่อน) ดว้ยความกลวัวา่ฟิลิปปินส์อาจจาํกดัการขดุแร่นิกเกิลซึงยงัไมมี่ขอ้พสูิจนใ์ดๆ ทาํใหก้ารส่งออกใน
เดือนพฤศจิกายนอยูที่ 27.8 ลา้นตนัเพิมขึ0นร้อยละ 5 จากปีก่อน อีกประเทศหนึงทีมีการจดัส่งแร่นิกเกิลในปริมาณใดๆ ก็คอื New 
Caledonia ซึงจะส่งออกไปยงัประเทศจีนในระดบัสูงสุดที 1.2 ลา้นตนัในปี 2561 ความตอ้งการแร่นิกเกิลของจีน (เป็น
องคป์ระกอบสาํคญัของสแตนเลส) มีการผลิตทีคาดวา่จะเพิมขึ0นเป็น 30 ลา้นตนัในปี 2562 (ประมาณ 28 ลา้นตนัในปี 2561) 
ตอนนี0ประเทศจีนผลิตสแตนเลสไดก้วา่ร้อยละ 50 ของโลก (ขอ้มลูจาก Howe Robinson Research ณ วนัที 4 มกราคม 2562) 
 
ประเทศอื�นๆ 
กระทรวงเกษตรของยเูครนคาดการณ์วา่การเก็บเกียวธญัพชืในปีนี0จะเพิมขึ0นเป็นร้อยละ 11.0 โดยทั0งฤดูกาลจะเป็น 68 ลา้นตนั 
การส่งออกธญัพืชส่วนใหญ่ของยเูครนนั0นมุ่งไปที Med และตะวนัออกกลางและคาดวา่จะเพิมขึ0นเช่นเดียวกนั ตามรายงานของ
กระทรวงเกษตรนั0น มีธญัพืชมากถึง 47 ลา้นตนัทีสามารถส่งออกจากยเูครนในฤดูกาลนี0ได ้ พิมขึ0นร้อยละ 19 จากฤดูกาลก่อน 
(ขอ้มลูจาก Maersk Brokers ณ วนัที 23 พฤศจิกายน 2561) 
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สญัญาณเตือนจะทวคูีณและชดัเจนขึ0น โดยทีการเติบโตของการคา้โลกกาํลงัชะลอตวัซึงจะเป็นภยัคกุคามตอ่เศรษฐกิจโลกและ
ตลาดการเงินในปีหนา้ การคา้ขา้มประเทศอยูใ่นภาวะทีย ําแยที่สุดนบัตั0งแต่เกิดวกิฤตการณ์ทางการเงินครั0 งใหญ่เมือ 10 ปีทีแลว้
หรือแมก้ระทังเมือเทียบกบัในทศวรรษทีผา่นมา และยงัคงมีขอ้มูลบ่งชี0วา่ในปีหนา้น่าจะแยล่งอีก ในสปัดาห์ทีผา่นมานี0  ลาํพงั
เพียงตวัเลขทางเศรษฐกิจและการส่งออกโรงไฟฟ้าในเอเชียรวมถึงจีนก็แสดงใหเ้ห็นแลว้วา่การคา้โลกกาํลงัชะลอตวั ซึงจะไม่
เป็นเวลาทีเลวร้ายสาํหรับนกัลงทุน วอลลส์ตรีทและตลาดหุน้ทัวโลกกาํลงัตกตํา บริษทัทีมีชือในดา้นเทคโนโลย ี (Apple) และ
การธนาคาร (Goldman Sachs) เป็นภาคทีมีบทบาทสาํคญัต่อการไหลเวยีนของสินคา้และบริการทัวโลกและเป็นผูน้าํในตลาดที
เติบโตอยา่งรวดเร็วในช่วงไม่กีปีทีผา่นมาจะไดรั้บผลกระทบมากทีสุดในช่วงตลาดขาลง (ขอ้มลูจาก Reuters ณ วนัที 19 ธนัวาคม 
2561) 
 
ปี ���� จะเขา้สู่ภาวะถดถอย หรือไม่ เป็นทีน่าเสียดายทีเริมตน้ปีใหม่ดว้ยตลาดทีปรับตวัลดลง แต่ก็มีเหตุผลตา่งๆ ทีแสดงใหเ้ห็น
ถึงตลาดหลกัทรัพยที์ย ําแยล่ง อตัราผลตอบแทนคงที กาํไรทีลดลง มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจการคลงัและการเงินเศรษฐกิจจีนที
ชะลอตวั เป็นตน้ตามทีเรารายงานไวก่้อนวนัคริสตม์าสนั0น นกัเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ยงัคงคิดวา่เราจะหลีกเลียงความตกตําในปี
นี0และมีแนวโนม้มากขึ0นทีจะเกิดขึ0นในปี 2563 โดยทัวไปแลว้เป็นรายงานใหม่จาก Goldman Sachs ซึงคาดการณ์การเติบโตลดลง
อยูที่ร้อยละ �.� จากร้อยละ 2.4 แต่หากมีสิงหนึงทีเรารู้แน่นอนก็คือ นกัเศรษฐศาสตร์มีสถิติทีน่ากลวัในการคาดการณ์ภาวะ
ถดถอย นันเป็นเพราะภาวะถดถอยมกัเกิดจากสิงทีคาดเดาไม่ได ้(ขอ้มลูจาก Fortune CEO Daily ณ วนัที 2 มกราคม 2562) 
 
แนวโนม้เศรษฐกิจโลกในปี 2562 นั0นถดถอยลง ตามรายงานแนวโนม้เศรษฐกิจโลกของธนาคารโลกในเดือนมกราคม 2562 
การคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศชะลอตวัลง ความตึงเครียดทางการคา้ยงัคงอยูใ่นระดบัสูง และตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่
หลายแห่งไดรั้บแรงกดดนัทางการเงินในปีทีแลว้ การเติบโตในตลาดเกิดใหม่และประเทศกาํลงัพฒันาคาดวา่จะยงัคงทรงตวัในปี 
2562 ความเสียงกาํลงัเพิมขึ0นในขณะทีการเติบโตนั0นอาจจะออ่นแอกวา่ทีคาดการณ์ไว ้ การฟื0 นตวัของเศรษฐกิจในประเทศที
พึงพาการส่งออกสินคา้โภคภณัฑเ์ป็นไปไดช้า้กวา่ทีคาดไวม้ากและการเติบโตของเศรษฐกิจในหลาย ๆ ประเทศคาดวา่จะชะลอ
ตวัลง ธนาคารกลางทีมีเศรษฐกิจขั0นสูงจะยงัคงถอดถอนนโยบายทีสนบัสนุนการฟื0 นตวัทียดืเยื0อจากวกิฤตการเงินโลกเมือ 10 ปี
ก่อนอยู ่ นอกจากนี0ขอ้พิพาททางการคา้ทีระอุอยูก่อ็าจเพิมขึ0นดว้ย ระดบัหนี0ทีสูงขึ0นทาํใหเ้ศรษฐกิจบางประเทศโดยเฉพาะ
ประเทศทียากจนกวา่มีความเสียงต่อการปรับขึ0นอตัราดอกเบี0ยของโลกมากขึ0น การเปลียนแปลงของความเชือมันของนกัลงทุน
หรือความผนัผวนของอตัราแลกเปลียน (ขอ้มลูจาก Maritime Executive ณ วนัที 12 มกราคม 2562) 
 
หลงัจากการเติบโตทีร้อยละ 35 ในปี 2560 การส่งออกธญัพืชจากรัสเซียยงัคงเติบโตอยา่งต่อเนืองในปี 2561 ในช่วงปีปฏิทินปี 
2561 ปริมาณการส่งออกธญัพชืทีทา่เรือรัสเซียมีจาํนวนทั0งสิ0น 55.7 ลา้นตนัเพิมขึ0นร้อยละ 16.3 จากปีก่อน ความตอ้งการของจาก
อียปิตแ์ละตรุกีไดส้นบัสนุนการส่งออก อยา่งไรก็ตาม ความแหง้แลง้ทีผา่นมาตลอดปี 2561 ยงัคงส่งผลกระทบตอ่บริเวณส่วน
ใหญ่ของยโุรปเหนือซึงกระทบต่อการเก็บเกียวพืชผลอยา่งหนกัหนาทีสุด รัสเซียเก็บเกียวธญัพืชได ้ 135 ลา้นตนัในปี 2560 รวม
ขา้วสาลี 85.8 ลา้นตนั ในปี 2561 ตวัเลขดงักล่าวลดลงร้อยละ 16 ทาํใหก้ารเกบ็เกียวขา้วสาลีโดยรวมอยูที่ 72.1 ลา้นตนัเป็นผลให้
การส่งออกสาํหรับปีการตลาด 2561/2562 ซึงเริมขึ0นในเดือนกรกฎาคมคาดวา่จะลดลงจากสถิติทีกาํหนดไวใ้นปีก่อน กระทรวง
เกษตรของรัสเซียคาดวา่จะส่งออกธญัพืชในปีนี0ได ้ 42.0 ลา้นตนั ซึง 37.0 ลา้นตนัเป็นการส่งออกขา้วสาลี (ขอ้มลูจาก Maersk 
Brokers ณ วนัที 18 มกราคม 2562) 
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ในขณะทีการเติบโตทัวโลกในปี 2561 ยงัคงอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัระดบัสูงสุดหลงัการขยายตวัของโลกทีกาํลงัออ่นตวัลงและ
ในอตัราทีคอ่นขา้งเร็วกวา่ทีคาดการณ์ไว ้การอปัเดตของ World Economic Outlook (WEO) นี0คาดการณ์การเติบโตทัวโลกไวที้
ร้อยละ 3.5 ในปี 2562 และร้อยละ 3.6 ในปี 2563 ร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.1 ทีต ํากวา่ประมาณการของเดือนตุลาคมทีผา่นมา การ
ปรับลดลงนั0นคอ่นขา้งเรียบง่าย อยา่งไรก็ตาม เราเชือวา่ความเสียงในการปรับฐานลดลงอยา่งมีนยัสาํคญักาํลงัเพิมขึ0น ในขณะที
ตลาดการเงินในประเทศเศรษฐกิจกา้วหนา้ดูเหมือนจะถูกแยกออกจากความตึงเครียดทางการคา้ในปี 2561 แต่ทั0งสองก็มี
ความสมัพนัธ์กนัมากขึ0นเมือเร็วๆ นี0ทาํใหส้ถานการณ์ทางการเงินตึงตวัขึ0นและเพิมความเสียงต่อการเติบโตทัวโลก (ขอ้มลูจาก 
IMF ณ วนัที 21 มกราคม 2562) 
 
เศรษฐกิจโลกกาํลงัสะดุดแต่ยงัไม่ถึงกบัลม้เหลว จากการวเิคราะห์ของนกัลงทุน นายธนาคารและอดีตผูก้าํหนดนโยบายทีเขา้ร่วม
การประชุม World Economic Forum ในเมือง Davos ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์ เนืองจากพวกเขายนืยนัวา่การขยายตวัทาง
เศรษฐกิจนั0นออ่นตวัลง แต่ไม่มากพอทีจะทาํใหเ้กิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย  “เรากาํลงัชะลอตวั แตเ่รายงัคงเติบโต” Philipp 
Hildebrand รองประธาน BlackRock Inc. และอดีตนายธนาคารกลางสวิสกล่าววา่ “มีโอกาสไม่มากทีเศรษฐกิจจะถดถอยจาก
ความผิดพลาดครั0 งใหญ่หรืออุบติัเหตุในปีนี0” (ขอ้มลูจาก Bloomberg ณ วนัที 23 มกราคม 2562) 
 
เศรษฐกิจของจีนสามารถรักษาอตัราการเติบโตอยา่งย ังยืนแมจ้ะมีความไมแ่น่นอนทัวโลก รองประธาน Wang Qishan กล่าวเมือ
วนัพุธหลงัจากวนัทีประเทศทีมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกประกาศการขยายตวัทางเศรษฐกิจทีย ําแย่ทีสุดในรอบ
เกือบสามทศวรรษ นอกจากนี0  ในคาํกลา่วทีมุ่งเนน้ไปทีสหรัฐฯ นั0น Wang ยงัไดเ้รียกร้องใหป้ระเทศต่างๆ สนบัสนุนการทาํงาน
แบบพหุภาคีและ “การเคารพทางเลือกอิสระ” ของกนัและกนัในเรืองนวตักรรมทางเทคโนโลย ี“แมว้า่จะมีปัจจยัความไม่แน่นอน
ต่างๆในปี 2562 แต่เศรษฐกิจของจีนจะยงัคงเติบโตอยา่งย ังยืนต่อไป” Wang กล่าวกบัผูไ้ดรั้บมอบหมายจาก World Economic 
Forum ใน Davos (ขอ้มลูจาก Reuters ณ วนัที 23 มกราคม 2562) 
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