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ผลประกอบการของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
 

ผลประกอบการรวมของบริษัทฯ (สกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ) 
 
ผลการด าเนินงานซ่ึงตรวจสอบแลว้โดยบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ("บริษทัฯ") คร้ังล่าสุด รายไดต้่อวนัต่อล าเรือในช่วงไตรมาสส่ีอยูท่ี่ 10,628 เหรียญสหรัฐ โดยตวัเลขทั้งปี
อยูท่ี่ 9,622 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อล าเรือ โปรดดูหวัขอ้ “การแบ่งส่วนตลาด” ดา้นล่างซ่ึงแสดงถึงผลการด าเนินงานของกองเรือ
ของบริษทัฯ ต่อวนัต่อล าเรือเปรียบเทียบกบัดชันีค่าระวางเรือ ในไตรมาสน้ีค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อล าเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 4,788 
เหรียญสหรัฐ ซ่ึงตวัเลขทั้งปีอยูท่ี่ 4,778 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อล าเรือ ซ่ึงสูงกวา่ประมาณการท่ีบริษทัฯ ตั้งไวส้ าหรับปีน้ีท่ี 4,750 
เหรียญสหรัฐตอ่วนัต่อล าเรือเพียงเลก็นอ้ย และสูงกวา่ตวัเลขในปีท่ีแลว้ รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) ส าหรับ
ไตรมาสส่ี อยูท่ี่จ  านวน 13.30 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงตวัเลขทั้งปีอยูท่ี่ 44.49 ลา้นเหรียญสหรัฐ ทั้งน้ี บริษทัฯ มีก าไรสุทธิส าหรับ           
ไตรมาสส่ีจ านวน 0.87 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยก าไรต่อหุน้ (EPS) หน่วยเป็นเงินสกลุไทยบาทอยูท่ี่ 0.02 บาทต่อหุน้ ไตรมาสน้ีเป็น
ไตรมาสแรกของปี 2562 ท่ีบริษทัฯ มีผลก าไร ส าหรับปี 2562 บริษทัฯ ขาดทุนสุทธิจ านวน 7.25 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยขาดทุนต่อ
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ตวัเลขทีส่ าคญั ปี 2562 ปี 2561 ไตรมาส 4 
ปี 2562 

ไตรมาส 4 
ปี 2561 

รายได้สูงสุดต่อวนัต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 24,937 20,557 24,937 20,557 

รายได้เฉลีย่ต่อวนัต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 9,622 11,063 10,628 11,274 
รายได้เฉลีย่ต่อวนัต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 
(ส าหรับเรือขนาดแฮนดีไ้ซส์) 

9,002 10,355 9,132 10,461 

รายได้เฉลีย่ต่อวนัต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(ส าหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์) 
  

9,961 11,038 12,121 11,242 

P  

ค าอธิบายและบทวเิคราะห์ของผู้บริหาร
ต่อผลการด าเนินงานไตรมาสส่ี ปี 2562 
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ตวัเลขทีส่ าคญั ปี 2562 ปี 2561 ไตรมาส 4 
ปี 2562 

ไตรมาส 4 
ปี 2561 

รายได้เฉลีย่ต่อวนัต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(ส าหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์) 

10,712 12,772 12,502 13,239 

ค่าใช้จ่ายในการเดนิเรือเฉลีย่ต่อวนัต่อล า (OPEX) (หน่วยเป็น
เหรียญสหรัฐ) 

4,778 4,621 4,788 4,785 

รายได้ก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) (หน่วยเป็นล้าน
เหรียญสหรัฐ) 

44.49 68.20 13.30 17.77 

ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ (ไม่รวมก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น
และรายการพเิศษต่างๆ) (หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ)   

(7.07) 14.26 0.94 4.64 

ก าไร (ขาดทุน ) สุทธิ  (หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ) 
 

(7.25) 14.10 0.87 4.56 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (EPS) (ไม่รวมก าไร (ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปลีย่นและรายการพเิศษต่างๆ) (หน่วยเป็นบาท) 

(0.14) 0.30 0.02 0.10 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          (0.15) 0.29 0.02 0.10 
 

ผลประกอบการรวมของบริษัทฯ (สกุลเงินไทยบาท) 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิรวม 228.49 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัก าไรสุทธิรวม 456.20 ลา้น
บาทส าหรับปี 2561 เหตผุลหลกัของการเปล่ียนแปลง มีดงัต่อไปน้ี 
1. รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและน ้ ามนัเช้ือเพลิง) ของปี 2562 ลดลงประมาณ

ร้อยละ 17 จากปี 2561 โดยสาเหตหุลกัเน่ืองมาจากรายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือลดลงจาก 11,063 เหรียญสหรัฐในปี 2561 เป็น 
9,622 เหรียญสหรัฐในปี 2562 ซ่ึงเป็นผลมาจากการลดลงของตลาดอตัราค่าระวางเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 กองเรือของบริษทัฯ มีจ านวน 36 ล า 

2. ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือลดลงร้อยละ 3 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีใชใ้นการ
แปลงค่าเงินจากสกลุเหรียญสหรัฐเป็นสกลุบาทไดล้ดลง อยา่งไรก็ตาม ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ (OPEX) 
(รวมค่าเส่ือม/ค่าใชจ่้ายตดับญัชีส าหรับค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและส ารวจเรือ) เพ่ิมข้ึนจาก 4,621 เหรียญสหรัฐในปี 2561 
เป็น 4,778 เหรียญสหรัฐในปี 2562 สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและส ารวจเรือเพ่ิมข้ึน 

3. ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร) ส าหรับปี 2562 เพ่ิมข้ึนจ านวน 92.83 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 
2561 โดยสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายทางกฎหมายและค่าธรรมเนียมวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
อนุญาโตตุลาการกบัอู่ต่อเรือ Sainty และการรับรู้อตัราค่าชดเชยใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 
7) พ.ศ. 2562 

4. ค่าใชจ่้ายทางการเงินส าหรับปี 2562 ลดลง 122.42 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561 สาเหตุเน่ืองมาจากดอกเบ้ียจ่ายท่ี
ลดลงเน่ืองมาจากเงินกูย้มืระยะยาวคงเหลือลดลง 
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การแบ่งส่วนตลาด ในไตรมาสส่ี ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยูท่ี่ระดบั 565 จุด โดยมีค่าเฉล่ีย

ของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 8,190 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ ซ่ึงท ารายไดอ้ยู่
ท่ี 9,132 เหรียญสหรัฐนั้น สูงกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 11.50 ส าหรับไตรมาสส่ีน้ี ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือ
ขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูท่ี่ระดบั 956 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 10,764 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้
จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ซ่ึงท ารายไดอ้ยูท่ี่ 12,121 เหรียญสหรัฐมากกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อย
ละ 12.61 เรือขนาดอลัตราแมกซ์ของบริษทัฯ ซ่ึงท ารายไดอ้ยูท่ี่ 12,502 เหรียญสหรัฐสูงกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 
16.15 (เน่ืองจากไม่มีดชันีส าหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์โดยเฉพาะ ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดเ้ปรียบเทียบกบัดชันี BSI) บริษทัฯ บรรลุ
เป้าหมายในการท ารายไดใ้หม้ากกวา่ดชันีดงักล่าวทั้งสอง 
 

วัน SET Opportunity Day คร้ังต่อไป ซ่ึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการน าเสนอข้อมูลผลประกอบการ ณ อาคารตลาด

หลกัทรัพยฯ์ จะมีข้ึนในวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2563 เวลา 9:00 นาฬิกา บริษทัฯ หวงัวา่ท่านทั้งหลายจะไดเ้ขา้ร่วมงานน้ีเพ่ือพดูคุยผล
การด าเนินงานส าหรับปี 2562 และการคาดการณ์ส าหรับปี 2563  ส าหรับท่านท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมได ้ท่านสามารถติดตามการ
ถ่ายทอดสดไดจ้าก Webcasts ผา่นทางหนา้เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพย ์
 

การรีไซเคิลเรือ ในปีน้ีเป็นไปอยา่งชา้ ๆ ดว้ยขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือท่ีถูกรีไซเคิลในปี 2562 ปริมาณ 8.23 ลา้นเดท

เวทตนั รวมเรือทุกประเภทซ่ึงอยู่ในตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง เม่ือเทียบกับปริมาณ 5.25 ลา้นเดทเวทตนัในปี 2561 
เน่ืองจากอายขุองกองเรือโลก ณ ส้ินปี 2562 (มีเรือมีอายมุากกวา่ 20 ปี ขนาดระวางบรรทุกรวม 60.62 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 
6.94 ของกองเรือโลก) และสดัส่วนปริมาณการสัง่ต่อเรือใหม่ต่อกองเรือท่ีอยูใ่นระดบัต ่า (ร้อยละ 9.31 จนถึง ณ ส้ินปี 2566) ท าให้
กองเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองโลกน่าจะขยายตวัอยา่งชา้ท่ีสุดตั้งแต่เร่ิมศตวรรษใหม่ โดยคาดวา่การรีไซเคิลเรือจะมีปริมาณมาก
ข้ึนในปี 2563 เน่ืองจากมีจ านวนเรือท่ีอายมุากกวา่ 20 ปีและความกดดนัทางกฎเกณฑใ์นดา้นระบบจดัการน ้ าถ่วงเรือ และการใช้
น ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่า (IMO 2020) ส าหรับเรือเหล่าน้ี 
 

สัญญาเช่าระยะยาว กบั สัญญาเช่าระยะส้ัน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ปรากฎตามตารางดา้นล่างน้ี จะเห็นไดว้า่มีการ

ท าสญัญาเช่าเรือระยะยาวซ่ึงมีระยะเวลามากกวา่หน่ึงปี ในอีกส่ีปีขา้งหนา้ (ปี 2563 ถึงปี 2566) เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 15.8 ดว้ยรายไดท่ี้
คาดวา่จะไดรั้บประมาณ 115.80 ลา้นเหรียญสหรัฐ   
 

ปี ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

จ านวนวนัเดนิเรือรวม   13,140 13,176 13,140 13,140 13,140 
จ านวนวนัทีไ่ด้ท าสัญญาให้เช่าเรือไปแล้ว    2,409 2,196 2,190 1,992 1,825 
ร้อยละของจ านวนวนัทีไ่ด้ท าสัญญาให้เช่าเรือไปแล้ว  18 17 17 15 14 
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ปี ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

อตัราค่าระวางเรือเฉลีย่ต่อวนั  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

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

มูลค่ารวมของสัญญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐฯ)  

32.7 30.5 30.4 28.3 26.6 

บริษทัฯ มีความตั้งใจอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะปล่อยเรือใหเ้ช่าโดยการท าสญัญาเช่าระยะยาวเม่ือโอกาสอ านวย 
 

การเปลีย่นแปลงของดัชนี BDI และมุมมองของบริษทัฯ ต่อตลาด 

ดชันี BDI เร่ิมตน้ปีท่ีระดบั 1,282 จุด ในไตรมาสแรกเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 798 จุด ในไตรมาสสองเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 995 จุด ในไตรมาส
สามเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 2,030 จุด และในไตรมาสส่ีเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 1,562 จุด และส้ินสุดปีท่ีระดบั 1,090 จุด ณ วนัท่ี 24 ธนัวาคม 
2562 แมว้า่อุปสงคไ์ดเ้พ่ิมข้ึนดงัท่ีเห็นไดจ้ากตวัเลขปริมาณการขนส่งสินคา้ของจีน ตวัเลขอุปทานสุทธิไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วถึง 
32.61 ลา้นเดทเวทตนั โดยเม่ือส้ินปีอยูท่ี่ปริมาณ 873.43 ลา้นเดทเวทตนั มีการรีไซเคิลเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองในปริมาณ 8.23 
ลา้นเดทเวทตนั ในปี 2562 เม่ือเทียบกบัปริมาณ 5.25 ลา้นเดทเวทตนัในปีก่อนหนา้ หากปริมาณการรีไซเคิลเรือไม่เพ่ิมจ านวนข้ึน 
ดชันี BDI จะยงัคงผนัผวนโดยข้ึนอยูก่บัดา้นอุปสงคเ์พียงอยา่งเดียว กล่าวอีกนยัหน่ึงคือการท่ีเจา้ของเรือต่าง ๆ ไม่ใหค้วามร่วมมือ
โดยไม่ยอมรีไซเคิลเรือของตน อาจส่งผลให้การฟ้ืนตวัของตลาดในปี 2563 และปีต่อ ๆ ไปตอ้งชะลอตวัลง และมีความผนัผวน
อยา่งมาก โดยข้ึนอยูก่บัความแขง็แกร่งของภาคอุปสงค ์

เพ่ือให้เขา้ใจตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองในปี 2562 บริษทั ฯ ไดพิ้จารณาอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัต่อล าเรือเฉล่ียของเรือขนาด
เคปไซส์ท่ีเร่ิมตน้ปีเม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2562 ท่ีอตัรา 15,344 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อล าเรือ เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2562 วนัท่ีเกิด
เหตุการณ์ภยัพิบติัอนัเลวร้ายของเหมือง Brumandinho ท่ีเกิดข้ึนทางตอนใตข้องประเทศบราซิล ค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์เฉล่ีย
อยู่ท่ี 13,288 เหรียญสหรัฐ เหตุการณ์คร้ังน้ีส่งผลให้มีผูเ้สียชีวิตมากกว่า 250 ราย และมีผลให้เหมืองทุกแห่งทางตอนใตข้อง
ประเทศบราซิลตอ้งหยดุด าเนินการ โดยเหมืองเหล่าน้ีส่งออกแร่เหล็กปริมาณ 90 ลา้นตนัต่อปีจากปริมาณการส่งออกแร่เหล็ก
ทั้งหมดประมาณ 390 ลา้นตนัต่อปี ในขณะเดียวกนัไดมี้พายุโซนร้อนอีกสองลูกใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย คือ พายุเวโรนิกา 
(Veronica) และพายวุอลเลซ (Wallace) ซ่ึงเร่ิมก่อตวัข้ึนเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม และสงบลงในวนัท่ี 16 เมษายนส่งผลให้การส่งออก
แร่เหลก็ลดปริมาณลง ผลท่ีตามมาคือ ค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์ร่วงลงมาอยูท่ี่ 3,460 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 2 เมษายน เจา้ของเรือ
ขนาดเคปไซส์ไดด้ าเนินการสองประการดงัน้ี ประการแรก คือ เจา้ของเรือไดป้ลดระวางเรือขนาดเคปไซส์มากข้ึนในช่วงคร่ึงแรก
ของปี 2562 (3.44 ลา้นเดทเวทตนั) โดยมีการปลดระวางมากกวา่การปลดระวางเรือขนาดเคปไซส์ทั้งหมดในปี 2561 (2.76 ลา้น
เดทเวทตนั) ประการท่ีสอง คือ เจา้ของเรือขนาดเคปไซส์ไดล้ดอตัราความเร็วในการแล่นเรือลงร้อยละ 6 โดยอยูท่ี่ประมาณ 10.3 
น็อตต่อชัว่โมง ผลจากการด าเนินการดงักล่าว แมป้ริมาณการส่งออกแร่เหล็กจากบราซิลหรือออสเตรเรียจะยงัไม่กลบัเขา้สู่ภาวะ
ปกติ อุปทานของเรือขนาดเคปไซส์ไดล้ดลงพอท่ีจะท าใหเ้รือขนาดเคปไซส์ท ารายไดเ้ฉล่ีย 13,258 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อล าเรือ
ในวนัท่ี 3 มิถุนายน! อตัราค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์อยูท่ี่ 18,539 เหรียญสหรัฐ ในวนัท่ี 25 มิถุนายน ซ่ึงเป็นเวลาเดียวกบัท่ีเหมือง 
Brumadinho ในประเทศบราซิลกลบัมาด าเนินกิจการตามปกติ และผลกระทบจากพายใุนออสเตรเลียก็ไดห้มดไป หลงัจากนั้น
อตัราค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์ต่อวนัต่อล าเรือไดพุ้่งสูงข้ึนถึง 38,012 เหรียญสหรัฐ ในวนัท่ี 4 กนัยายน! และแน่นอนวา่เจา้ของ
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เรือขนาดเคปไซส์ไดเ้พ่ิมความเร็วในการแล่นเรือเป็น 11.4 น็อตต่อชัว่โมง หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.67 จากอตัราความเร็วในการ
แล่นเรือเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน อนัเป็นการเพ่ิมอุปทานปริมาณมากใหก้บัตลาด ดงันั้น อตัราค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์ไดเ้ร่ิมลดลง
อยา่งชา้ ๆ จนอยูท่ี่ 14,337 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 24 ธนัวาคม ซ่ึงเป็นวนัแสดงการด าเนินงานวนัสุดทา้ยของปี การเปล่ียนแปลง
ของอตัราค่าระวางเรือในคร้ังน้ีช้ีให้เห็นสองประเด็นท่ีชดัเจน กล่าวคือ ใกลถึ้งจุดสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน และการ
เปล่ียนแปลงเล็กนอ้ยในปริมาณสินคา้หรือภาคอุปสงคห์รือการเปล่ียนแปลงเล็กนอ้ยในอุปทานของเรือจากการรีไซเคิลเรือหรือ
การลดความเร็วในการแล่นเรือลง สามารถส่งผลกระทบอยา่งมากต่ออตัราค่าเช่าเรือรายวนัได ้

 

IMO 2020 และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อกลุ่มเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ (ขนาดระวาง 10,000 
ถึง 70,000 เดทเวทตนั) ในเรือกลุ่มน้ี มีเพียงร้อยละ 5.22 ของปริมาณเดทเวทตนัทั้งหมด (17.29 ลา้นเดทเวทตนั) ท่ีมีแผนติดตั้ง
เคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั ในขณะท่ีเจา้ของเรือส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94.78 หรือ 313.83 ลา้นเดทเวทตนั รวมเรือต่อใหม่ท่ีจะท าการส่ง
มอบภายในส้ินปี  2566) เลือกท่ีจะใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าซ่ึงเป็นไปตามกฎเกณฑ ์(LSFO) ในเรือกลุ่มน้ี ณ ส้ินปี 2562 
กองเรือมีปริมาณทั้งส้ิน 313.38 ลา้นเดทเวทตนัโดยปริมาณ 31.79 ลา้นเดทเวทตนัเป็นเรือท่ีมีอายมุากกวา่ 20 ปี เรือเก่าเหล่าน้ีได้
ถูกออกแบบและสร้างข้ึนก่อนปี 2542 เม่ือราคาน ้ ามนัเฉล่ียในขณะนั้นอยูท่ี่ 19.7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ต่อมาราคาน ้ ามนัไดร่้วง
ลงถึง 10 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลช่วงวิกฤตการณ์การเงินในเอเชียในช่วงปี 2541 - ปี 2543 ราคาน ้ ามนัในช่วงปี 2543 ถึง 2562 
เฉล่ียอยูท่ี่ 61.8 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และเคยเพ่ิมข้ึนสูงสุดถึง 147 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2551 ในยคุท่ีน ้ ามนัมีราคาถูก 
เรือไดถู้กออกแบบโดยเนน้การใชพ้ลงังานมากกวา่การประหยดัเช้ือเพลิง การเปล่ียนแปลงไดเ้กิดข้ึนในช่วงปี 2550 เม่ือไดเ้ร่ิมมี
การประหยดัเช้ือเพลิง ทั้งน้ี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เรือทุกล าถูกบงัคบัใหใ้ชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าซ่ึงเป็นพลงังาน
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ท่ีสะอาดกวา่แต่แน่นอนวา่มีราคาสูงกวา่เช่นกนั เพ่ือลดตน้ทุนท่ีสูงของน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าจะมีการแล่นเรือชา้ลง ดงัท่ี
กล่าวไปแลว้ขา้งตน้เก่ียวกบัเรือขนาดเคปไซส์ การแล่นเรือชา้ลงนั้นส่งผลใหอุ้ปทานของเรือลดลง นอกจากน้ี เรือท่ีมีอายมุากกวา่ 
20 ปีปริมาณร้อยละ 10.14 จะใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าต่อวนัในปริมาณมากกวา่ เน่ืองจากเรือเหล่าน้ีถูกออกแบบในช่วงท่ี
น ้ ามนัราคาถูกโดยเนน้การใชพ้ลงังานและไม่ค านึงถึงการประหยดัเช้ือเพลิง จึงเป็นการยากท่ีจะมีการเช่าเรือเหล่าน้ี อนัจะส่งผล
ให้อุปทานในกลุ่มเรือประเภทท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ (Geared Sector) ซ่ึงมีปริมาณจ ากดัอยูแ่ลว้ลดลงจากเดิม ไม่ทางใด
ก็ทางหน่ึง จากการปลดระวางเรือเก่าและเรือท่ีมีอตัราการกินน ้ ามนัสูงท่ีมีอาย ุ20 ปีหรือมากกวา่ หรือการแล่นเรืออายนุอ้ยใหช้า้ลง
เพ่ือลดการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าซ่ึงมีราคาสูง เราคงไดเ้ห็นปริมาณอุปทานท่ีเป็นท่ีน่าพอใจตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 
2563 เป็นตน้ไป ดว้ยปริมาณการสั่งต่อเรือของเรือประเภทท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรืออยูท่ี่เพียงร้อยละ 5.87 การส่งมอบเรือ
ใหม่จะไม่สามารถรองรับการลดลงของอุปทานเน่ืองจากการปลดระวางเรือท่ีเพ่ิมข้ึนและการแล่นเรือท่ีชา้ลงได ้ดงันั้น ตลาดค่า
ระวางเรืออาจแขง็แกร่งข้ึนในปีขา้งหนา้ 

ประเทศจีนเป็นผูส้นับสนุนหลกัในการช่วยให้ค่าระวางเรือปรับตวัสูงข้ึนต่อไปในปีน้ี อย่างไรก็ตาม อุปสงค์มีปริมาณลดลง 
ในช่วงเทศกาลตรุษจีนท่ีก าลงัจะมาถึงในวนัท่ี 25 มกราคม 2563 ท าให้ในช่วงดงักล่าวโดยปกติ ดชันี BDI จะมีการปรับตวัลดลง
อยา่งรวดเร็วจนถึงประมาณหน่ึงสปัดาห์หลงัจากเทศกาลตรุษจีน หลงัจากนั้น ดชันีจะปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วส่งผลใหเ้กิดการ
เคล่ือนไหวแบบรูปตวั V จากการขยายการบงัคบัใชน้โยบายการลดก าลงัการผลิตในอุตสาหกรรมหลกัจากใน 14 มณฑล ในช่วง
ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2564 ตามท่ีบริษทัฯ ไดค้าดการณ์ไวเ้ม่ือปีท่ีแลว้ ในอนาคตดชันี BDI จะแตะจุดสูงสุด ณ กลางเดือนตุลาคมของ
ทุกปี และหลงัจากนั้นก็จะปรับตวัลดลงเร่ือย ๆ จนถึงส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ ก่อนท่ีจะปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเป็นรูปตวั V ไป
จนถึงกลางเดือนตุลาคม ผลปรากฎวา่การคาดการณ์ของบริษทัฯ ถึงฤดูกาลรูปแบบใหม่ของดชันี BDI นั้นถูกตอ้ง 

บริษทัฯ ไดท้ าการวเิคราะห์ตวัเลขอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจในอดีตท่ีผา่นมาจาก IMF และตวัเลขการขยายตวัของภาคอุปสงค์
ในแง่ตนั-ไมล ์จาก Clarksons ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงส้ินปี 2562 และพบวา่ในช่วงเวลา 20 ปีน้ี ความแตกต่างเฉล่ียของตวัเลขจีดีพี
โลกและตวัเลขอุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมลน์ั้นมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งแน่นอน 0.0 โดยเม่ือบวกร้อยละ 0.89 เขา้ไปในตวัเลขจีดีพีโลก 
จะไดต้วัเลขการขยายตวัของภาคอุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมล์ส าหรับปีนั้น ๆ หลกัการดงักล่าวน่าจะเป็นหลกัการค านวณตวัเลขการ
ขยายตวัของภาคอุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมลท่ี์ค่อนขา้งแม่นย  า 

จากประกาศล่าสุดของ IMF ไดบ่้งช้ีวา่ตวัเลขการขยายตวัของจีดีพีโลกส าหรับปี 2562 จะอยูท่ี่ร้อยละ 2.9 ส าหรับปี 2563 จะอยูท่ี่
ร้อยละ 3.3 และส าหรับปี 2564 จะอยู่ท่ีร้อยละ 3.4 ดงันั้น หากเราใชห้ลกัการวิเคราะห์เช่นเดียวกนักบัขา้งตน้ซ่ึงวิเคราะห์จาก
ขอ้มูลยอ้นหลงั 20 ปีท่ีผา่นมา การขยายตวัของปริมาณอุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมลจ์ะอยูท่ี่ประมาณกวา่ร้อยละ 4.19 ในปี 2563 และร้อย
ละ 4.29 ในปี 2564 ขอ้มูลจาก Lloyd’s List ระบุวา่การขยายตวัของปริมาณอุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมลจ์ะอยูท่ี่ร้อยละ 3.7 ในปี 2563 

บริษทัฯ ไดว้ิเคราะห์การขยายตวัของปริมาณอุปทาน โดยอา้งอิงขอ้มูลจาก Clarksons ปรากฏวา่ไดอ้ตัราการขยายตวัของกองเรือ
สุทธิท่ีร้อยละ 4.07 ส าหรับปี 2563 และร้อยละ 1.97 ส าหรับปี 2564 โปรดตระหนกัวา่บริษทัฯ ยงัไม่ไดร้วมปัจจยัท่ีจะมีผลกดดนั
ใหมี้การรีไซเคิลเรือเน่ืองจากกฎเกณฑก์ารใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่า (IMO 2020) ในการวเิคราะห์ดงักล่าว  

หากบทวเิคราะห์ของบริษทัฯ ทั้งส าหรับภาคอุปสงคแ์ละภาคอุปทานเป็นจริงตามท่ีคาดไว ้ปี 2563 และปี 2564 น่าจะเป็นปีท่ีดี 

มีขอ้ตกลงเฟสแรกเก่ียวกบัสงครามทางคา้ระหวา่งสหรัฐอเมริกากบัจีนแลว้! รายงานข่าวล่าสุดจาก Bloomberg ระบุวา่ จีนจะเพ่ิม
ปริมาณการซ้ือสินคา้จากสหรัฐอเมริกามากกวา่ปริมาณเม่ือปี 2560 ขั้นต ่าท่ี 1 แสนลา้นเหรียญสหรัฐต่อปีเป็นเวลา 2 ปีและสหรัฐฯ 
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ไดต้กลงท่ีจะไม่เพ่ิมอตัราภาษีศุลกากรส าหรับการน าเขา้จากจีนอีก วตัถุดิบสามประเภทท่ีจีนสามารถน าเขา้จากสหรัฐฯ ไดอ้ยา่ง
ง่ายดายไดแ้ก่ ธญัพืช ถ่านหิน และน ้ ามนัและก๊าซ ในปี 2562 จีนน าเขา้ถ่านหินปริมาณ 150.5 ลา้นตนัจากอินโดนีเซียซ่ึงระยะเวลา
การขนส่งใชเ้วลาเพียง 6 วนั หากมีการน าเขา้ถ่านหินปริมาณ 150.5 ลา้นตนัจากอเมริกาแทน จะตอ้งใชร้ะยะเวลาการขนส่งถึง 42 
วนั หรือ คิดเป็นปริมาณตนัไมลท่ี์มากกวา่การน าเขา้จากอินโดนีเซียถึง 7 เท่า 

ดา้นอุปทานของกองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองโลก บริษทัฯ คาดวา่อุปทานสุทธิจะเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 4.07 ในปี 2563 และ
ร้อยละ 1.97 ในปี 2564 ขณะท่ีอุปสงคข์องตนัไมลน่์าจะเพ่ิมข้ึนอยูท่ี่ร้อยละ 2.7 ในปี 2563 (ขอ้มูลการวจิยัจาก Clarksons) ซ่ึงเป็น
ปริมาณท่ีมากกว่าสองเท่าของการขยายตวัของภาคอุปสงค์ในปี 2562 เม่ืออุปทานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.88 ความต่างระหว่างการ
คาดการณ์ของการขยายตวัของอุปสงค์ (สามารถเลือกการประมาณการได ้จากการประมาณการของบริษทัฯ ท่ีร้อยละ 4.19 หรือ 
ของ Lloyd’s List ท่ีร้อยละ 3.7 หรือ ของ Clarksons ท่ีร้อยละ 2.7) และการคาดการณ์ของบริษทัฯ ว่าการขยายตวัของอุปทาน
ส าหรับปี 2563 จะอยูท่ี่ร้อยละ 4.07 โดยยงัไม่ไดร้วมแรงกดดนัในการรีไซเคิลเรือจากผลกระทบของ IMO 2020 ซ่ึงน่าจะท าให้
ตลาดมีความผนัผวนมากข้ึน เม่ือค านึงถึงแรงกดดนัจากกฎเกณฑต์ามท่ีไดอ้ธิบายในหัวขอ้ดา้นล่าง จะเห็นไดว้า่ภาคอุปทานจะ
ลดลงจากการรีไซเคิลเรือเก่า การแล่นเรือชา้ลงจากเจา้ของเรือท่ีใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่า (LSFO) และช่วงท่ีไม่สามารถ
แล่นเรือไดเ้น่ืองจากการน าเรือเขา้อู่แหง้ส าหรับเจา้ของเรือท่ีตอ้งการติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั ปัจจยัเหล่าน้ีจะส่งผลเชิงบวกต่อ
ตลาดเน่ืองจากปริมาณของอุปทานเรือท่ีลดลง 

ขณะน้ีบริษทัฯ มีความมัน่ใจมากข้ึนเก่ียวกบัสถานการณ์ในปี 2563 เม่ือเทียบกบัความมัน่ใจของบริษทัฯ ในช่วงเม่ือไม่ก่ีสปัดาห์ท่ี
ผา่นมาเน่ืองจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางเศรษฐกิจทัว่โลกท่ีคล่ีคลายลง กล่าวคือ ชยัชนะคร้ังยิง่ใหญ่ของพรรคอนุรักษนิ์ยม
ในการขจดัความไม่แน่นอนของ Brexit การประกาศขอ้ตกลงทางการคา้เฟสแรก ระหว่างสหรัฐอเมริกากบัจีน การลงนามใน
ขอ้ตกลงการคา้เสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ฉบบัใหม่ระหวา่งสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดา การท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ 
ยนืยนัวา่ธนาคารจะจดัสรรสภาพคล่องทางการเงินท่ีเพียงพอเพ่ือจะท าใหแ้น่ใจวา่อตัราดอกเบ้ียระยะสั้นจะไม่เพ่ิมข้ึน และรัฐบาล
จีนไดป้ระกาศชดัเจนวา่รัฐบาลจะใชม้าตรการกระตุน้เศรษฐกิจมากเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือรักษาเศรษฐกิจของจีนใหฟ้ื้นตวัอยา่งรวดเร็ว 
ทั้งน้ี ปัจจยัเล็กๆ ท่ีท าให้สถานการณ์แยล่งคือการท่ีประธานาธิบดีทรัมป์ลอบสังหารนายพลสุเลมานี ชายผูมี้อิทธิพลเป็นอนัดบั
สองของอิหร่าน ส่งผลใหค้วามตึงเครียดทางการเมืองพลิกกลบัมาใหม่ 

ตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกองนั้นเผชิญปัญหาเร่ืองความไม่สมดุลกนัระหวา่งภาคอุปสงคแ์ละภาคอุปทาน อุปสงคไ์ดแ้ขง็แกร่งข้ึน
ในปี 2562 แต่การรีไซเคิลเรือยงัคงมีปริมาณนอ้ยท าให้กองเรือสุทธิเพ่ิมข้ึน 32.61 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 3.88 ในปี 2562 
เน่ืองจากอุปสงค์และอุปทานใกลเ้ขา้สู่จุดสมดุล การฟ้ืนตวัน้ีอาจมีลกัษณะผนัผวนอย่างมากเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงเพียง
เลก็นอ้ยไม่วา่ในภาคอุปสงคห์รือภาคอุปทานยอ่มส่งผลกระทบอยา่งมากต่อดชันี BDI และผลก าไร 

ความผนัผวนของดชันี BDI (ณ วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2562 อยูท่ี่ 634 จุด และ ณ วนัท่ี 4 กนัยายน 2562 อยูท่ี่ 2,518 จุด) ไม่น่าสร้าง
ความประหลาดใจส าหรับผูอ่้านข่าวรายไตรมาสหรือรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ในช่วงสองสามปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดก้ล่าวอยู่
เสมอวา่ภาคอุปสงคแ์ละภาคอุปทานเกือบจะใกลถึ้งจุดสมดุลแลว้ แต่จากปริมาณการรีไซเคิลเรือท่ีเกือบจะหยดุน่ิงส่งผลใหปั้จจยั
จากภาคอุปสงคเ์ป็นตวัหลกัในการขบัเคล่ือนตลาดและดชันี BDI บริษทัฯ ไดก้ล่าวเตือนอยูเ่สมอวา่ แมว้า่ปัจจยัพ้ืนฐานดูเหมือน
จะดีแต่เจา้ของเรือต่าง ๆ กลบัไม่ให้ความร่วมมือในการรีไซเคิลเรือของตน บริษทัฯ จึงไดก้ล่าวมาโดยตลอดว่าการฟ้ืนตวัของ
ตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกองนั้นจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัจากภาคอุปสงคเ์พียงอยา่งเดียวอนัส่งผลใหต้ลาดมีความผนัผวนอยา่งมาก และ
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สามารถเปล่ียนแปลงได้อย่างง่ายดายตามวฎัจักรของภาคอุปสงค์ท่ีเปล่ียนแปลงไปไม่ว่าจะเพียงเล็กน้อยหรือมากก็ตาม               
การขยายตวัของกองเรือสุทธิอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจในช่วงปีท่ีผา่น ๆ มาตั้งแต่ไตรมาสแรก ปี 2559 และดูเหมือนวา่จะเติบโตเฉล่ีย
ร้อยละ 3.06 ต่อปี ในปี 2563 และ 2564 เม่ือค านึงการสมมติฐานต่าง ๆ การขยายตวัของกองเรือสุทธิมีสาเหตุมาจากความแขง็แกร่ง
ของตลาด กล่าวคือ ยิง่ตลาดแขง็แกร่งมากข้ึนเท่าใดปริมาณการรีไซเคิลเรือยิง่จะลดลงมากเท่านั้น ซ่ึงส่งผลใหใ้นช่วงสองสามปีท่ี
ผ่านมาการขยายตวัของกองเรือมีมากกวา่ท่ีคาดการณ์ไวอ้นัสืบเน่ืองมาจากปริมาณการรีไซเคิลเรือท่ีนอ้ยกว่าท่ีคาดการณ์ไวม้าก 
ส าหรับภาคอุปสงคน์ั้นไดรั้บผลกระทบจากสงครามทางการคา้ระหวา่งสหรัฐฯ กบัจีนท่ียงัคงเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในช่วงปี 2561 
และปี 2562 ซ่ึงไดท้ าลายบรรยากาศทางเศรษฐกิจรอบโลก และส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของโลกชะลอตวัลง อนัท าใหป้ริมาณการขนส่ง
สินคา้ทุกประเภทในแง่ตนั-ไมลล์ดลงในปี 2562 ภาคอุปสงคท่ี์อ่อนตวัอนัเน่ืองมาจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของการเติบโต
ของตวัเลขจีดีพีโลก ยิ่งเลวร้ายลงจากการชะลอตวัลงตามฤดูกาลเน่ืองจากใกลเ้ทศกาลตรุษจีนในวนัท่ี 25 มกราคม 2563 และการ
ลดมลพิษในจีนโดยการลดปริมาณการผลิตภายในประเทศซ่ึงท าให้ความตอ้งการในวตัถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมเหล็กกลา้ 
ซีเมนต ์และอะลูมิเนียมลดลงในช่วงฤดูหนาว ประกอบกนักบัการขยายตวัของกองเรือท่ีมากข้ึนเน่ืองจากปริมาณการรีไซเคิลเรือท่ี
ลดลงอย่างมาก อนัส่งผลให้ดชันี BDI และดชันีของเรือแต่ละประเภทร่วงลงดงัท่ีเห็นอยูใ่นช่วงปลายปี 2562 ต่อเน่ืองถึงตน้ปี 
2563 ทางแกปั้ญหานั้นมีแต่เจา้ของเรือกลบัไม่ใหค้วามร่วมมือในการรีไซเคิลเรือของตนซ่ึงท าใหเ้ราตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ใน
ปัจจุบนัท่ีภาคอุปสงคข์องตลาดไม่สามารถรองรับปริมาณเรือทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นตลาดได ้ดงันั้น หากจะถามวา่ปัจจยัพ้ืนฐานในภาค
อุปสงคน์ั้นมีปัญหาหรือไม่ บริษทัฯ ไม่คิดวา่เป็นเช่นนั้น เน่ืองจากภาคอุปสงคน์ั้นไดรั้บผลกระทบจากหลากหลายปัจจยั กล่าวคือ 
สงครามทางการคา้ การเติบโตของตวัเลขจีดีพีโลกท่ีชะลอตวัลง การชะลอตวัของตลาดเน่ืองจากเทศกาลตรุษจีน อุบติัเหตุใน
เหมืองแร่เหล็กในบราซิลและการชะลอตวัอนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศของออสเตรเลีย ซ่ึงสวนทางกบักองเรือโลกท่ีเติบโตข้ึน
ในช่วงสองสามปีท่ีผา่นมาเน่ืองจากการรีไซเคิลเรือไดห้ยดุชะงกัลง วิธีแกปั้ญหาท่ีเห็นไดช้ดัก็คือรีไซเคิลเรือใหม้ากข้ึน หยดุการ
สัง่ต่อเรือใหม่ ชะลอการรับเรือต่อใหม่ ซ่ึงแมว้า่จะดูเป็นเร่ืองง่ายแต่ก็ดูเหมือนวา่จะยากท่ีจะเกิดข้ึน 

 

มุมมองอืน่ ๆ ต่อตลาด 

ปริมาณการส่งออกแร่เหล็กรายเดือนของบราซิลลดลงอย่างต่อเน่ืองในไตรมาสแรก และลดลงต ่าสุดท่ีปริมาณ 17.6 ลา้นตนัใน
เดือนเมษายน ซ่ึงต ่ากวา่ปริมาณการส่งออกเฉล่ียต่อเดือนในปี 2561 ถึงร้อยละ 46 การผลิตเหล็กดิบของจีนในช่วงสิบเดือนแรก
ของปีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.5 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ และพ้ืนท่ีท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9 ตั้งแต่เดือน
เมษายน เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ ในเดือนพฤศจิกายนยงัคงเห็นการเติบโตในภาคการผลิตของจีนนบัเป็นสญัญาณ
ท่ีดีส าหรับความตอ้งการในวตัถุดิบส าหรับการผลิต เรายงัคงไม่เห็นว่าปริมาณอุปสงค์ของกลุ่มเรือขนาดเคปไซส์ในปี 2563         
จะเพ่ิมข้ึนอยา่งมากแต่อยา่งใด การขยายตวัของปริมาณการซ้ือขายแร่เหล็กยงัมีจ ากดัเน่ืองจากปริมาณการผลิตเหล็กท่ีสูงของจีน 
และกลยทุธ์ของผูค้า้แร่เหล็กในการท าก าไรส าหรับแร่เหล็กส่งออกนบัเป็นสัญญาณท่ีไม่ดีส าหรับตลาดการขนส่งสินคา้ทางเรือ 
เรือขนส่งสินคา้ขนาดเคปไซส์ปริมาณ 27.7 ลา้นเดทเวทตนัไดมี้ก าหนดรับมอบในปี 2563 (ร้อยละ 8 ของกองเรือในปัจจุบนั) 
แสดงถึงอุปสรรคอีกประการท่ีตลาดตอ้งเผชิญ อยา่งไรก็ตาม คาดวา่การแล่นเรือชา้ลงอนัเป็นผลมาจาก IMO 2020 และการท่ีเรือ
ต่างๆ ตอ้งเขา้อู่แห้งเพ่ือติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัจะท าให้ตลาดดีข้ึนในเดือนขา้งหนา้ (ขอ้มูลจาก Braemar ACM ณ วนัท่ี 5 
ธนัวาคม 2562) 
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เม่ือวนัศุกร์ท่ีผ่านมา มีปัญหาหลายประการไดค้ล่ีคลายลงในคราวเดียว ประการแรก คือ ชยัชนะคร้ังใหญ่ท่ีคาดไม่ถึงของพรรค
อนุรักษนิ์ยมในสหราชอาณาจกัรซ่ึงช่วยลดความเส่ียงท่ีรัฐสภาจะเล่ือน Brexit ออกไป ประการต่อมา คือ สหรัฐอเมริกากบัจีนดู
เหมือนจะไดข้อ้ตกลงทางการคา้ (แมว้่าจะเหมือนการพกัรบชัว่คราวมากกว่า) นอกจากนั้น ธนาคารกลางสหรัฐไดป้ระกาศวา่
ธนาคารฯ มีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมสภาพคล่องทางการเงินเพ่ือบรรเทาสถานการณ์ในตลาดการเงินก่อนช่วงส้ินปี และจีนประกาศวา่จะ
ปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ เพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ (ขอ้มูลจาก Bloomberg: Five Things to Start Your Day วนัท่ี 16 
ธนัวาคม 2562) 

มีค  าถามวา่ผูล้งทุนชาวอเมริกนัท่ีร ่ ารวยกว่าเดิมถึง 6 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐจากตลาดหุ้นท่ีดีท่ีสุดในรอบหกปี ควรหาท่ีหลบภยั
หรือไม่ เน่ืองจากเช่ือวา่สถานการณ์ท่ีดีไม่น่าจะคงอยูต่ลอดไป ค าตอบ คือ ไม่น่าจะใช่หรือยงัไม่จ าเป็นตอ้งท าเช่นนั้นหากค านึง
ในแง่รายได ้เศรษฐกิจและการลงทุนในตลาดหุ้น ผลการด าเนินการในอดีตท่ีผ่านมาไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองบ่งบอกถึงอนาคตเสมอไป 
หากพิจารณาถึงผลก าไรท่ีไดใ้นปีน้ีและตดัสินวา่ปี 2563 จะเป็นปีท่ีเลวร้าย อาจจะไม่ใช่วธีิการท่ีถูกนกั ตลาดหุน้ท่ีขยายตวัดีไม่ได้
ตามมาดว้ยสถานการณ์ท่ีเลวร้ายเสมอไป เม่ือคร้ังท่ีตลาด S&P 500 ขยายตวัร้อยละ 20 หรือมากกวา่ภายในช่วงปี ตลาดไดป้รับตวั
ดีข้ึนไปอีกสองในสามเท่าในปีถดัไปซ่ึงส่งผลใหผ้ลตอบแทนเพ่ิมข้ึน จากขอ้มูลจาก Bespoke Investment Group แสดงใหเ้ห็นถึง
อตัราผลตอบแทนเฉล่ียท่ีร้อยละ 6.5 ราคาหุ้นท่ีสูงมกัจะบ่งบอกถึงผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย “ตลาดหุ้นคือการคาดการณ์
ล่วงหนา้และอาศยัขอ้มูลเชิงบวก และในตอนน้ีไดมี้ปัจจยัเชิงบวกมากกวา่ปัจจยัเชิงลบ” Katerina Simonetti รองประธานอาวโุส
ของ UBS Finance Service ไดใ้หส้มัภาษณ์ท่ีส านกังานใหญ่ของ Bloomberg ในนิวยอร์ควา่ “ตลาดจะอยูใ่นช่วงเติบโตในปี 2563” 
(ขอ้มูลจาก Bloomberg  วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2562) 

อุตสาหกรรมภาคการผลิตของจีนขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองในเดือนธนัวาคม ซ่ึงเป็นเคร่ืองแสดงถึงเสถียรภาพของจีนซ่ึงมีเศรษฐกิจ
ใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกเน่ืองจากใกลจ้ะมีการลงนามในขอ้ตกลงทางการคา้เฟสแรกกบัสหรัฐอเมริกา ขอ้มูลจากส านกังาน
สถิติแห่งชาติในวนัองัคารท่ีผ่านมาช้ีให้เห็นว่าดชันีการจดัซ้ือของอุตสาหกรรมการผลิตยงัคงอยู่ท่ี 50.2 จุด แนวโน้มของกลุ่ม
บริษทัท่ีมุ่งเนน้การส่งออกเป็นไปอยา่งสดใสดว้ยดชันียอ่ยของการสั่งซ้ือใหม่ส าหรับการส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึนสูงกวา่ 50 จุดเป็นคร้ัง
แรกนับตั้ งแต่พฤษภาคม 2561 การผลิตฟ้ืนตัวเป็นเดือนท่ีสองและราคาผลผลิตท่ีเคยลดลงได้กลับฟ้ืนตัวข้ึน  (ข้อมูลจาก 
Bloomberg วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

ธนาคารกลางของจีนระบุบนหนา้เวบ็ไซตข์องธนาคารเม่ือวนัพธุวา่ ธนาคารกลางของจีนไดล้ดจ านวนเงินสดส ารองของธนาคารผู ้
ปล่อยเงินกู ้ไดอ้ดัฉีดเงินสดเขา้สู่เศรษฐกิจและส่งสัญญาณการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือลดตน้ทุนเงินกูส้ าหรับบริษทัต่าง ๆ 
ทั้งน้ี นบัตั้งแต่วนัท่ี 6 มกราคม เป็นตน้ไป อตัราส่วนเงินส ารองส าหรับธนาคารพาณิชยผ์ูป้ล่อยกูจ้ะลดลง 0.50 ส่งผลให้มีสภาพ
คล่องกวา่ 8 แสนลา้นหยวน (1.15 แสนลา้นเหรียญสหรัฐ) เขา้สู่ระบบการเงิน การปรับลดเงินส ารองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยให้
ธนาคารต่างๆ ลดอตัราเงินกูใ้หก้บัภาคธุรกิจต่างๆ ปัจจุบนัอตัราเงินส ารองส าหรับธนาคารขนาดใหญ่อยูท่ี่ร้อยละ 13 และร้อยละ 
11 ส าหรับธนาคารขนาดเลก็ (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 2 มกราคม 2563) 

ในปี 2563 คาดว่าตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองจะขยายตวัร้อยละ 3.7 เป็นปริมาณ 5.58 พนัลา้นตนั ภายในระยะเวลาห้าปี
ขา้งหน้า คาดว่าตลาดจะขยายตวัร้อยละ 3.7 ต่อปี เม่ือเทียบกบัอตัราการขยายตวัร้อยละ 3.1 ในช่วงห้าปีท่ีผ่านมา (ขอ้มูลจาก 
Lloyd’s List วนัท่ี 2 มกราคม 2563) 
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มุมมองจากจีนดูจะเป็นไปอยา่งสวยงาม ช่วงเวลาท่ีเลวร้ายของสงครามการคา้ดูเหมือนจะดีข้ึน การเติบโตทางเศรษฐกิจก าลงัมี
เสถียรภาพ มีการการปฏิรูปต่าง ๆ และตลาดไดเ้ปิดข้ึนอีกคร้ัง อยา่งไรก็ตาม สถาณการณ์ในปี 2563 คงไม่โรยไปดว้ยกลีบกหุลาบ
ทั้ งหมดอย่างแน่นอน สถานการณ์ในฮ่องกงยงัคงไม่แน่นอน การเลือกตั้ งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอาจไม่ช่วยให้
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสหรัฐฯกบัจีนดีข้ึน หรือช่วยให้เกิดการท าขอ้ตกลงเฟสสอง และจีนยงัคงพยายามจดัการกบัปัญหาหน้ีสิน
มหาศาลของประเทศ อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์ของจีนถือวา่อยูใ่นระดบัท่ีดีเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากปี 2562 นั้นเร่ิมตน้
ไม่ค่อยดีนกั กล่าวคือ เร่ิมจากการหดตวัในภาคการผลิตของจีนท่ีท าใหเ้กิดความกงัวลเก่ียวกบัการเติบโต และเลวร้ายลงไปอีกเม่ือ
บริษทั Apple ประกาศลดประมาณการยอดขายเน่ืองจากตลาดจีนท่ีซบเซา เม่ือเทียบกนัแลว้ปี 2563 เร่ิมตน้ไดอ้ยา่งเป็นท่ีน่าพอใจ
กวา่ ดงัจะเห็นตวัอยา่งไดจ้ากสถานการณ์สงครามทางการคา้ ขอ้ตกลงเฟสสองอาจดูเป็นไปไดย้าก แต่ขอ้ตกลงเฟสแรกถือว่าใกล้
บรรลุผลตามตอ้งการแลว้ เม่ือ Peter Navarro ท่ีปรึกษาท าเนียบขาว ช่วยท าให้ขอ้ตกลงส าเร็จ นอกจากน้ี ขอ้มูลล่าสุดบ่งช้ีสภาพ
เศรษฐกิจท่ีดีข้ึน ภาคอุตสาหกรรมการผลิตท่ีน่าจบัตามองของจีนไดแ้สดงตวัเลขการขยายตวัเป็นเดือนท่ีสองติดต่อกนัในเดือน
ธนัวาคม หลงัจากหดตวัอยา่งต่อเน่ืองในหกเดือนก่อนหนา้ ตวัช้ีวดัอ่ืน ๆ  ส าหรับเศรษฐกิจจีนตั้งแต่ราคาทองแดงไปจนถึงตวัเลข
การส่งออกไปยงัเกาหลีใตมี้แนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกนั จึงน่าจะส่งผลเชิงบวกไปอีกระยะหน่ึง ในช่วงสัปดาห์สุดทา้ยของปี 
2562  จีนประกาศการปฏิรูปเศรษฐกิจคร้ังใหม่โดยมีเป้าหมายเพ่ือปรับปรุงรัฐวิสาหกิจต่าง  ๆ  ให้การสนับสนุนภาคเอกชน         
และสนบัสนุนใหมี้การเคล่ือนยา้ยแรงงานท่ีเป็นอิสระมากข้ึน มาตรการเหล่าน้ีเม่ือรวมกบัค ามัน่สญัญาก่อนหนา้น้ีท่ีวา่จะอนุญาต
ใหบ้ริษทัต่างชาติสามารถเขา้ถึงตลาดจีนไดม้ากข้ึน อาจช่วยส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปีขา้งหนา้ต่อ ๆ  ไป แต่แน่นอน
วา่ปัจจยัเหล่าน้ีสามารถเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งง่ายดาย แต่อยา่งนอ้ยตอนน้ีก็มีเหตุผลส าหรับค าถามท่ีวา่เพราะเหตุใดจีนจึงควรรู้สึก
วา่ปีน้ีจะเป็นปีท่ีดี (ขอ้มูลจาก Bloomberg: Next China วนัท่ี 3 มกราคม 2563) 

ขอ้มูลจาก S&P Global Platts Analytics ระบุวา่ความตอ้งการถัว่เหลืองจากจีนในปีการตลาด 2562 – ปี 2563 (ตุลาคม - กนัยายน) 
อาจเพ่ิมข้ึนสูงถึง 90 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ และสูงกวา่รายงานการคาดการณ์อุปสงค์
และอุปทานทางการเกษตรของโลก (WASDE) โดย USDA ถึงร้อยละ 6 เน่ืองจากการฟ้ืนตวัการเล้ียงสุกรและสุกรแม่พนัธ์ุในช่วง
ไม่ก่ีเดือนท่ีผา่นมา ขอ้มูลจากกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทของจีนบ่งช้ีวา่ก าลงัการผลิตสุกรของจีนฟ้ืนตวัอยา่งต่อเน่ืองโดย
การผสมพนัธ์ุสุกรแม่พนัธ์ุอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาสามเดือนติดต่อกนัตั้งแต่เดือนกนัยายน ในเดือนธนัวาคม สุกรแม่พนัธ์ุใน
จีนมีอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.2 เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า การผลิตอาหารสุกรจากจีนไดเ้พ่ิมข้ึนส่ีเดือนติดต่อกันตั้งแต่เดือน
กนัยายน ในเดือนธนัวาคม อาหารสุกรไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 2 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ “การจดัเก็บอาหารสุกรในคลงัเพ่ิมปริมาณ
มาก (ตั้งแต่เดือนกนัยายน) ซ่ึงช่วยวางรากฐานท่ีแขง็แกร่งส าหรับการฟ้ืนตวัของอุปสงคถ์ัว่เหลืองของจีนในปี 2563” (ขอ้มูลจาก 
Platts วนัท่ี 9 มกราคม 2563) 

ขอ้มูลจากศุลกากรจีนระบุวา่ มีการน าเขา้ถ่านหินในปริมาณ 2.8 ลา้นตนัในเดือนธนัวาคมปี 2562 ลดลงร้อยละ 73 จากปริมาณ 
10.2 ลา้นตนัในเดือนธนัวาคมปี 2561 ปริมาณการน าเขา้ในเดือนธนัวาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 10 ของปริมาณการน าเขา้ถ่านหิน
เฉล่ียต่อเดือนส าหรับปี 2562 และเป็นไปตามทิศทางเม่ือปี 2561 เม่ือการน าเขา้ถ่านหินในเดือนธนัวาคมคิดเป็นร้อยละ 42 ของ
ปริมาณการน าเขา้เฉล่ียทั้งปี ในช่วงระหวา่งปี 2556 - ปี 2560 ปริมาณการน าเขา้ถ่านหินในเดือนธนัวาคมคิดเป็นร้อยละ 116 ของ
ปริมาณการน าเขา้ถ่านหินเฉล่ียต่อปี เรามองวา่ขอ้ก าหนดทางส่ิงแวดลอ้มเป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งผลใหป้ริมาณการน าเขา้ถ่านหินลดลง 
เน่ืองจากมีการใชโ้ควตา้ประจ าปีภายในสิบเอด็เดือนแรกของปี การลดลงของปริมาณการน าเขา้ถ่านหินท าใหป้ริมาณการน าเขา้ใน
ปี 2562 เติบโตร้อยละ 6.8 เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณการเติบโตของการน าเขา้ตั้งแต่ตน้ปีถึงเดือนพฤศจิกายน ท่ีร้อยละ 9.8        
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การน าเขา้ท่ีลดลงเป็นปัจจยัหน่ึงในสาเหตุหลกัของการตกต ่าของอตัราค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์ในเดือนธนัวาคม 2562 ท่ีลดลง
ร้อยละ 41 ไปเป็น 14,300 เหรียญสหรัฐต่อวนัภายในส้ินเดือนธนัวาคม (ขอ้มูลจาก DNB Markets วนัท่ี 16 มกราคม 2563 

นอกเหนือจากภาคการผลิตท่ีแข็งแกร่ง การผลิตเหล็กของจีนไดเ้พ่ิมปริมาณข้ึนอย่างมากในเดือนธนัวาคม 2562 โดยมีการผลิต
เหลก็มากเกือบ 996.34 ลา้นตนั โดยคิดเป็นการขยายตวัร้อยละ 11 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และร้อยละ 12 เม่ือเทียบกบั
เดือนก่อนหนา้ การผลิตเหลก็ท่ีแขง็แกร่งนั้นมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมการใชจ่้ายในโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ซ่ึงช่วยใหโ้รง
ถลุงเหลก็สามารถท าก าไรได ้(ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 21 มกราคม 2563) 

แม้ว่ารัฐบาลอินเดียจะให้ค  ามั่นสัญญาซ ้ าๆว่าจะลดปริมาณการน าเข้าถ่านหินของประเทศ และเพ่ิมการพ่ึงพาถ่านหิน
ภายในประเทศ แต่ปริมาณการน าเขา้ถ่านหินก็ยงัคงเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ในปี 2562 อินเดียน าเขา้ถ่านหินในปริมาณ 206 ลา้นตนั 
รวมถ่านหินเทอร์มอลและถ่านหินโคก้แต่ไม่รวม petcoke ปริมาณการน าเขา้น้ีแสดงใหเ้ห็นถึงการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.1 เม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ท่ีมีปริมาณการน าเขา้ 195.9 ลา้นตนัในปี 2561 และสูงกวา่ปริมาณการน าเขา้ในปี 2560 ท่ีมีปริมาณการ
น าเขา้ 185.6 ลา้นตนัถึงร้อยละ 11 เร่ืองท่ีน่าประหลาดใจคือ การน าเขา้ถ่านหินมีปริมาณเพ่ิมข้ึนแมว้า่อินเดียจะมีเศรษฐกิจท่ีชะลอ
ตวัอย่างรุนแรงท่ีสุดนับแต่วิกฤตการการเงินโลก ปัญหาในการขนส่ง กล่าวคือ ฝนท่ีตกหนักและการนัดหยุดงานของคนงาน
บ่อยคร้ังและการประทว้งไดส่้งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตถ่านหินของ Coal India ซ่ึงเป็นรัฐวสิาหกิจ ซ่ึงก าลงัการผลิตมากกวา่ 
4 ใน 5 ของปริมาณการผลิตทัว่ประเทศ ระบบสาธารณูปโภคมีส่วนเพ่ิมการน าเขา้ถ่านหินในปี 2562 แมค้วามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าจะ
เพ่ิมข้ึนอยา่งชา้ท่ีสุดในรอบหกปีเน่ืองจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจอนัส่งผลท าให้ผลผลิตทางอุตสาหกรรมลดลง อินโดนีเซีย
ยงัคงเป็นผูส่้งออกถ่านหินรายใหญ่ท่ีสุดของอินเดียในปี 2562 ดว้ยปริมาณ 91.3 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.5 จากช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อนหนา้ และปัจจุบนัคิดเป็นร้อยละ 44 ของปริมาณการน าเขา้ถ่านหินทางทะเลทั้งหมดของอินเดีย ออสเตรเลียยงัคงอยูใ่นล าดบั
ท่ีสองมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 22 ของปริมาณการน าเขา้ถ่านหินทางทะเลทั้งหมดของอินเดีย แอฟริกาใตอ้ยู่ในล าดบัท่ีสามมี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 18 ของปริมาณการน าเขา้ถ่านหินทั้งหมดของอินเดีย การน าเขา้ถ่านหินจากสหรัฐอเมริกาในปีท่ีแลว้มี
ปริมาณลดลงแต่สหรัฐฯ ยงัคงมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 6 ของปริมาณการน าเขา้ถ่านหินทั้งหมดของอินเดีย จากปริมาณถ่านหินท่ี
ถูกส่งไปยงัอินเดียทั้งส้ิน 206 ลา้นตนัในปีท่ีแลว้ ร้อยละ 33 เป็นการขนส่งโดยเรือขนาดเคปไซส์ ประมาณร้อยละ 39 เป็นการ
ขนส่งโดยเรือขนาดปานาแมกซ์หรือขนาดใหญ่กวา่ปานาแมกซ์ และร้อยละ 28 เป็นการขนส่งโดยเรือขนาดซุปปราแมกซ์ โดยมี
การขนส่งดว้ยเรือขนาดแฮนด้ีไซส์บา้งเลก็นอ้ย (ขอ้มูลจาก Banchero ณ วนัท่ี 25 มกราคม 2563) 

ขอ้มูลจาก American Society for Microbiology  ระบุวา่ รัฐบาลและผูเ้ช่ียวชาญทางการแพทยใ์นสหรัฐอเมริกาไดพ้ฒันาวคัซีนตา้น
ไขห้วดัหมูแอฟริกนัซ่ึงเห็นผลร้อยละ 100 รายงานระบุวา่ปริมาณวคัซีนทั้งท่ีมีความเขม้ขน้มากและนอ้ย ท่ีการพฒันามาจากเช้ือ
ไวรัสสายพนัธ์ุเดิมก่อนเกิดการดดัแปลงพนัธุกรรม และจะเห็นผลภายใน 28 วนัหลงัจากท่ีหมูไดรั้บวคัซีน (ขอ้มูลจาก Bloomberg 
ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2563)  

ความสมดุลของตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง และรายไดข้องเรือต่างๆในปี 2562 ไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัส่ิงแวดลอ้มและกฎระเบียบและ IMO2020 ระยะเวลาท่ีไม่สามารถแล่นเรือไดเ้น่ืองจากการน าเรือเขา้อู่เพ่ือติดตั้งเคร่ืองดกัจบั
เขม่าควนัไดส่้งผลกระทบอยา่งมาก โดยระยะเวลาในการซ่อมแซมและติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัเฉล่ียอยูท่ี่ 36 วนั ผลท่ีตามมา
คือระยะเวลาในการติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัท าใหอ้ปุทานลดลงจากร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 3 (ขอ้มลูจาก Clarksons ณ วนัท่ี 31 
มกราคม 2563)  
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เป็นคร้ังแรกในสถิติท่ีดชันีค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์ไดเ้ปล่ียนทิศทางเขา้สู่สภาวะติดลบ ตลาดท่ีตกต ่าลงนั้นเน่ืองมาจากปัจจยั
หลายประการ กล่าวคือ ตน้ทุนเช้ือเพลิงท่ีสูงข้ึน เทศกาลตรุษจีนท่ีส่งผลใหอุ้ปสงคใ์นไตรมาสแรกอ่อนตวัลงเร็วกวา่ปกติในปี 
2563 และสุดทา้ยการระบาดอยา่งรุนแรงของไวรัสโคโรน่าในประเทศจีนท่ีส่งผลใหว้นัหยดุช่วงเทศกาลตรุษจีนขยายระยะเวลา
ออกไปจนถึงวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ สาเหตุหลกัท่ีท าใหต้ลาดเรือขนาดเคปไซส์อ่อนตวัลงนั้นเกิดจากฝนท่ีตกหนกัท่ีสุดของบราซิลใน
รอบศตวรรษส่งผลใหก้ารด าเนินงานของเหมืองแร่รายใหญ่หลายแห่งตอ้งหยดุด าเนินการ ขอ้มูลจากแหล่งข่าวระบุวา่บริษทั Vale 
ไดอ้า้งเหตุสุดวสิยัในการขนส่งแร่เหลก็ประมาณ 2 ลา้นตนั เน่ืองจากเหตุการณ์แผน่ดินถล่มและน ้ าท่วมรุนแรงท าใหห้ลายเขตของ
ประเทศไดป้ระกาศภาวะฉุกเฉิน ผูส่้งออกแร่เหลก็รายอ่ืนก าลงัพิจารณาด าเนินการในลกัษณะเดียวกนั แต่ไม่วา่ผูส่้งออกรายอ่ืนจะ
ตดัสินใจอยา่งไร ปริมาณการส่งออกแร่เหลก็ของบราซิลไดล้ดลงไปแลว้ถึงร้อยละ 34 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ท่ี
โดยอยูท่ี่ปริมาณ 19.8 ลา้นตนัในเดือนมกราคม เม่ือเทียบกบัปริมาณการส่งออก 30 ลา้นตนัในเดือนมกราคม 2561 เร่ืองราวท่ี
เกิดข้ึนในบราซิลเตือนใหนึ้กถึงความทรงจ าอนัโชคร้ายของความเดือดร้อนท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ์เข่ือนถล่มท่ีเหมือง Brumadinho 
ในปีท่ีแลว้ ภยัพิบติัคร้ังน้ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหป้ริมาณการส่งออกรายปีของบราซิลลดลง 50 ลา้นตนัในปี 2562 ดว้ยการส่งมอบ
เรือขนาดเคปไซส์และเรือขนส่งแร่ขนาดใหญ่ในปริมาณมากในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 และปริมาณฝนท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานทางตอนเหนือของบราซิลในไตรมาสน้ี หลายคนเช่ือวา่ปัญหาเหล่าน้ีไม่น่าจะดีข้ึนก่อนไตรมาสสอง อยา่งไรก็ตาม 
มีขอ้สงัเกตวา่แมว้า่ปริมาณการส่งออกแร่เหลก็ของบราซิลจะลดลงในปีท่ีแลว้ ความผนัผวนของตลาดเรือขนาดเคปไซส์ยงัส่งผล
ใหอ้ตัราค่าเช่าเรือเฉล่ียรายปีสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2561 ซ่ึงบางคนอาจโตแ้ยง้วา่ตลาดมีพ้ืนฐานท่ีมัน่คงข้ึน แมว้า่ไม่ควรน าผลการ
ด าเนินงานในเดือนมกราคมปี 2563 มาใชเ้ป็นเคร่ืองบ่งช้ีผลการด าเนินงานทั้งหมดในปีน้ี แต่เกรงวา่มนัอาจจะตอ้งเป็นเช่นนั้น 
(ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563) 
 

การเปลีย่นแปลงหลกัของภาคอปุทาน 

การเปล่ียนแปลงหลกัในภาคอุปทานของกองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองเป็นท่ีน่าผิดหวงั โดยเร่ิมตน้ปี 2562 อุปทานเรืออยูท่ี่ 
840.82 ลา้นเดทเวทตนั และเพ่ิมข้ึนเป็น 873.43 ลา้นเดทเวทตนั คิดเป็นการขยายตวัร้อยละ 3.88 ในระหวา่งปี 2562 โดยในปี 2563 
จะมีการก าหนดส่งมอบเรือร้อยละ 5.79 (50.61 ลา้นเดทเวทตนั) หากค านวณอตัราการส่งมอบเรือล่าชา้ท่ีร้อยละ 10 (อตัราการส่ง
มอบเรือล่าชา้ในปี 2562 อยูท่ี่ร้อยละ 2.72) ของก าหนดการส่งมอบเรือขา้งตน้และคาดวา่จะมีการรีไซเคิลเรือในปริมาณ 10 ลา้น
เดทเวทตนั (ปริมาณการรีไซเคิลเรือในปี 2562 อยูท่ี่ 8.23 ลา้นเดทเวทตนั) อตัราการขยายตวัของกองเรือสุทธิต่อปีจะอยูท่ี่ร้อยละ 
4.07 (908.98 ลา้นเดทเวทตนั) ในปี 2563 และขยายตวัอีกร้อยละ 1.97 (926.91 ลา้นเดทเวทตนั) ในปี 2564 ตวัเลขเหล่าน้ีแน่นอน
วา่ไม่ไดค้  านึงถึงความกดดนัดา้นกฎเกณฑข์อง IMO2020 ท่ีส่งผลต่อดา้นอุปทานในการท่ีเรือเก่าหลายล าตอ้งถูกรีไซเคิลหรือลด
ความเร็วในการแล่นเรือลงเพ่ือลดการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าท่ีมีราคาแพง 

เม่ือไหร่ท่ีเจา้ของเรือจะรีไซเคิลเรือเก่า?  เม่ือเรือนั้นมีอายมุากหรือเม่ือเรือท่ีไม่ไดมี้อายมุากแต่ก็ไม่ไดส้ร้างรายไดท่ี้เพียงพอและ
แรงกดดนัจากกฎเกณฑต์่าง ๆ ซ่ึงจะตอ้งใชเ้งินทุนในอนาคตอนัใกลน้ี้ ดงันั้น ตลาดค่าระวางถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัเพียงปัจจยัเดียว
ท่ีผลกัดนัให้เจา้ของเรือรีไซเคิลเรือของตน ยิ่งตลาดซบเซามากเท่าไหร่เรือก็จะถูกรีไซเคิลมากข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่งในปี 
2559 ไตรมาสแรกเป็นความหายนะของตลาดดว้ยดชันี BDI สร้างสถิติต ่าสุดทุกวนัจนกระทัง่แตะจุดต ่าสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 290 
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จุดในเดือนกุมภาพนัธ์ ในไตรมาสแรกน้ีเองมีเรือท่ีถูกรีไซเคิลรวมทั้งหมด 14.22 ลา้นเดทเวทตนั เม่ือเทียบกบัปริมาณเรือท่ีถูก       
รีไซเคิล 8.23 ลา้นเดทเวทตนัส าหรับทั้งปี 2562 (ดชันี BDI เฉล่ียอยูท่ี่ 1,353 จุด เม่ือเทียบกบัดชันีเฉล่ียท่ี 673 จุด ในปี 2559) ซ่ึง
ช้ีให้เห็นความสัมพนัธ์ท่ีผกผนัระหวา่งปริมาณการรีไซเคิลเรือกบัดชันี BDI อุปทานเรือสุทธิเพ่ิมข้ึนจาก 840.82 ลา้นเดทเวทตนั
ในตอนตน้ปี 2562 มาอยู่ท่ี 873.43 ลา้นเดทเวทตนั ณ ส้ินปี 2562 อย่างไรก็ตาม แมว้่าภาคอุปทานไดข้ยายตวัในระดบัเดียวกนั
ในช่วงปี 2560 และปี 2561 อตัราค่าระวางเรือไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีอยู่ในระดบัท่ีต ่ามากมาอยูท่ี่ระดบัท่ีดีก่อนส้ินปี 2562  
ปัจจยัดงักล่าวเหล่าน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่จุดสมดุลของภาคอุปสงคแ์ละภาคอุปทานนั้นอยูไ่ม่ไกลเกินเอ้ือม 

ค าถามคือ เจา้ของเรือจะตอบสนองต่อสภาวะตลาดในปี 2563 และ 2564 อย่างไร? หากตลาดยงัอยู่ในสภาวะท่ีแข็งแรงอย่าง
เหมาะสม ตามท่ีคาดการณ์ไวก้ารรีไซเคิลเรือจะชะลอตวัลง อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากมีการท าสญัญาสัง่ต่อเรือในปริมาณต ่า (ร้อยละ 
9.31 หรือ 81.34 ลา้นเดทเวทตนั) การเพ่ิมข้ึนสุทธิของอุปทานในปี 2563 และ ปี 2564 จะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 4.07 (35.55 ลา้น
เดทเวทตนั) และร้อยละ 1.97 (17.20 ลา้นเดทเวทตนั) ต่อปีตามล าดบั ความต่างระหวา่งการคาดการณ์ของการขยายตวัของอุปสงค ์
(สามารถเลือกการประมาณการได ้จากการประมาณการของบริษทัฯท่ีร้อยละ 4.19 หรือ ของ Lloyd’s List ท่ีร้อยละ 3.7 หรือ ของ 
Clarksons ท่ีร้อยละ 2.7) และการคาดการณ์ของบริษทัฯ ในตวัเลขการขยายตวัของอุปทานสุทธิส าหรับปี 2563 ท่ีร้อยละ 4.07 โดย
ไม่รวมแรงกดดนัในการเพ่ิมปริมาณการรีไซเคิลเรือจากผลของ IMO 2020 ท่ีอาจท าใหต้ลาดมีความผนัผวนมากข้ึน หากมีปริมาณ
การรีไซเคิลเรือมากข้ึนเน่ืองจากแรงกดดนัจากกฎเกณฑ์ IMO 2020 ในปี 2563 และปี 2564 ในอีกไม่ก่ีปีขา้งหน้าน่าจะเป็นปีท่ี
น่าสนใจ! 

 

มุมมองอืน่ ๆ ต่อการเปลีย่นแปลงหลกัของภาคอปุทาน 

ในเดือนตุลาคม มีการส่งมอบเรือปริมาณ 5.1 ลา้นเดทเวทตนั (จ านวน 47 ล า) ซ่ึงนบัวา่เป็นปริมาณการส่งมอบเรือขนส่งสินคา้
แห้งเทกองต่อเดือนท่ีมากท่ีสุดของปี 2562 ในช่วงปีน้ีกองเรือไดเ้พ่ิมข้ึนปริมาณรวม 35.2 ด้านเดทเวทตนั (จ านวน 387 ล า) 
ประกอบไปดว้ยเรือขนส่งแร่ขนาดใหญ่ (VLOC) จ านวน 21 ล า เรือขนาดเคปไซส์จ านวน 40 ล า เรือขนาดโพสปานาแมกซ์จ านวน 
18 ล า เรือขนาดปานาแมกซ์จ านวน 109 ล า เรือขนาดซุปราแมกซ์จ านวน 113 ล า และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์จ านวน 86 ล า ทั้งน้ี เม่ือ
เทียบกบัปริมาณการส่งมอบเรือใหม่ในปี 2561 นั้นต ่ากวา่มากโดยมีปริมาณ 24.5 ลา้นเดทเวทตนั (จ านวน 269 ล า) ในทางกลบักนั
ปริมาณการปลดระวางเรือยงัคงอยูใ่นระดบัต ่าโดยมีเรือเพียง 4 ล าถูกปลดระวางในเดือนตุลาคม ซ่ึงเม่ือค านวณทั้งปีจะอยูท่ี่เพียง
จ านวน 68 ล า (ขนาดระวางรวม 6.4 ลา้นเดทเวทตนั) การเติบโตของกองเรือในปี 2562 ส าหรับเรือทุกขนาดอยูท่ี่ร้อยละ 3.4 โดย
เรือขนาดปานาแมกซ์มีอตัราการเติบโตร้อยละ 5.2 แมต้ลาดค่าระวางในช่วงไตรมาสสามจะมีความมัน่คง ยงัคงมีความกงัวล
เก่ียวกบัแนวโนม้ทางเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนในแง่ผลกระทบจากกฏเกณฑ ์IMO 2020 ซ่ึงท าใหมี้ปริมาณการสัง่ต่อเรือใหม่
ลดลงเม่ือไม่นานมาน้ี ดว้ยเหตุน้ีท าให้ปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ลดลงไปอยู่ท่ีปริมาณ 88 ลา้นเดทเวทตนั แมว้่าตวัเลขน้ีอาจ
เพ่ิมข้ึนเม่ือรวมจ านวนเรือท่ีต่อเสร็จเพ่ือรอขาย การสัง่ต่อเรือในปีน้ีเนน้ไปท่ีเรือขนาดเล็กโดยมีการสัง่ต่อเรือขนาดอลัตราแมกซ์/
ซุปราแมกซ์จ านวน 47 ล า และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์จ านวน 35 ล า เม่ือเทียบกบัการสัง่ต่อเรือขนส่งแร่ขนาดใหญ่เพียง 5 ล า ขณะน้ี
มีตวัเลขการส่งมอบเรือส าหรับปี 2563 สูงถึงจ านวน 550 ล า คิดเป็นปริมาณ 57 ลา้นเดทเวทตนั มีก าหนดจะส่งมอบจากอู่ต่อเรือ 
(ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562) 
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ปริมาณการผลิตของอู่ต่อเรือไดก้ลบัเพ่ิมสูงข้ึนในปี 2562 และอาจมีปริมาณสูงถึง 100 ลา้นเดทเวทตนัในปี 2562 ปริมาณการผลิต
เรือท่ีเพ่ิมสูงข้ึนน้ีไดส่้งผลให้การขยายตวัภาคอุปทานในปีน้ีโตเร็วกวา่ท่ีคาดไวใ้นตอนแรก อยา่งไรก็ตาม ปริมาณการสั่งต่อเรือ
ใหม่ในขณะน้ีคิดเป็นเพียงร้อยละ 9 ของกองเรือ ซ่ึงนบัเป็นปริมาณต ่าสุดในรอบ 20 ปี เน่ืองจากสภาพตลาดโดยรวมท่ีฟ้ืนตวัข้ึน 
ปริมาณการสั่งต่อเรือก็จะเพ่ิมตามไปดว้ยและโดยทัว่ไปจะมีส่งมอบเรืออย่างรวดเร็ว เพ่ือให้เจา้ของเรือต่าง ๆ ไดรั้บเรือใหม่
โดยเร็ว (ขอ้มูลจาก Clarksons วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2562)  

 

การเปลีย่นแปลงหลกัทางด้านกฎเกณฑ์ 

ผลกระทบจากกฎเกณฑน่์าจะส่งผลให้มีปริมาณเรือถูกส่งเขา้อู่เพ่ือรีไซเคิลเพ่ิมมากข้ึนในปี 2562 และ 2563 อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศวา่ดว้ยการควบคุมและการจดัการน ้ าถ่วงเรือและตะกอน ไดมี้ผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 เรือต่อใหม่ทุกล าท่ีมี
การวางกระดูกงูหลงัจากวนัดงักล่าวจะตอ้งจดัให้มีอุปกรณ์จดัการน ้ าถ่วงเรือตามมาตราฐานท่ี IMO ก าหนด เรือเก่าทุกล าท่ีมีอยู่
จะตอ้งติดตั้งอุปกรณ์จดัการน ้ าถ่วงเรือตามมาตราฐานขา้งตน้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดและท าการตรวจสอบระบบของเรือให้
แลว้เสร็จภายในคร้ังแรกของการต่ออายหุนงัสือรับรองดา้นการป้องกนัมลภาวะทางอากาศนบัจากวนัท่ี 8 กนัยายน 2562 เรือท่ีมี
อายมุากกวา่ 20 ปีจะกลายเป็นกลุ่มเรือเป้าหมายท่ีจะถูกรีไซเคิลเม่ือการต่ออาย ุ5 ปีของหนงัสือรับรองดา้นการป้องกนัมลภาวะ
ทางอากาศครบก าหนดนบัจากวนัท่ีอนุสญัญามีผลบงัคบัใช ้ตน้ทุนท่ีสูงในการติดตั้งระบบดงักล่าวในเรือจะท าใหไ้ม่คุม้ท่ีจะติดตั้ง
โดยเฉพาะส าหรับเรือท่ีมีอาย ุ20 ปีซ่ึงมีมูลค่าประมาณเท่าเศษเหล็ก นอกจากนั้น กฎเกณฑ ์IMO 2020 ยงัจะส่งผลให้เรือเก่าท่ีมี
อายมุากเหล่านั้นอาจไม่มีลูกคา้ท่ีตอ้งการเช่าประจ า ดงันั้น เจา้ของเรือจะตดัสินใจท่ีจะรีไซเคิลเรือไดง่้ายข้ึน 

Environment Protection Alliance ซ่ึงเป็นองคก์รไม่แสวงหาผลก าไรไดเ้ขียนจดหมายเปิดผนึกไปถึงเจา้ของเรือขนส่งสินคา้แหง้เท
กองรายใหญ่รายหน่ึงโดยวิจารณ์ถึงการท่ีเจา้ของเรือดงักล่าวไดติ้ดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั ซ่ึงจดหมายน้ีมีความน่าสนใจและ
แสดงเหตุผลท่ีน่าฟัง แต่เป็นท่ีน่าเสียใจท่ีผูเ้ช่าเรือซ่ึงเป็นลูกคา้ไม่ไดค้  านึงถึงประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ผูเ้ช่าเรือเหล่าน้ีก็ไม่ต่างกบั
เจา้ของเรือท่ีถูกอา้งถึงในจดหมายน้ี ท่ีพยายามแสวงหาก าไรจากกฎเกณฑ ์IMO 2020 ซ่ึงออกมาเพื่อปกป้องส่ิงแวดลอ้ม โดยการ
ไม่ค านึงถึงหลกัการในการปกป้องส่ิงแวดลอ้มแต่อยา่งใด แต่กลบัมองเพียงแค่ผลก าไรท่ีตนจะไดรั้บ    

IMO 2020 จะส่งผลให้มีการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าบนเรือตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ยกเวน้เจา้ของเรือท่ีติดตั้งเคร่ือง
ดกัจบัเขม่าควนับนเรือ การใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าจะช่วยลดมลพิษทางอากาศและปริมาณฝนกรดจากการปล่อยแก๊สเสีย
สู่ชั้นบรรยากาศ ผลกระทบของ IMO 2020 หลกั ๆ มีดงัต่อไปน้ี 

• เรือเก่าต่าง ๆ  ตอ้งประสบปัญหาไม่วา่จะเลือกติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัท่ีมีตน้ทุนท่ีสูงและตน้ทุนในการเดินเรือท่ีสูง 
หรือเลือกท่ีจะใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่ากบัเคร่ืองยนตเ์ก่าของเรือ เรือเก่าท่ีจะมีอายคุรบ 20 ปี 25 ปี และ 30 ปี ใน
ปี 2563 จะตอ้งประสบปัญหาจากตน้ทุนท่ีสูงมากไม่ว่าจะเป็นตน้ทุนจากการท าการส ารวจเรือพิเศษ ตน้ทุนจากการ
ติดตั้ งระบบจัดการน ้ าถ่วงเรือ และต้นทุนจากการปฏิบัติตาม IMO 2020 ให้ทันตามก าหนด กองเรือโลกมีเรือเก่า
ประมาณ 60.62 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงในจ านวนน้ีเป็นเรือประเภทเดียวกบัของบริษทัฯ กล่าวคือ เรือประเภทท่ีมีอุปกรณ์ขน
ถ่ายสินคา้บนเรือ ประมาณ 31.75 ลา้นเดทเวทตนั แน่นอนวา่เรือเก่าบางล าในจ านวนน้ีหรือทั้งหมดตอ้งถูกรีไซเคิล ส่วน
เรืออ่ืน ๆ ก็คงจะตอ้งทดลองใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่า และน ้ ามนัดีเซลกบัเคร่ืองยนตท่ี์ถูกออกแบบมาเพื่อใช้
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น ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูง การทดลองใชน้ ้ ามนัแบบใหม่ดงักล่าวอาจท าให้เรือเสียหรือเกิดความล่าชา้อย่างมาก 
ดงันั้น ลูกคา้ก็อาจจะลงัเลท่ีจะเลือกใชเ้รือเก่าเหล่านั้นขนส่งสินคา้ของตน 

• เรือท่ีใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าจะแล่นไดอ้ยา่งประหยดัท่ีความเร็วต ่า เน่ืองจากความแตกต่างระหวา่งราคาน ้ ามนั
เช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูง (HSFO) กบัราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่า (LSFO) นั้นอยูท่ี่ 300 เหรียญสหรัฐต่อตนัหรือ
มากกวา่ ประกอบกบัผลกระทบของ IMO 2020 ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ จะส่งผลให้ภาคอุปทานหดตวัในระดบัท่ีท าให้ค่า
ระวางเรือเพ่ิมข้ึนอยา่งมาก ยงัคงตอ้งจบัตาดูวา่ค่าระวางเรือจะไต่ข้ึนไปถึงระดบัใดหรือจะคงอยูไ่ดน้านเท่าใด 

• มีเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองจ านวน 1,254 ล าท่ีติดตั้งเคร่ืองดบัจบัเขม่าควนั โดยจ านวน 1,068 ล าเป็นการติดตั้งบนเรือท่ี
มีอยู ่และจ านวน 186 ล าเป็นการติดตั้งบนเรือสัง่ต่อใหม่ ตามขอ้มูลของ Clarksons เม่ือส้ินปี 2562 จากจ านวนเรือขนส่ง
สินคา้เทกองของโลกทั้ งหมด 12,868 ล า หรือปริมาณ 954.77 ลา้นเดทเวทตนั รวมเรือสั่งต่อใหม่จนถึงส้ินปี 2566 
ปริมาณ 191.34 ลา้นเดทเวทตนัหรือคิดเป็นร้อยละ 20.04 ส าหรับเรือท่ีติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัจะมีปล่อยน ้ าเสียท่ี
อาจมีการปนเป้ือนจากการสกดัก ามะถนั ไนโตรเจน และของเสียอ่ืน ๆ ออกและท้ิงลงสู่ทะเลและมหาสมุทร จึงเป็นการ
เปล่ียนจากการปล่อยของเสียออกสู่อากาศเป็นการปล่อยของเสียลงทะเลแทน 

• มีเรือจ านวน 3,866 ล า  ทัว่โลกท่ีติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั ไม่ใช่เฉพาะเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองเท่านั้น ซ่ึงรวมถึง
เรือท่ีสั่งต่อใหม่ จากเรือทั้งหมดจ านวน 102,092 ล า หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 3.78 ของกองเรือโลก ค าถามก็คือ บริษทั
กลัน่น ้ ามนัรายใหญ่ของโลกจะผลิตน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูงเพ่ือรองรับเรือส่วนนอ้ยหรือไม่ และหากผลิต บริษทั
กลัน่น ้ ามนัเหล่านั้นจะตอ้งจดัหาและแยกโรงกลัน่ บ่อเก็บ ท่อส่ง และพาหนะขนส่ง (เรือทอ้งแบน/เรือขนส่งน ้ ามนั
ขนาดเล็ก) เพื่อรองรับเรือจ านวนเพียงร้อยละ 3.78 ท่ีเจา้ของเรือเลือกท่ีจะใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูง เม่ือค านึง
ตน้ทุนต่อประโยชน์ท่ีไดแ้ลว้นั้น บริษทักลัน่น ้ ามนัเหล่านั้นอาจจะพิจารณาก าหนดราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูง
ไม่ต ่ากวา่ราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่า และอาจจะสูงกวา่เลก็นอ้ยดว้ยซ ้ า 

• เรือท่ีมีแผนหรือก าลงัจะติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายต่าง ๆ  กล่าวคือ การห้ามใชเ้คร่ืองดกัจบั
เขม่าควนัแบบระบบเปิด (open loop) ในขณะท่ีเทียบท่า การตรวจวดัแก๊สเสียท่ีปล่อยออกมาอยา่งเขม้งวดเพ่ือใหแ้น่ใจ
ได้ว่าเคร่ืองดักจับเขม่าควนัท่ีใช้ซ่ึงยงัไม่มีมาตรฐานในการตรวจวดัแต่อย่างใด สามารถปล่อยก ามะถนัออกสู่ชั้ น
บรรยากาศไดน้้อยท่ีสุด รวมถึงไม่กดักร่อนระบบท่อไอเสีย และท่อไอเสียส่วนทา้ย (Hydex.com ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญ      
ใตน้ ้ าระบุว่าจะมีการออกกฎควบคุมเร่ืองท่อไอเสียใตน้ ้ าของเรือท่ีติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั) การติดตั้งเคร่ืองสูบ
ขนาดใหญ่เพ่ือสร้างแรงดนัน ้ าในระบบของเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัท าใหต้อ้งใชเ้คร่ืองท าไฟฟ้าถึงสองเคร่ืองในระหวา่งท่ี
อยูใ่นทะเลแทนท่ีจะใชเ้พียงแค่หน่ึงเคร่ืองตามปกติ อะไหล่ การซ่อมแซม และการบ ารุงรักษาของระบบเคร่ืองดกัจบั
เขม่าควนั รวมไปถึงแรงงานท่ีตอ้งใชใ้นการดูแลเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัดงักล่าว เป็นตน้ 

• ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 เรือท่ีจะติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัจ านวนมากจะตอ้งเขา้อู่แห้งเพ่ือท าการติดตั้งเพ่ือให้
สามารถท าตามกฎเร่ืองการปล่อยของเสียของ IMO 2020 ซ่ึงปัจจยัน้ีเองมีส่วนช่วยในการท าใหจ้ านวนเรือในตลาดลดลง        
มีหลากหลายรายงานระบุวา่ปัจจยัดงักล่าวจะช่วยลดตวัเลขภาคอุปทานโดยรวมของกองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองลง
ถึงร้อยละ 1.5 ถึง ร้อยละ 2 ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 การลดลงของภาคอุปทานดงักล่าวจะเป็นปัจจยัท่ีจะช่วยให้
ตลาดค่าระวางเรือดีข้ึน 
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• ส าหรับเจา้ของเรือต่าง ๆ ท่ีเลือกทางท่ีดูสมเหตุสมผลในการท่ีจะไม่ติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัและเลือกท่ีจะเปล่ียนไป
ใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าแทน จะตอ้งกงัวลวา่จะมีน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าเพียงพอต่อความตอ้งการหรือไม่ 
รวมถึงการเขา้กนัไดข้องน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าต่างประเภทท่ีน ามาผสมเขา้ดว้ยกนั การท าความสะอาดถงัน ้ ามนั
โดยการเก็บน ้ ามนั MGO เพียงเล็กนอ้ยไวใ้นถงัน ้ ามนัท่ีวา่งเพ่ือใชใ้นการก าจดัเศษน ้ ามนัท่ีตกคา้งของน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่า
ก ามะถนัสูง และเตรียมการโดยท าการเติมน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าในช่วงระหวา่งคร่ึงหลงัของปี 2562 (ในช่วงไตร
มาสท่ี 3 หรือไตรมาสท่ี 4) ลงในถงัน ้ ามนัท่ีวา่งอยู ่รวมไปถึงการมีแนวทางการปฏิบติังานท่ีชดัเจนเพื่อใหค้นประจ าเรือ
ทราบถึงการจดัเก็บ การรับ และการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่า เป็นตน้ 

• เม่ือถึงจุดหน่ึง การท้ิงของเสียหรือน ้ าเสียท่ีมีก ามะถนัปนเป้ือนจากเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัระบบเปิดสู่มหาสมุทรจะ
กลบัมาหลอกหลอนเราเน่ืองจากเรือดงักล่าวจะถูกหา้มท้ิงน ้ าเสียท่ีเป็นพิษลงสู่มหาสมุทร/ทะเล ทั้งน้ี Maritime and Port 
Authority (MPA) ของสิงคโปร์ จีน รวมทั้ งประเทศอ่ืนๆ ตั้ งแต่ยุโรปถึงสหรัฐฯ และจากเอเชียถึงตะวนัออกกลาง           
ไดห้า้มการใชเ้คร่ืองดกัจบัเขม่าควนัระบบเปิดในเขตน่านน ้ าของตนแลว้ ไม่รู้วา่อีกนานแค่ไหนกวา่เราจะตระหนกัไดว้า่
เป็นเร่ืองท่ีดีท่ีสุดในการท่ีจะห้ามการท้ิงน ้ าเสียจากเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัระบบเปิด ไม่ว่าในพ้ืนท่ีใดของมหาสมุทร/
ทะเล เสมือนกบัการประกาศใหพ้ื้นท่ีส่วนเล็ก ๆ บางส่วนของเคร่ืองบิน (เปรียบเสมือนพ้ืนน ้ าบางส่วนของบางประเทศ
หรือบางท่าเรือ) เป็นพ้ืนท่ีปลอดบุหร่ีในขณะท่ีส่วนอ่ืน ๆ ของเคร่ืองบิน (เปรียบเสมือนมหาสมุทร/ทะเล) สามารถสูบ
บุหร่ีได ้และเราก็ไดรู้้วา่บทสุดทา้ยจะลงเอยอยา่งไร! 

 

มุมมองอืน่ ๆ ต่อการเปลีย่นแปลงกฏเกณฑ์ 

พ้ืนท่ีเขตเมืองทัว่โลกก าลงัเป็นท่ีตอ้งการเน่ืองมาจากประชากรโลกท่ีเพ่ิมข้ึน และนั่นหมายถึงปริมาณการก่อสร้างอาคารต่างๆ
ก าลงัเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย มีคนกล่าววา่โลกจะมีอาคารต่างๆ เพ่ิมข้ึน 2 ลา้นลา้นตารางฟตุภายในปี 2603 ซ่ึงคิดเป็นพ้ืนท่ีเท่ากบัการ
มีมหานครนิวยอร์คเพ่ิมข้ึนหน่ึงแห่งทุกเดือนในอีก 40 ปีขา้งหน้า ซ่ึงส่งผลทั้งในแง่ดีและแง่ร้าย แง่ดีก็คือการอาศยัอยู่ในเมือง
โดยทัว่ไปหมายถึงคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถเขา้ถึงโรงเรียนท่ีดี ประกนัสุขภาพ และโอกาสในการท างานท่ีดีกว่า แต่แง่ร้ายก็คือ
อาคารเหล่านั้นเป็นตวัการส าคญัของการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ และเป็นหน่ึงในหา้ปัจจยัท่ีเราตอ้งพฒันาทางนวตักรรมอยา่ง
มากหากตอ้งการหลีกเล่ียงหายนะทางสภาพอากาศ อาคารเหล่านั้นก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกจากสองปัจจยั ปัจจยัแรกคือใน
ระหวา่งการด าเนินการก่อสร้าง อาคารเหล่าน้ีสร้างจากคอนกรีตและเหล็ก ซ่ึงวสัดุทั้งสองอยา่งมีการสร้างมลพิษปริมาณมากใน
ระหวา่งการผลิต วสัดุทั้งสองอยา่งน้ีก่อใหเ้กิดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 10 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อปีของโลก และในขณะ
น้ี เรายงัไม่คน้พบวิธีการผลิตคอนกรีตหรือเหล็กโดยปราศจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ขอ้มูลจาก The Bill Gates 
Blog วนัท่ี 28 ตุลาคม 2562) 

รายงานใหม่จากกลุ่มส่ิงแวดลอ้ม “Seas at Risk” แสดงใหเ้ห็นผลประโยชน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการแล่นเรือชา้ลง การเสนอ
ให้ลดความเร็วในการแล่นเรือลงไม่เพียงแต่เพ่ือลดผลกระทบต่อสภาพอากาศในการขนส่งสินคา้ แต่ยงัช่วยลดมลพิษในอากาศ  
มลพิษทางเสียงใต้น ้ า และลดอุบัติเหตุเรือชนปลาวาฬ ซ่ึงประเด็นเหล่าน้ีเป็นประเด็นท่ี IMO จะต้องจัดการ (ข้อมูลจาก 
TradeWinds วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562)  
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การคาดการณ์จากสมมติฐานต่าง ๆ พบวา่ปริมาณการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงของกองเรือโลกจะอยูท่ี่ 265 ลา้นตนัในปีน้ี คิดเป็นการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณ 819 ลา้นตนั การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซตใ์นปริมาณน้ีเทียบเท่ากบัปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศเยอรมันทั้ งปี อย่างไรก็ตาม ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ของ
อุตสาหกรรมการเดินเรือทั้งปีเม่ือปีก่อนคิดเป็นเพียงร้อยละ 2 ของปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโลก จากการ
ขนส่งสินคา้ทางทะเลท่ีประมาณ 60 ลา้นลา้นตนั-ไมล์ในปีน้ี การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกองเรือโลกมี 'ความเขม้' 
โดยประมาณเท่ากบัมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 14 ตนัต่อการขนส่งหน่ึงลา้นตนั-ไมล ์เม่ือเปรียบเทียบกบัการประมาณ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากการขนส่งทางรถไฟ (16-190 ตนัต่อหน่ึงลา้นตนั-ไมล)์ และทางรถยนต ์(128-290 ตนั) จะ
เห็นไดว้า่การขนส่งทางทะเลมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดน์อ้ยกวา่ การขนส่งทางอากาศมีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน
ฯ ระหวา่ง 700 ตนั และ 2,900 ตนัต่อตนั-ไมล ์อยา่งไรก็ตาม แน่นอนวา่การขนส่งทางทะเลคิดเป็นร้อยละ 85 ของปริมาณการซ้ือ
ขายระหวา่งประเทศทัว่โลก ดงันั้น ภาพรวมยงัคงเป็นเร่ืองท่ีทา้ทาย นอกจากน้ี ตวัเลขการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ในการขนส่งทาง
ทะเลในช่วงท่ีผา่นมานบัวา่น่าสนใจ กล่าวคือ ในปี 2551 กองเรือโลกปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดร์วมประมาณ 1.0 พนัลา้นตนั 
และลดลงร้อยละ 19 ภายในปี 2561 การเติบโตทางการคา้ (ร้อยละ 37 ในแง่ปริมาณตนั) และกองเรือ (ร้อยละ 74 ในปริมาณตนั
กรอส) โดยเป็นผลมาจากการมีเรือท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และการลดความเร็วในการแล่นเรือลง โดยคาดวา่ลดลงร้อยละ 16 
ส าหรับทั้งกองเรือโลกตั้งแต่ปี 2551 (ซ่ึงเป็นปีท่ี IMO ใชเ้ป็นบรรทดัฐานในการเปรียบเทียบ) แต่แน่นอนวา่เป้าหมายการหยดุการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกยงัคงเป็นไปไดย้ากและ “การด าเนินธุรกิจแบบเดิม” ก็ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป การเปล่ียนแปลงรูปแบบ
การซ้ือขาย ความเร็วในการแล่นเรือและเทคโนโลยีของเรืออาจเป็นตวัช่วยให้บรรลุเป้าหมายได ้การพิจารณาถึงการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนฯของเรืออาจช่วยใหดี้ข้ึนได ้เม่ือดูวธีิการขนส่งทั้งหมด การขนส่งทางทะเลนบัเป็นทางเลือกท่ีดีในแง่ตนั-ไมล ์และอตัรา
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ดล้ดลงร้อยละ 20 นบัแต่ปี 2551 อยา่งไรก็ตาม เป้าหมายของการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ยงัคง
ยากท่ีจะท าได ้อีกทั้ งยงัมีเร่ืองให้ถกเถียงและยากจะตดัสินใจรออยู่ขา้งหน้าส าหรับเจา้ของเรือ ผูส่้งสินคา้และผูเ้ก่ียวขอ้งใน
อุตสาหกรรมน้ี (ขอ้มูลจาก Clarksons วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2562) 

IMO ซ่ึงไดมี้การประชุมท่ีกรุงลอนดอนเม่ืออาทิตยท่ี์แลว้เพ่ือหารือวา่อุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลจะสามารถหยดุการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนฯ ได้อย่างไร ได้ตกลงว่าวิธีการตั้งเป้าหมายเพ่ือด าเนินการนับเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ         
ในระยะสั้น โดย IMO ไดส้รุปวา่ การตั้งเป้าหมายเพ่ือใหด้ าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายจะสร้างความยืดหยุน่และแรงจูงใจในเกิด
นวตักรรมใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมน้ี และจะเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ โดยมีสองแนวทางท่ีเป็นท่ียอมรับ
ในท่ีประชุม กล่าวคือ แนวทางดา้นเทคนิค และแนวทางการด าเนินการ ในส่วนของการน าไปปฏิบติัและการบงัคบัใชจ้ะมีการ
พดูคุยอีกคร้ังในการประชุมปีหนา้ ณ กรุงลอนดอน รายละเอียดของแนวทางการปฏิบติัน้ีจะถูกพิจารณาในปีหนา้เช่นกนั หากมอง
ในระยะยาว และเพ่ือสนบัสนุนใหใ้ชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีคาร์บอนต ่า หรือไม่มีเลย ส าหรับภาคการขนส่งทางทะเล IMO ตกลงท่ีจะจดัตั้ง
คณะท างานเพ่ือพฒันาแนวทางการจดัการกบัวฏัจกัรของก๊าซเรือนกระจก/คาร์บอนส าหรับเช้ือเพลิงทุกประเภทท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจ
รวมถึง เช้ือเพลิงชีวภาพ กระบวนการไฟฟ้าเคมี/เช้ือเพลิงสังเคราะห์ เช่น ไฮโดรเจน หรือแอมโมเนีย (ขอ้มูลจาก Arctic Shipping 
วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2562)   

ผูป้ล่อยคาร์บอนรายใหญ่ท่ีสุดมกัจะไม่แสดงตวัอยา่งโจ่งแจง้ ความจริงแลว้อุตสาหกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศท่ีเลวร้าย
ท่ีสุดแต่กลบัเพิกเฉย แมว้า่ผลผลิตจากอุตสาหกรรมเหล่านั้นจะสนบัสนุนอุตสาหกรรมของเราก็ตาม เราก าลงัพูดถึงอุตสาหกรรม
ซีเมนต์ท่ีปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ในปริมาณ 2 พนัลา้นตนัสู่อากาศทุกปีเพ่ือเป็นวตัถุดิบท่ีใชก้ันอย่างแพร่หลายในการก่อสร้าง 
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ค านวณคร่าว ๆ คิดเป็น 3 เท่าของปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ในอุตสาหกรรมการบิน ทุกวนัน้ีโลกมีการผลิตซีเมนต์ใน
ปริมาณ 4 พนัลา้นตนัทุกปี เม่ือผูค้นยา้ยเขา้สู่เมืองใหญ่มากข้ึน ประเทศท่ีก าลงัพฒันาไดพ้ฒันาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และการท่ี
โลกไดเ้ปล่ียนเขา้สู่ระบบพลงังานใหม่ ความตอ้งการซีเมนตค์าดวา่จะมีการเพ่ิมมากข้ึน ภายในปี 2593 เราอาจจะมีการผลิตซีเมนต์
ในปริมาณกวา่ 5 พนัลา้นตนัต่อปี (ขอ้มูลจาก Grist วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2562) 

พิจารณาจากรายงานของบริษทั ICE (Intercontinental Exchange) ขณะน้ีค่าใชจ่้ายในการเดินเรือจะถูกกวา่เม่ือใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงคา่
ก ามะถนัสูง อยา่งไรก็ตาม ไม่รวมถึงค่าใช่จ่ายในการติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัในเรือแต่ละล า และอยา่ลืมค านึงถึงน ้ าเสียท่ีจะ
ส่งผลกระทบต่อมหาสมุทร ในทางกลบักัน มนัอาจเป็นเร่ืองเล็ก ๆ ท่ีส าคญัท่ีสุดแต่เรากลบัยงัไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก          
การผลิตน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูงนั้นมีขั้นตอนท่ีไม่ซบัซอ้นและไม่มีการขาดแคลนน ้ ามนัดิบและโรงกลัน่เก่า ๆ ท่ีผลิตน ้ ามนั
ดังกล่าวอยู่ อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครตอ้งการผลิตน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูง แน่นอนว่าเม่ือราคาน ้ ามนัดิบร่วงลงอย่างมาก        
โรงกลัน่จะท าทุกวถีิทางเพ่ือไม่ผลิตน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูง เงินท่ีลงทุนไปกบัการติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัดูเหมือนเป็น
การลงทุนท่ีชาญฉลาด แต่น ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัสูงมีแนวโน้มวา่จะขายในราคาท่ีสูงซ่ึงอาจท าให้ผลประโยชน์ท่ีไดเ้สียไป 
(ขอ้มูลจาก Xeneta วนัท่ี 10 ธนัวาคม 2562) 

ธุรกิจภาคการขนส่งสินคา้ทางเรือก าลงัเรียกร้องบริษทัต่าง ๆ จ่ายเงินเพ่ือใหทุ้นแก่องคก์รอิสระดา้นการวิจยัและพฒันาซ่ึงจะช่วย
เร่งใหล้ดการใชพ้ลงังานท่ีท าใหเ้กิดคาร์บอนไดออกไซดใ์นธุรกิจการเดินเรือ ภายใตข้อ้เสนอท่ียืน่ต่อ IMO โดยสมาคมการขนส่ง
ทางเรือรายใหญ่ 8 ราย เจา้ของเรือจะตอ้งจ่ายเงิน 2 เหรียญสหรัฐต่อน ้ ามนัหน่ึงตนัท่ีเรือของตนไดใ้ชใ้นการแล่นเรือใหแ้ก่กองทุน
การวิจยัทางทะเลระหว่างประเทศท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่เพ่ือสนบัสนุนโครงการวิจยัและพฒันาเก่ียวกบัการใชพ้ลงังานท่ีไม่ท าให้เกิด
คาร์บอนไดออกไซด ์พวกเขากล่าววา่กองทุนท่ีจะถูกตั้งข้ึนโดย IMO จะสามารถระดมทุนไดป้ระมาณ 5 พนัลา้นเหรียญสหรัฐใน
เวลาสิบปี อา้งอิงจากปริมาณการใช้น ้ ามนัของกองเรือโลกเฉล่ีย 250 ลา้นตนัต่อปี พวกเขาหวงัว่ากองทุนจะถูกตั้งข้ึนและ
ด าเนินการภายในปี 2566 เน่ืองจากจะมีแรงกดดันจากฎเกณฑ์ IMO 2050 จึงจ าเป็นท่ีเราจะต้องได้เห็นเรือท่ีไม่ปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดเ์ลยในปี 2573 เป็นตน้ไป (ขอ้มูลจาก Lloyd’s List วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2562) 

ทางการจีนพบวา่เรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองชกัธงเกาหลีใตใ้ชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีค่าก ามะถนัไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ ์หลงัจากท่ี
กฎเกณฑ์เร่ืองค่าก ามะถนัต ่ามีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 มกราคม 2563 หน่วยงานบริหารความปลอดภยัทางทะเลของชิงเต่าได้
ตรวจสอบเรือดงักล่าวซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการตรวจสอบสอบสถานะของท่าเรือในวนัศุกร์ ส านกัข่าวทอ้งถ่ินรายงาน
วา่จากการตรวจสอบตวัอยา่งน ้ ามนัเช้ือเพลิงพบปริมาณค่าก ามะถนัร้อยละ 0.68 ซ่ึงมากกวา่ค่ามาตราฐานท่ีก าหนดไวถึ้งร้อยละ 30 
นบัตั้งแต่มีการบงัคบักฎเกณฑก์ารใชน้ ้ ามนัเช้ืออเพลิงค่าก ามะถนัต ่าโดย IMO เม่ือตน้ปีท่ีผา่นมา กรณีน้ีนบัเป็นการฝ่าฝืนกฎกรณี
แรกท่ีเกิดข้ึน ณ ท่าเรือของจีนซ่ึงเป็นหน่ึงในท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก หน่วยงาย QMSA กล่าวว่าปริมาณค่าก ามะถันท่ีไม่
เหมาะสมนั้นอาจจะเป็นผลมาจากการผสมเช้ือเพลิงอยา่งไม่เหมาะสม ขณะท่ีค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนกฎเกณฑเ์ร่ืองค่าก ามะถนั
อยูท่ี่ระหวา่ง 10,000 หยวน (1,435 เหรียญสหรัฐ) ถึง 100,000 หยวน ต่อล าเรือ (ขอ้มูลจาก Lloyd’s List วนัท่ี 7 มกราคม 2563) 

รัฐบาลปากีสถานสั่งห้ามไม่ให้ใช้เคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัระบบเปิดท่ีท่าเรือการาจี ซ่ึงนับเป็นมาตรการในการต่อตา้นการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือลดการปล่อยก๊าซซลัเฟอร์ The Standard P&I Club กล่าวเม่ือวนัองัคารท่ีผา่นมาวา่รัฐบาลปากีสถานไดส้ั่งห้ามการ
ปล่อยน ้ าเสียจากเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัระบบเปิดท่ีเจา้ของเรือบางรายไดติ้ดตั้งไวบ้นเรือเพ่ือให้ปริมาณการปล่อยค่าก ามะถนั
เป็นไปกฎเกณฑท่ี์ก าหนดโดยจ ากดัท่ีร้อยละ 0.5 ณ บริเวณท่าเรือดงักล่าว (ขอ้มูลจาก Lloyd’s List ณ วนัท่ี 22 มกราคม 2563) 
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บริษทั Eidesvik Offshore  ซ่ึงเป็นบริษทันอร์เวย ์ อา้งวา่เป็นบริษทัรายแรกของโลกท่ีมีแผนจะติดตั้งเซลลเ์ช้ือเพลิงแอมโมเนียบน
เรือสนบัสนุนส าหรับแท่นขดุเจาะน ้ ามนัในทะเล (PSV)  โครงการ ShipFC ซ่ึงจะท าการทดสอบเคร่ืองมือท่ีปราศจากคาร์บอนใน
เวลาท่ีบริษทัขนส่งและหน่วยงานก ากบัดูแลก าลงัต่อสูก้บัการหาวธีิลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นการขนส่งสินคา้ การ
ทดสอบจะมีข้ึนท่ีเรือ Viking Energy ขนาดระวาง 6,000 เดทเวทตนั (สร้างในปี 2546) และร่วมกบับริษทัอีก 14 แห่งรวมถึงบริษทั 
น ้ ามนัรายใหญ่ Equinor และ NCE Maritime CleanTech (ขอ้มูลจาก TradeWinds ณ วนัท่ี 23 มกราคม 2563) 
 

มุมมองของบริษทัฯ ต่อมาตรการคว า่บาตรและการจัดเกบ็ภาษทีางการค้า 
 
มุมมองของบริษทัฯ ต่อเร่ืองน้ีตามท่ีระบุไวใ้นรายงานไตรมาสล่าสุดนั้นไม่มีอะไรท่ีเปล่ียนแปลงไป มาตรการคว  ่าบาตรและ
มาตรการจดัเก็บภาษีทางการคา้ไม่สามารถท าให้ความตอ้งการของตลาดหมดไปไดต้ราบใดท่ีสินคา้โภคภณัฑ์ภายใตม้าตรการ
ดงักล่าวยงัมีการผลิตในประเทศอ่ืน ๆ หรือสามารถซ้ือจากผูข้ายรายอ่ืนในราคาท่ีใกลเ้คียงกนัโดยมีคุณลกัษณะท่ีเหมือนหรือ
ใกลเ้คียงกัน มาตรการคว  ่าบาตรและมาตรการจดัเก็บภาษีทางการคา้จะส่งผลให้การขนส่งสินคา้โภคภณัฑ์เป็นไปอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ หากมีการเปล่ียนประเทศผูข้ายสินคา้ก็จะส่งผลให้เกิดความแออดั การขนถ่ายสินคา้ลงเรือชา้ลง (เม่ือเทียบกบั
ประเทศผูข้ายสินคา้เดิม) และปริมาณการขนส่งสินคา้ในแง่ตนั-ไมลเ์พ่ิมข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 
 

มุมมองอืน่ ๆ ต่อมาตรการคว า่บาตรและการจัดเกบ็ภาษทีางการค้า 
 
เม่ือเดือนท่ีแลว้ ประธานาธิบดีทรัมป์ไดป้ระกาศว่าฝ่ายบริหารของตนก าลงัท าขอ้ตกลงทางการคา้กบัจีน ขอ้ตกลงแรกซ่ึงทาง
ท าเนียบขาวเรียกกนัว่า “เฟสแรก” อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่นั้น มีการประกาศถึง “ชยัชนะ” นับคร้ังไม่ถว้น แต่จะตกลงกนัไดก็้
ต่อเม่ือมี “ขอ้ตกลงท่ีเป็นท่ีน่าพอใจ” ซ่ึงสถานการณ์ยืดเยื้อมาเกินปีคร่ึงซ่ึงทั้งสองฝ่ายต่างให้ขอ้มูลท่ีขดัแยง้กัน ปริมาณการ
ส่งออกของสหรัฐฯไปยงัจีน จากท่าเรือท่ีคึกคกัในลอสแองเจอลิสไดล้ดลงอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 12 เดือน กลุ่มคา้ปลีกและ
กลุ่มเทคโนโลยีไดป้ระกาศผลขาดทุนกว่าพนัลา้น ขอ้มูลจาก National Retail Federation ระบุว่าผูบ้ริโภคและธุรกิจต่าง ๆ ได้
จ่ายเงินเพ่ิมอีก 38 พนัลา้นเหรียญสหรัฐตั้งแต่เร่ิมสงครามทางการคา้ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 จนถึงเดือนกนัยายน 2562 ดงันั้น 
เม่ือมีข่าวออกมาและมีการให้ค  ามัน่สัญญาถึงชยัชนะ ปริมาณการคา้จึงกลบัฟ้ืนตวัข้ึน (ขอ้มูลจาก CNBC วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 
2562)   

กระทรวงพาณิชยข์องจีนประกาศทางออนไลน์วา่นายหลิว เหอ ตวัแทนเจรจาต่อรองดา้นการคา้อนัดบัหน่ึงของจีนไดพู้ดคุยกบั 
นายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผูแ้ทนการคา้ของสหรัฐและนายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีกระทรวงการคลงัสหรัฐฯ  เม่ือเชา้วนัองัคาร 
อา้งอิงจากค าแปลของ CNBC ซ่ึงระบุเป็นภาษาจีนวา่ “ทั้งสองฝ่ายไดห้ารือถึงการแกไ้ขปัญหาขอ้กงัวลหลกัร่วมกนั และมีฉันทา
มติเก่ียวกบัวิธีแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง (และ) ตกลงท่ีจะติดต่อกนัเพ่ือพูดคุยถึงปัญหาท่ีเหลืออยูส่ าหรับขอ้ตกลงเฟสแรก” (ขอ้มูล
จาก CNBC วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562)   

ในวนัจนัทร์ ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ไดก้ล่าวโทษอาเจนตินาและบราซิลวา่ไดท้ าร้ายเกษตรกรชาวอเมริกนัผ่านการบิดเบือน
สกลุเงินและกล่าววา่เขาจะข้ึนภาษีศุลกากรส าหรับการน าเขา้เหลก็และอลูมิเนียมเพ่ือตอบโต ้ทรัมป์ยงัไดเ้รียกร้องใหธ้นาคารกลาง
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สหรัฐฯ ด าเนินการป้องกนัไม่ใหป้ระเทศอ่ืน ๆ ลดค่าเงินลง ทั้งสองประเทศในอเมริกาใตเ้ป็นหน่ึงในกลุ่มพนัธมิตรของสหรัฐฯ
ท่ีทรัมป์ใหก้ารยกเวน้จากเก็บภาษีเหลก็และอลูมิเนียมในเดือนมีนาคม 2561 (ขอ้มูลจาก Time Magazine วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562)      

แหล่งข่าวกล่าวเม่ือวนัองัคารว่าการส่งออกถัว่เหลืองของสหรัฐให้แก่จีนมีปริมาณพุ่งสูงข้ึนเม่ือเยน็วนัจนัทร์ ท่ามกลางข่าวว่า
รัฐบาลจีนไดป้ล่อยโควตา้การน าเขา้รอบใหม่ส าหรับถัว่เหลืองของสหรัฐ โดยหกถึงแปดโควตา้จากทางฝ่ังแปซิฟิกตะวนัตกเฉียง
เหนือของสหรัฐอเมริกาและอยา่งนอ้ยสองโควตา้จากอ่าวสหรัฐ แหล่งข่าวกล่าววา่การจดัสรรโควตา้ดงักล่าวน้ีส าหรับการน าเขา้
ถัว่เหลืองจากสหรัฐในปริมาณ 1 ลา้นตนั ถึง 1.5 ลา้นตนัและเป็นเคร่ืองแสดงวา่รัฐบาลจีนไดส่้งสัญญาณท่ีดีก่อนถึงก าหนดเวลา
ในวนัท่ี 15 ธนัวาคม (ขอ้มูลจาก Platts วนัท่ี 10 ธนัวาคม 2562)   

ขอ้มูลจากบุคคลในวงการระบุว่า การท่ีประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ ลงนามในขอ้ตกลงทางการคา้เฟสแรกกบัจีนนั้นช่วยเล่ียง
มาตรการภาษีศุลกากรรอบใหม่ท่ีประกาศในวนัท่ี 15 ธนัวาคม มูลค่ากวา่ 1.6 แสนลา้นเหรียญสหรัฐส าหรับสินคา้อุปโภคบริโภค
จากประเทศในเอเชีย ขอ้ตกลงทางการคา้เสนอให้ทรัมป์โดยท่ีปรึกษาทางคา้เม่ือวนัพฤหัสนั้นรวมถึงค ามัน่จากจีนในการเพ่ิม
ปริมาณการซ้ือสินคา้ทางการเกษตรจากสหรัฐฯ แหล่งข่าวกล่าววา่เจา้หนา้ท่ีภาครัฐยงัไดห้ารือเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการลด
ภาษีศุลกากรในปัจจุบนัส าหรับสินคา้น าเขา้จากจีน แหล่งข่าวกล่าวต่อวา่แมจ้ะมีการตกลงในขอ้ตกลงทางการคา้ แต่ยงัคงตอ้งมี
การตกลงในขอ้สญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อไป (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562)   

ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์กล่าววา่เขาจะลงนามในขอ้ตกลงทางการคา้เฟสแรกกบัจีนในวนัท่ี 15 มกราคม เพ่ือท าใหแ้น่ใจวา่จีน
จะเพ่ิมปริมาณการซ้ือผลผลิตทางการเกษตรของสหรัฐเพ่ือแลกกบัการลดภาษีศุลกากรส าหรับสินคา้ท่ีน าเขา้จากจีนบางรายการ 
จีนยงัไม่ไดย้ืนยนัในวนัท่ีท่ีจะลงนามแต่อยา่งใด ทรัมป์กล่าววา่ “พิธีการลงนามจะมีข้ึนท่ีท าเนียบขาว” ขอ้ตกลงทางการคา้น้ีจะ
ช่วยท าให้เศรษฐกิจของจีนมีเสถียรภาพ นกัวิเคราะห์และผูค้า้คาดการณ์ในเดือนน้ีวา่การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในปีหนา้จะ
อยูท่ี่ร้อยละ 5.9 เน่ืองจากความตึงเครียดทางการคา้ท่ีผอ่นคลายลงและแนวโนม้การลดตน้ทุนการกูย้มืเงินจากธนาคารไดช่้วยเพ่ิม
ความมัน่ใจ โดยเศรษฐกิจจีนจะเติบโตร้อยละ 6.1 ในปีน้ีและร้อยละ 5.8 ในปี 2564 จากค่าเฉล่ียของการประมาณการโดยนกั
เศรษฐศาสตร์ประมาณ 70 คนในการส ารวจของ Bloomberg (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 2 มกราคม 2563)   

สหรัฐฯและจีนลงนามเฟสแรกของขอ้ตกลงทางการคา้กวา้งๆ ในวนัพุธ ท่ามกลางค าถามท่ีว่าความพยายามของประธานาธิบดี
โดนลัด์ ทรัมป์ท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจกบัจีนนั้นจะด าเนินต่อไดแ้ค่นานไหน ตามขอ้ตกลงดงักล่าวนั้น จีนจะตอ้งมี
มาตราการท่ีเด็ดขาดมากข้ึนเพ่ือปราบปรามการโจรกรรมทางเทคโนโลยีของอเมริกาและความลบัขององค์กรโดยบริษทัและ
หน่วยงานของรัฐบาลจีน และจีนต้องใช้เงินกว่า 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐเพ่ือแก้ไขความไม่สมดุลทางการค้ากับสหรัฐฯ 
นอกจากน้ี ขอ้ตกลงยงัผูกมดัให้จีนตอ้งหลีกเล่ียงการบิดเบือนอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือให้ไดเ้ปรียบและรวมถึงระบบการบงัคบัใช้
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีการปฏิบติัตามขอ้ตกลง (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 16 มกราคม 2563)   
 

การเปลีย่นแปลงหลกัในภาคอปุสงค์  
 

จีน 
ตวัเลขการเติบโตของจีดีพีของจีนในปี 2562 เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 6.1 ต ่าสุดเป็นประวติัการณ์นบัตั้งแต่ปี 2533  (ขอ้มูลจาก National 
Bureau of Statistic วนัท่ี 17 มกราคม 2563)  
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การน าเขา้แร่เหลก็ของจีนในปี 2562 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 เป็น 1,070 ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 14 มกราคม 2563) 

การผลิตเหลก็ดิบของจีนในปี 2562 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.3 เป็น 996.3 ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 17 มกราคม 2563) 

การน าเขา้ถ่านหินของจีนมีปริมาณสุทธิ 299.7 ลา้นตนัในปี 2562 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.7 มากกวา่การน าเขา้ในปริมาณ 280.8 ลา้น
ตนั ในปี 2561 (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 17 มกราคม 2563) 

แมว้า่ระบบเศรษฐกิจท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกจะถูกกดดนัจากการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศท่ีชะลอตวัและสงคราม
การคา้ท่ีรุนแรงกับสหรัฐอเมริกา อุปสงค์ของเหล็กในจีนในปี 2562 ยงัมีปริมาณคงท่ี ตลาดอสังหาริมทรัพยมี์ความยืดหยุ่น
มากกว่าท่ีคาดการณ์ไวแ้ละการผลกัดนัการใชจ่้ายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานส่งผลให้อุปสงค์ของเหล็กซ่ึงเป็นวสัดุส าคญัในการ
ก่อสร้างมีเพ่ิมมากข้ึน (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 17 มกราคม 2563)  

การส่งออกเหลก็ของจีนชะลอตวัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีปริมาณ 64.3 ลา้นตนัในปี 2562 เม่ือเทียบกบัปริมาณ 69.6 ลา้นตนั ในปี 2561 
โดยทั้งหมดขนส่งโดยเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือโดยกลุ่มเรือขนาดแฮนด้ีถึงขนาดอลัตราแมกซ์ (ขอ้มูลจาก Argus Media 
วนัท่ี 14 มกราคม 2563) 

โดยทัว่ไป ทางการจีนตอ้งการใหใ้ชถ่้านหินในประเทศในระบบสาธารณูปโภคและท าใหก้ารผลิตในประเทศไดมี้ปริมาณเพ่ิมข้ึน 
ปริมาณการผลิตถ่านหินในประเทศอยูท่ี่ 331.7 ลา้นตนัในเดือนธนัวาคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.4 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัในปี 2561 
ปริมาณการผลิตถ่านหินรวมในปี 2562 อยูท่ี่ 3.75 พนัลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.2 จากปี 2561 (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 20 มกราคม 
2563)  

ตามรายงานล่าสุดจาก Global Energy Monitor จีนไดเ้พ่ิมก าลงัการผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานถ่านหินข้ึน 43 กิกะวตัต ์หรือร้อยละ 
4.5 ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 - มิถุนายน 2562 ซ่ึงในช่วงเวลาเดียวกนัน้ี ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานถ่าน
หินในประเทศอ่ืน ๆ ทัว่โลกไดล้ดลง 8 กิกะวตัต ์การเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของจีนน้ีเป็นผลมาจากการอนุมติัโรงไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน
ระหวา่งปี 2557 - ปี 2559 เม่ือรัฐบาลจีนในขณะนั้นไดม้อบหมายงานอนุมติัใหก้บัรัฐบาลทอ้งถ่ิน จากการท่ียงัมีโรงไฟฟ้าพลงังาน
ถ่านหินอีก 121 กิกะวตัตท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง นบัเป็นสัญญาณท่ีดีส าหรับการน าเขา้ถ่านหินในอนาคตของจีน อยา่งไรก็ตาม 
มีการอนุมติัการก่อสร้างเหมืองถ่านหินใหม่ในประเทศจีนเพ่ิมข้ึนเช่นกนั โดยรัฐบาลไดอ้นุมติัจะเพ่ิมการผลิตถ่านหินปริมาณ 141 
ลา้นตนัในคร่ึงแรกของปี 2562 การน าเขา้ถ่านหินไดเ้พ่ิมข้ึนในปีน้ี ทั้ง ๆ ท่ีมีความพยายามท่ีจะรักษาระดบัปริมาณน าเขา้ให้อยูใ่น
ระดบัเดียวกนักบัปี 2560 การน าเขา้ถ่านหินในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2562 อยูท่ี่ 276 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.6 เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหนา้ (ขอ้มูลจาก Maersk Brokers วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2562)  

ปริมาณการน าเขา้ถัว่เหลืองจากทัว่โลกของจีนลดลงประมาณ 7 ลา้นตนั เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ เน่ืองจากการ
ระบาดของไขห้วดัหมูแอฟริกนัส่งผลกระทบร้ายแรงท าใหจ้ านวนสุกรในประเทศจีนลดลงเป็นผลใหค้วามตอ้งการในอาหารสัตว์
ลดลงตามไปดว้ย การระบาดของโรคดงักล่าวท าใหฝ้งูหมูขนาดใหญ่ของจีนลดลงมากกวา่ร้อยละ 40 คงเหลือประมาณ 300 ลา้น
ตวั ท าให้ราคาเน้ือหมูสูงข้ึนและเกิดภาวะราคาอาหารเฟ้อ แมว้า่ตวัเลขล่าสุดจากจีนช้ีใหเ้ห็นวา่สถานการณ์การลดลงของจ านวน
แม่สุกรในช่วงน้ีกลบัมามีความเสถียร แต่ USDA คาดการณ์วา่จ านวนสุกรจะลดลงเป็น 275 ลา้นตวั ในปี 2563 หากทางการจีน
สามารถควบคุมโรคน้ีไดแ้ละจ านวนสุกรมีปริมาณเพ่ิมข้ึนจริง อาจเป็นปัจจยัส าคญัท่ีกระตุน้ตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง
ขนาดเล็กกวา่เคปไซส์ เน่ืองจากปริมาณถัว่เหลืองคงคลงัของจีนมีเพียง 28 ลา้นตนัซ่ึงนบัเป็นปริมาณต ่าท่ีสุดตั้งแต่เดือนธนัวาคม 
ปี 2560 ในช่วงสองสามเดือนท่ีผา่นมา จีนไดต้กลงท่ีจะซ้ือถัว่เหลืองปริมาณ 8 ลา้นตนัจากสหรัฐฯ (อยา่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงของปริมาณ
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ดงักล่าวนั้นปลอดภาษีศุลกากร) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการเจรจาทางการคา้ระหว่างสองประเทศ การซ้ือถัว่เหลืองในคร้ังน้ีช่วย
กระตุน้ยอดการส่งออกถัว่เหลืองของสหรัฐฯ ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนพฤศจิกายนเป็นปริมาณ 4.3 ลา้นตนัโดย 3 ลา้นตนัเป็นการ
ส่งออกไปยงัประเทศจีน ดงันั้น นบัแต่ตน้ปีถึงปัจจุบนัการส่งออกถัว่เหลืองของสหรัฐไปยงัจีนนั้นมีปริมาณ 18 ลา้นตนั มากกวา่
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 10 ลา้นตนั แต่น้อยกว่าปริมาณการส่งออกท่ี 26 ลา้นตนัในปี 2560 (ขอ้มูลจาก Howe Robinson 
Research วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562)  

ในเดือนพฤศจิกายน การน าเขา้แร่เหลก็ของจีนมีปริมาณทั้งส้ิน 90.7 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.2 จากปริมาณ 86.3 ลา้นตนัในเดือน
พฤศจิกายนปีก่อนหนา้ ปริมาณการน าเขา้นบัจากตน้ปีจนถึงปัจจุบนัมีปริมาณทั้งส้ิน 969 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 0.9 เม่ือเทียบกบั
ปริมาณ 978 ลา้นตนัท่ีน าเขา้ในช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ จนถึงเดือนมิถุนายน ตวัเลขการน าเขา้แร่เหลก็ลดลงร้อยละ 5.7 ดงันั้น 
ในช่วงคร่ึงหลงัของปีปริมาณการน าเขา้แร่เหลก็ไดเ้พ่ิมข้ึน ดชันี PMI ของจีนปรับตวัดีข้ึนอยา่งตอ่เน่ืองในช่วงปีน้ี โดยมีรายงานวา่
อยูท่ี่ 50.2 จุดในเดือนพฤศจิกายน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.6 จาก 49.4 จุดในเดือนมิถุนายน การน าเขา้ถ่านหินของจีนในเดือนพฤศจิกายน
มีปริมาณทั้งส้ิน 20.8 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.5 จากปริมาณการน าเขา้ท่ี 19.2 ลา้นตนัในเดือนพฤศจิกายนปีก่อนหน้า ดงันั้น      
การน าเขา้ถ่านหินยงัคงมีแนวโนม้ท่ีแขง็แกร่งในปี 2562 ดว้ยปริมาณการน าเขา้ทั้งหมดในปีน้ีท่ีปริมาณ 297 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 9.8 ในปี 2562 (ขอ้มูลจาก DNB Markets วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562)  

การน าเขา้ถ่านหินของจีนเพ่ิมข้ึนอยา่งมากในปี 2562 สร้างความตกใจใหห้ลายคนท่ีเคยคาดการณ์วา่รัฐบาลจะจ ากดัการน าเขา้ถ่าน
หินอยา่งเขม้งวดในเดือนทา้ย ๆ เหมือนท่ีเคยท าในปี 2561 ดว้ยการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีย  ่าแยท่ี่สุดในรอบหลายสิบปีท่ามกลาง
สงครามการคา้กบัสหรัฐฯ ปริมาณการน าเขา้ถ่านหินของจีนซ่ึงเป็นพลงังานท่ีใชม้ากท่ีสุดของประเทศไดเ้พ่ิมข้ึน เพ่ือช่วยบรรเทา
ผลกระทบจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ การคาดการณ์วา่การน าเขา้ถ่านหินของจีนในปี 2563 จะลดลงแสดงใหเ้ห็นแนวโนม้ของ
ปริมาณถ่านหินในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากจีนไดมี้การส่งเสริมการท าเหมืองขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ส าหรับ
ประเทศจีนท่ีใชเ้ช้ือเพลิงและผลิตถ่านหินในปริมาณคร่ึงหน่ึงของปริมาณถ่านหินทั้งโลก ปริมาณการน าเขา้ถ่านหินของจีนอาจ
แตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัการจดัล าดบัความส าคญัของรัฐบาลในการปกป้องเหมืองและโรงไฟฟ้าในประเทศ  นายเจมส์ สตีเวนสัน 
ผูอ้  านวยการการวิจยัถ่านหินของ IHS Markit Ltd. กล่าววา่ “รัฐบาลตอ้งการกระตุน้เศรษฐกิจในทุก ๆ ทางท่ีสามารถท าได ้และ
ทางท่ีดีในการกระตุน้เศรษฐกิจคือการให้ผูผ้ลิตไฟฟ้าได้ถ่านหินราคาถูกท่ีสุด” นายเจ้ิง ฮ่าว นักวิเคราะห์จาก Fenwei Energy 
Information Service Co. ซ่ึงเป็นหน่ึงในไม่ก่ีคนท่ีคาดการณ์วา่จีนจะผอ่นปรนการน าเขา้ถ่านหินต่อไปในปี 2563 เน่ืองจากรัฐบาล
จะไม่เขา้แทรกแซง“ กิจกรรมทางการตลาด” ท่ามกลางเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2562) 

     

ประเทศต่างๆในทวปีอเมริกา 
หน่ึงในปรากฏการณ์ของตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองในปี 2562 คือปริมาณการขนส่งขา้วโพดของอาร์เจนตินาและบราซิลท่ี
เพ่ิมข้ึนอย่างมาก ซ่ึงหากปริมาณยงัคงมีมากเช่นน้ีต่อไปจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงอย่างถาวรในโครงสร้างการคา้ธัญพืชและ
ผลกระทบตามฤดูกาลต่อตลาดค่าระวางเรือ โดยปกติตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองขนาดเลก็กวา่เคปไซส์จะดีท่ีสุดในช่วงเดือน
พฤษภาคม/มิถุนายน จากการท่ีมีการขนส่งถัว่เหลืองจากบราซิลในปริมาณมหาศาลเขา้สู่จีนและประเทศอ่ืน ๆ ในทวปีเอเชีย ส่งผล
ให้ไตรมาสสองตลาดฟ้ืนตวัดีข้ึน แต่การท่ีจีนลดการน าเขา้ถัว่เหลือง (คาดว่าจะลดลงประมาณ 8 ลา้นตนัในปีน้ี) เน่ืองจากการ
ลดลงของจ านวนสุกรอนัเน่ืองมาจากไขห้วดัหมูแอฟริกนัในปีน้ี ส่งผลให้มีปริมาณธญัพืชส่งออกจากประเทศชายฝ่ังตะวนัออก
ของอเมริกาใต ้(ECSA) เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัในไตรมาสสาม โดยเป็นขา้วโพดท่ีเก็บเก่ียวไดใ้หม่และถัว่เหลืองของอาร์เจนตินา 
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บ่อยคร้ังท่ีประเทศจีนซ่ึงเป็นช่องทางการเติบโตของการขนส่งสินคา้ไม่มีอิทธิพลต่อการขยายตวัของการคา้ขา้วโพดจากชายฝ่ัง
ตะวนัออกของอเมริกาใต ้เน่ืองจากจีนไม่ไดน้ าเขา้ธญัพืชเมล็ดหยาบเหล่าน้ีจากทั้งอาร์เจนตินาหรือบราซิล แต่กลบัเป็นประเทศ
อ่ืนๆ ในเอเชียท่ีน าเขา้ธญัพืชดงักล่าวเพ่ิมข้ึน การส่งออกขา้วโพดจากชายฝ่ังตะวนัออกของอเมริกาใตไ้ปยงัจุดหมายปลายทางใน
ทวีปเอเชียและประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนเพ่ิมข้ึนเกือบร้อยละ 50 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ท่ีปริมาณ 14.3 ลา้น
ตนั ประเทศแถบชายฝ่ังตะวนัออกของอเมริกาใตจ้ะสามารถรักษาปริมาณการส่งออกท่ีเขม้แข็งต่อไปไดห้รือไม่ ส่วนหน่ึงข้ึนอยู่
กบัจุดยืนของสหรัฐอเมริกาว่าตอ้งการส่วนแบ่งทางการตลาดอีกคร้ังหรือไม่ ตวัเลขล่าสุดส าหรับปีน้ีการส่งออกขา้วโพดของ
สหรัฐฯอยูท่ี่ 34 ลา้นตนัลดลงอยา่งมากถึง 20 ลา้นตนั เห็นไดช้ดัวา่เหตุการณ์น ้ าท่วมในตอนกลางของภาคตะวนัตกในไตรมาส
สองส่งผลกระทบถึงห่วงโซ่อุปทาน ท าใหเ้มก็ซิโกและเปรูตอ้งจดัหาแหล่งผลิตเพ่ิมเติมจากอาร์เจนติน่าและบราซิล นบัตั้งแต่นั้น
มาเห็นไดว้า่ราคาขา้วโพดระหว่างประเทศไดอ่้อนแอลงมาก สหรัฐอเมริกาเป็นผูบ้ริโภครายใหญ่จากพืชผลภายในประเทศใน
ขณะท่ีปริมาณการผลิตเอทานอลจากขา้วโพดยงัคงเพ่ิมสูงข้ึน หากปริมาณน้ียงัคงอยู ่เราคาดวา่ปริมาณการคา้ขา้วโพดทางทะเล
ของโลกจะเพ่ิมข้ึน 15 ลา้นตนั (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้) จากปริมาณในปี 2562 ท่ีปริมาณ 173 
ลา้นตนั มากกวา่ปริมาณการขนส่งขา้วสาลีรายปีเป็นคร้ังแรก (การขนส่งขา้วสาลีลดลง 5 ลา้นตนั ในช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้
อยูท่ี่ปริมาณ 169 ลา้นตนั) เป็นคร้ังแรก (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2562) 

เม่ือตน้สัปดาห์ท่ีผ่านมาบริษทั Vale ประกาศว่าไดส้ั่งระงบัการใชง้านเข่ือน Laranjeiras ท่ีถูกใชใ้นการด าเนินงานของเหมือง 
Brucutu ท่ีใหญ่เป็นอนัดับสองของบริษทั ขอ้มูลจากบริษทั Vale ระบุว่า การใช้งานของเข่ือนถูกระงับขณะท่ี “ลกัษณะทาง
ธรณีวิทยา” ก าลงัไดรั้บการตรวจสอบ บริษทัฯ คาดวา่การปิดเข่ือนในคร้ังน้ีจะมีระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือน ตลอดระยะเวลา
ดังกล่าวเหมือง Brucutu จะด าเนินการได้เพียงร้อยละ 40 หากสามารถด าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เหมือง Brucutu 
สามารถผลิตแร่เหล็กไดใ้นปริมาณ 30 ลา้นตนัต่อปี คาดการณ์ว่าปริมาณการผลิตในไตรมาสส่ีของปี 2562 จะคงท่ีในปริมาณ      
83-88 ลา้นตนั ส าหรับไตรมาสแรกของปี 2563 เน่ืองจากการกลบัมาด าเนินการไดที้ละนอ้ยและสภาพอากาศตามฤดูกาลคาดว่า
การผลิตจะลดลงอยูท่ี่ 68-73 ลา้นตนั ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 เหมืองไดถู้กสั่งใหห้ยดุการด าเนินการทั้งหมดเน่ืองจากเหตุการณ์
ร้ายแรงของเข่ือน Brumadinho ในเหมืองถล่มเม่ือปลายเดือนมกราคม (ขอ้มูลจาก Maersk Brokers วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562) 

 

เอเชีย  
นายกรัฐมนตรีสก็อตต ์มอร์ริสัน จะเร่งด าเนินการโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานมูลค่า 3.8 พนัลา้นเหรียญออสเตรเลีย (2.6 พนัลา้น
เหรียญสหรัฐ) เช่น ทางหลวงต่าง ๆ เพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจออสเตรเลีย แมว้่าเขาปฏิเสธการเรียกร้องให้มีการเพ่ิมมาตรการการ
กระตุน้เศรษฐกิจเน่ืองจากมองวา่เป็นมาตรการสร้างความต่ืนกลวัในขณะท่ีรัฐบาลของเขาไดป้ระกาศในเดือนเมษายนว่าจะทุ่ม
เม็ดเงินประมาณ  1 แสนลา้นเหรียญออสเตรเลีย ส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมระยะเวลาสิบปี ซ่ึงน่าจะมีการใชจ่้าย
บางส่วนในส่ีปีขา้งหนา้ อา้งอิงจากขอ้ความท่ีตดัมาจากค ากล่าวของมอร์ริสนัท่ีจะกล่าวในวนัพธุหนา้ (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 
20 พฤศจิกายน 2562)  

นายกรัฐมนตรีอินเดีย นเรนทรา โมดี จะตอ้งลงทุนกว่าลา้นลา้นเหรียญสหรัฐในการสร้างถนนและโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีส าคญั    
อ่ืน ๆ หากตอ้งการท่ีท าใหเ้ศรษฐกิจของอินเดียฟ้ืนตวัจากภาวะตกต ่า โดยอยา่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงของเงินลงทุนน้ีมาจากรัฐบาลทอ้งถ่ิน
ต่าง ๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของเขา ตามขอ้มูลจาก Crisil Infrastructure Advisor ภายในระยะสิบปีขา้งหนา้ อินเดียจะตอ้งใช้
เงินจ านวน 235 ลา้นลา้นรูปี (3.3 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ) ในโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตมากกวา่ร้อย
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ละ 7.5 นัน่หมายความวา่รัฐต่าง ๆ ในประเทศอินเดียจะตอ้งใหเ้งินสนบัสนุนมากกวา่สามเท่าของเงินสนบัสนุนในทศวรรษน้ี โดย 
Sameer Bhatia  ประธานของกลุ่มบริษทั S&P กล่าวในรายการท่ีเผยแพร่เม่ือวนัอังคารว่า “นอกเสียจากว่ารัฐต่าง ๆ ให้เงิน
สนบัสนุนเกือบร้อยละ 50 ของเงินลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ภาวะเศรษฐกิจอินเดียอาจจะถดถอยลงอยา่งรวดเร็ว” (ขอ้มูล
จาก Bloomberg วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2562)   
 

ส่วนอืน่ ๆ ของโลก 
อุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินเป็นอุตสาหกรรมหลกัในรัสเซียมายาวนานและยงัคงมีบทบาทส าคญัต่อไปในอนาคตแมว้า่โลกได้
เปล่ียนมาสู่ยคุการใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานทดแทน อยา่งไรก็ตาม โครงสร้างการคา้ถ่านหินของรัสเซียก าลงัพฒันา ในช่วงเกา้เดือน
แรกของปี 2562 รัสเซียส่งออกถ่านหินในปริมาณ 132.7 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.1 หรือเพ่ิมข้ึน 8.8 ลา้นตนัจากช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อนหนา้ รัสเซียไดก้ลายเป็นผูส่้งออกรายใหญ่ล าดบัท่ีสามอยา่งรวดเร็วภายในปีน้ี ปริมาณการส่งออกตามฤดูกาลไดเ้พ่ิมมากข้ึน
ในปีน้ี ปริมาณการส่งออกรายเดือนไดเ้พ่ิมสูงข้ึนจากสถิติท่ี 12.5 ลา้นตนัในเดือนกุมภาพนัธ์ปี 2562 ไปเป็นปริมาณ 15.7 ลา้นตนั
ในเดือนกรกฎาคม ปริมาณการส่งออกถ่านหินในไตรมาสแรกไดล้ดต ่าลงเช่นเดียวกบัปีก่อนหนา้และกลบัเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งมากโดย
ในเดือนกนัยายนมีปริมาณสูงสุดในช่วงสองปีท่ีผา่นมา ดงันั้น ไตรมาสสามของปีแสดงใหเ้ห็นปริมาณการส่งออกท่ีแขง็แกร่งดว้ย
สติถิการขยายตวัร้อยละ 18.7 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ และเม่ือเทียบกบัการขยายตวัเฉล่ียในไตรมาสสองซ่ึงอยูท่ี่
ร้อยละ 5.7 จุดหมายปลายทางของการส่งออกถ่านหินไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปมากนกั โดยในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2562 รัสเซีย
ส่งออกถ่านหินปริมาณ 19.1 ลา้นตนัไปยงัจีน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.5 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ ปริมาณการส่งออก
ถ่านหินไปยงัจีนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 ของปริมาณการออกส่งถ่านหินของรัสเซียในปีน้ี มีการส่งออกถ่านหินปริมาณ 10.4 
ลา้นตนัไปยงัเนเธอร์แลนด์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 31.6 จากปีก่อนหนา้ซ่ึงมีปริมาณ 7.9 ลา้นตนั แมส้หภาพยโุรปจะเรียกร้องให้ลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ก็ตาม ในช่วงเวลาเดียวกนั รัสเซียมีการส่งออกถ่านหินปริมาณ 10.9 ลา้นตนัไปญ่ีปุ่น เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16 จาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ รัสเซียส่งออกถ่านหินไปยงัไตห้วนั 7.1 ลา้นตนัซ่ึงลดลงอยา่งมากถึงร้อยละ 16.5 เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหนา้ ในช่วงเวลาเดียวกนั รัสเซียมีการส่งออกถ่านหินไปยงัสหราชอาณาจกัรปริมาณเพียง 0.8 ลา้นตนั ลดลง
อยา่งมากถึงร้อยละ 55.6 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ สหราชอาณาจกัรไดค้่อย ๆ ปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินลง โดยมีเป้าหมายท่ีจะ
ยติุการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินภายในปี 2573 หรือเร็วกวา่นั้น รัสเซียมองวา่เอเชียเป็นตลาดท่ีส าคญัท่ีรองรับการผลิตถ่านหินของ
ประเทศท่ีก าลงัเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากตลาดยโุรปก าลงัหดตวัลงเร่ือย ๆ เน่ืองจากประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรปก าลงัเปล่ียนไปใชแ้หล่ง
พลงังานทางเลือก เศรษฐกิจของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้ก าลงัพฒันาทัว่โลกต่างหากท่ีก าลงัขบัเคล่ือนอุปสงคถ่์านหินในขณะน้ี 
(ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562)   
 
แอฟริกาใตเ้ป็นผูส่้งออกถ่านหินท่ีส าคญัของตลาดโลก แต่ขณะน้ีไดเ้ผชิญกบัปริมาณการส่งออกท่ีลดลงในระยะยาวและการ
เปล่ียนทิศทางในการคา้ ในช่วงสิบเดือนแรกของปี 2562 แอฟริกาใตส่้งออกถ่านหินในปริมาณรวม 55.4 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 6.2 
จากช่วงเดียวกนัของปี 2561 หรือคิดเป็นลดลงปริมาณ 3.7 ลา้นตนัจากปริมาณในช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ และเป็นท่ีน่ากงัวล
ข้ึนไปอีก เม่ือปริมาณการส่งออกน้ีนอ้ยกวา่ช่วงเดียวกนัของปี 2560 ร้อยละ 11.7 ประเด็นท่ีส าคญัคือการเปล่ียนแปลงในจุดหมาย
ปลายทางของการส่งออกถ่านหินของแอฟริกาใต ้จนกระทัง่ไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา แอฟริกาใตไ้ดรั้บประโยชน์จากการท่ีเป็นศูนยก์ลาง
ในการขนส่งไปยงัตลาดแอตแลนติกและแปซิฟิก ไดรั้บประโยชน์จากการเป็นผูส่้งออกให้ทั้ งสองตลาด สถานการณ์ไม่เป็น
เช่นนั้นอีกต่อไปเม่ือตลาดถ่านหินยโุรปไดห้ดตวัอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากการลงทุนในพลงังานทดแทนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
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ท่ีไม่ดี อีกทั้งยงัไดรั้บผลกระทบจากถ่านหินราคาถูกจากรัสเซีย ผลท่ีตามมาคือแอฟริกาใตส้ามารถส่งถ่านหินในปริมาณเพียง 2 
ลา้นตนัไปยงัยโุรปในช่วงสิบเดือนแรกของปี 2562 สัดส่วนการส่งออกถ่านหินของแอฟริกาใตไ้ปยงัยโุรปนั้นนอ้ยกวา่ร้อยละ 5 
แอฟริกาใตไ้ม่เคยเจาะตลาดถ่านหินท่ีมัง่คัง่ในเอเชียตะวนัออก อนัได้แก่ จีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้รวมถึงประเทศในแถบเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้เน่ืองจากติดปัญหาการแข่งขนัในเร่ืองราคาจากการส่งออกของอินโดนีเซียและออสเตรเลีย ในทางกลบักนั 
แอฟริกาใตพ่ึ้งพิงอนุทวปีมากข้ึนเร่ือย ๆ สดัส่วนการส่งออกถ่านหินของแอฟริกาใตไ้ปยงัอินเดียนั้นมีถึงร้อยละ 55 และปากีสถาน
อีกร้อยละ 14 ในช่วงสิบเดือนแรกของปี 2562 ถ่านหินปริมาณ 30.5 ลา้นตนัถูกส่งไปยงัอินเดียโดยเรือขนาดเคปไซส์ เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 8.6 จากปีก่อนหนา้ ตวัเลขน้ียงัสูงกวา่ปริมาณการส่งออกในปี 2560 ท่ีปริมาณ 26.6 ลา้นตนัถึงร้อยละ 14.6 การส่งออกไปยงั
ปากีสถานมีปริมาณทั้งส้ิน 7.8 ลา้นตนัในเดือนมกราคมถึงตุลาคมของปี 2562 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.5 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนั
ของปี 2561 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.2 เม่ือเทียบกบัช่วงสิบเดือนแรกของปี 2560 ตลาดท่ีมีแนวโน้มอีกแห่งคือส่วนอ่ืน ๆ ของ
แอฟริกา ในช่วงสิบเดือนแรกของปี 2562 แอฟริกาใตส่้งออกถ่านหินปริมาณ 2.9 ลา้นตนัไปยงัส่วนอ่ืน ๆ ของแอฟริกา เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 39.1 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 ของการส่งออกถ่านหินของแอฟริกาใตใ้นปีน้ี 
(ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562)   

ความตอ้งการใชถ่้านหินยงัคงแตกต่างกนัอย่างมากระหว่างคาบสมุทรแอตแลนติคและอินโด/แปซิฟิก ในขณะท่ีปริมาณการ
บริโภคถ่านหินไดเ้พ่ิมมากข้ึนในหลายประเทศอยา่งเช่น จีน อินเดีย และเวียดนาม แต่ปริมาณการบริโภคกลบัลดลงอยา่งเห็นได้
ชดัในฝ่ังยโุรป ในปีท่ีผา่นมาปริมาณการน าเขา้ไดล้ดลงอยา่งมาก และปริมาณการลดลงน้ียงัคงมีต่อเน่ืองในปี 2562 ยงัมีแนวโนม้
ว่าจะลดลงอีกในอนาคตท่ามกลางแรงกดดนัอย่างต่อเน่ืองจากนโยบายพลงังานท่ีมุ่งเน้นการลดการปล่อยคาร์บอน และจ ากดั
บทบาทของถ่านหิน ปริมาณความตอ้งการถ่านหินในยุโรปยงัคงหดตวัลงเน่ืองมาจากการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทางเลือกท่ี
เพ่ิมข้ึน ประกอบกบัผลจากการท่ีก๊าซธรรมชาติท่ีมีคาร์บอนสูงและมีราคาต ่า รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลงและมี
การปรับปรุงประสิทธิภาพของการใชพ้ลงังาน ในปี 2561 ปริมาณการน าเขา้ถ่านหินทางทะเลของยโุรปมีปริมาณสุทธิ 138.0 ลา้น
ตนั หรือร้อยละ 12 ของปริมาณการคา้ถ่านหินทางทะเลของโลก ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2562 การน าเขา้ถ่านหินของยุโรป
ลดลงอยูท่ี่ 105.7 ลา้นตนัจากปริมาณ 124.7 ลา้นตนัเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ แสดงใหเ้ห็นถึงปริมาณการลดลงร้อย
ละ 15.2 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2562 รัสเซียยงัคงเป็นผูส่้งออกถ่านหินอนัดบัหน่ึงไปยงัยโุรป
ท่ีปริมาณ 33.9 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.9 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของปริมาณการน าเขา้
ถ่านหินทั้ งหมดของยุโรป สหรัฐอเมริกาส่งออกถ่านหินไปยงัยุโรปในปริมาณ 23.2 ล้านตันในระหว่างเดือนมกราคมถึง
พฤศจิกายนของปี 2562 ยงัคงอยูใ่นล าดบัท่ีสอง อยา่งไรก็ตาม ปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 12.1 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อนหนา้ การส่งออกของออสเตรเลียยงัคงท่ีในปริมาณ 15.2 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 1.3 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ อยา่งไร
ก็ตาม การน าเขา้ถ่านหินจากโคลมัเบียลดลงอยูท่ี่ปริมาณ 13.9 ลา้นตนัในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2562 ลดลงร้อยละ 32.9 จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหนา้ และลดลงร้อยละ 46.3 จากปี 2560 การน าเขา้ถ่านหินจากโคลมัเบียยงัคงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 ของ
ปริมาณการน าเขา้ถ่านหินทั้งหมดของยโุรป เช่นเดียวกบัแอฟริกาใตท่ี้การส่งออกถ่านหินไปยงัยโุรปลดลงอยา่งมากโดยมีปริมาณ
ต ่าเพียง 2.8 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 41.7 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562)   

ยเูครนกลายเป็นผูส่้งออกส าคญัในตลาดสินคา้ธัญพืชในปี 2562 หลงัการเก็บเก่ียวท่ีมีปริมาณมากในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาและมีภูมิ
ประเทศท่ีไดรั้บประโยชน์จากอุปสงคท่ี์แขง็แกร่งในขา้วโพดและขา้วสาลี การส่งออกขา้วโพดท่ีเพ่ิมข้ึนในปริมาณเกือบสองเท่า
ของไตรมาสแรกและไตรมาสสองเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้เป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยรักษาสมดุลของตลาดแอตแลนติก
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ในช่วงคร่ึงแรกของปี ยเูครนส่งออกขา้วโพดในปริมาณมากถึง 20 ลา้นตนัในไตรมาสแรกและไตรมาสสอง (10.2 ลา้นตนัในปี 
2561) โดยไดรั้บประโยชน์จากเหตุการณ์น ้ าท่วมของสหรัฐอเมริกาในไตรมาสสองเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดไปยงัยโุรปและเมดิ
เตอร์เรเนียน ในขณะเดียวกนัก็ไดรั้บประโยชน์จากความตึงเครียดทางการคา้ในการเพ่ิมยอดขายไปยงัประเทศจีน การส่งออก
สินคา้ธญัพืชในตอนน้ีอยูท่ี่ 16 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 35 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ การส่งออกไปยงัจุดหมายปลายทางต่าง 
ๆ โดยส่วนใหญ่ขนส่งโดยเรือขนาดแฮนด้ีไซส์และซุปรา การส่งออกขา้วบาร์เลยไ์ดเ้พ่ิมข้ึนเล็กนอ้ย (เพ่ิมข้ึน 0.5 ลา้นตนั หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้) เป็น 3.5 ลา้นตนั โดยส่งออกให้ลูกคา้รายใหญ่อย่างจีนท่ีปริมาณ 1 ลา้นตนั 
ปริมาณการส่งออกสินคา้ธัญพืชรวมของยูเครนส าหรับเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนอยูท่ี่ 9.3 ลา้นตนั มากกว่าปริมาณการ
ส่งออกช่วงไตรมาสส่ีของปีก่อนหนา้ 1.2 ลา้นตนั และดว้ยปริมาณการเก็บเก่ียวและส่งออกขา้วโพดท่ีดีในไตรมาสแรกและไตร
มาสสองจะปัจจยัสนบัสนุนท่ีส าคญั ขณะท่ีสภาวะความแหง้แลง้อยา่งต่อเน่ืองในออสเตรเลียน่าจะน าไปสู่การขนส่งสินคา้ธัญพืช
ท่ีเพ่ิมข้ึนไปยงัจุดหมายปลายทางในตะวนัออกกลางและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research วนัท่ี 20 
ธนัวาคม 2562)   
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


