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ผลประกอบการของบริษัท 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 10,022 เหรียญสหรัฐ โดยตวัเลขทั้ง
ปีอยู่ท่ี 8,332 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อล าเรือ โปรดดูหวัขอ้ “การแบ่งส่วนตลาด” ดา้นล่างซ่ึงแสดงถึงผลการด าเนินงานของกองเรือ
ของบริษทัฯ ต่อวนัต่อล าเรือเปรียบเทียบกบัดชันีคา่ระวางเรือ ในไตรมาสน้ีค่าใชจ้่ายในการเดินเรือต่อวนัต่อล าเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 5,067 
เหรียญสหรัฐ ซ่ึงตวัเลขทั้งปีอยู่ท่ี 4,705 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อล าเรือ ซ่ึงสูงกว่าประมาณการท่ีบริษทัฯ ตั้งไวส้ าหรับปีน้ีท่ี 4,650 
เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อล าเรือ แต่ต ่ากว่าตวัเลขในปีท่ีแลว้ท่ี 4,778 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อล าเรือ รายไดก่้อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่า
เส่ือม (EBITDA) ส าหรับไตรมาสส่ี อยูท่ี่จ  านวน 13.79 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงตวัเลขทั้งปีอยูท่ี่ 36.25 ลา้นเหรียญสหรัฐ ทั้งน้ี บริษทั
ฯ มีก าไรสุทธิส าหรับไตรมาสส่ีจ านวน 0.90 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยก าไรต่อหุ้น (EPS) หน่วยเป็นเงินสกุลไทยบาทอยูท่ี่ 0.02 บาท
ต่อหุ้น ไตรมาสน้ีเป็นไตรมาสแรกของปี 2563 ท่ีบริษทัฯ มีผลก าไร ส าหรับปี 2563 บริษทัฯ ขาดทุนสุทธิจ านวน 40.80 ลา้น
เหรียญสหรัฐ โดยขาดทุนต่อหุ้น (EPS) หน่วยเป็นเงินสกุลไทยบาทอยูท่ี่ 0.83 บาทต่อหุ้น                        
 

ตัวเลขที่ส าคัญ ปี 2562 ปี 2563 ไตรมาส 4 
ปี 2562 

ไตรมาส 4 
ปี 2563 

รายได้สูงสุดต่อวันต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 24,937 20,500 24,937 20,500 

รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 9,622 8,332 10,628 10,022 
รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 
(ส าหรับเรือขนาดแฮนดีไ้ซส์) 

9,002 8,214 9,132 10,033 

รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(ส าหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์) 
  

9,961 7,477 12,121 10,211 

รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อล าเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(ส าหรับเรือขนาดอลัตราแมกซ์) 

10,712 9,575 12,502 9,782 

P  ค าอธิบายและบทวเิคราะห์ของผู้บริหาร
ต่อผลการด าเนินงานไตรมาสส่ี ปี 2563 
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ตัวเลขที่ส าคัญ ปี 2562 ปี 2563 ไตรมาส 4 
ปี 2562 

ไตรมาส 4 
ปี 2563 

ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี่ยต่อวนัต่อล า (OPEX) (หน่วยเป็น
เหรียญสหรัฐ) 

4,778 4,705 4,788 5,067 

รายได้ก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) (หน่วยเป็นล้าน
เหรียญสหรัฐ) 

44.49 36.25 13.30 13.79 

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

(7.07) (13.24) 0.94 2.10 

ก าไร (ขาดทุน ) สุทธิ  (หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ) 
 

(7.25) (40.80) 0.87 0.90 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (EPS) (ไม่รวมก าไร (ขาดทุน) จากอัตรา
แลกเปลี่ยนและรายการพเิศษต่างๆ) (หน่วยเป็นบาท) 

(0.14) (0.27) 0.02 0.04 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          (0.15) (0.83) 0.02 0.02 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ผลประกอบการรวมของบริษัทฯ (สกุลเงินไทยบาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิรวม 1,294.86 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิรวม 
228.49 ลา้นบาทส าหรับปี 2562 เหตุผลหลกัของการเปล่ียนแปลง มีดงัต่อไปน้ี 

1. รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและน ้ ามนัเช้ือเพลิง) ของปี 2563 ลดลง
ประมาณร้อยละ 12 จากปี 2562 โดยสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากรายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือลดลงจาก 9,622  เหรียญสหรัฐ
ในปี 2562 เป็น 8,332 เหรียญสหรัฐในปี 2563 อตัราค่าระวางเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองต ่ากว่าปีก่อนเน่ืองจาก
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือน
พฤษภาคม ปี 2563 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กองเรือของบริษทัฯ มีจ านวน 36 ล า 

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือลดลงร้อยละ 1 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ 
(OPEX) (รวมค่าเส่ือม/ค่าใช้จ่ายตดับญัชีส าหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและส ารวจเรือ) ลดลงจาก 4,778 เหรียญ
สหรัฐในปี 2562 เป็น 4,705 เหรียญสหรัฐในปี 2563 สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากค่าใชจ้่ายลูกเรือและค่าใชจ้่ายพสัดุภณัฑ์
อื่น ๆ ลดลง 

3. ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร) ส าหรับปี 2563 ลดลงจ านวน 210.27 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั
ปี 2562 โดยสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากการลดลงของค่าใชจ้่ายทางกฎหมายและค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน 

4. ขาดทุนเป็นเงิน 868.72 ลา้นบาทมาจากการท าสัญญาระงบัขอ้พิพาทกบัอู่ต่อเรือ Sainty ในช่วงไตรมาสสองปี 2563 
5. ก าไรจากตราสารอนุพนัธ์จ านวน 11.99 ลา้นบาทมาจากการปิดสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและเงินตน้ต่างสกุลเงิน

และตราสารอนุพนัธ์อ่ืน ๆ 
6. ค่าใชจ้่ายทางการเงินส าหรับปี 2563 ลดลง 106.15 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 เน่ืองมาจากดอกเบ้ียจ่ายท่ีลดลง

ซ่ึงเป็นผลมาจากอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง LIBOR ท่ีลดลงและการลดลงของหน้ีคงเหลือ 
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การแบ่งส่วนตลาด (ไตรมาสส่ีปี 2563) : ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยูท่ี่ระดบั 619 จุด โดย

มีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 11,142 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว่้า เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ ซ่ึง
ท ารายไดอ้ยู่ท่ี 10,033 เหรียญสหรัฐนั้น น้อยกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 9.95 ส าหรับไตรมาสสามน้ี ค่าเฉล่ียของ
ดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยู่ท่ีระดบั 977 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 10,749 เหรียญสหรัฐ เม่ือ
เปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว่้า เรือขนาดซุปราแมกซ์และเรือขนาดอตัราแมกซ์ของบริษทัฯ ซ่ึงท ารายไดอ้ยู่ท่ี 10,009 เหรียญสหรัฐ
นอ้ยกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 6.88 เป้าหมายของบริษทัฯ คือการท ารายไดใ้ห้มากกว่าดชันีดงักล่าวทั้งสอง 

 

วัน SET Opportunity Day คร้ังต่อไป ซ่ึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการน าเสนอขอ้มูลผลประกอบการ จะมีขึ้นในวนัท่ี 24 

กุมภาพนัธ ์2564 เวลา 16:15 นาฬิกา ผา่นทางการถ่ายทอดสดจาก Webcasts ของตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัฯ หวงัว่าท่านทั้งหลายจะ
เขา้ร่วมผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยบริษทัฯ จะไดร้ายงานผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสส่ี ทั้งน้ี ระหว่างการรายงานผลการ
ด าเนินงานส าหรับไตรมาสสามในวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 มีผูเ้ข้าชมผ่านทางการถ่ายทอดสดจาก  Webcasts ของตลาด
หลกัทรัพยจ์ านวนทั้งส้ิน 115 ราย ผ่านทาง YouTube จ านวนทั้งส้ิน 100 ราย และผ่านทาง Facebook จ านวนทั้งส้ิน 35 ราย รวม
เป็นจ านวนทั้งส้ิน 250 ราย 
 

สัญญาเช่าระยะยาว กับ สัญญาเช่าระยะส้ัน  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ปรากฎตามตารางดา้นล่างน้ี จะเห็นไดว่้ามีการ

ท าสัญญาเช่าเรือระยะยาวซ่ึงมีระยะเวลามากกว่าหน่ึงปีในอีกส่ีปีข้างหน้าเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 15 ด้วยรายได้ท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประมาณ 137.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ   

 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

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

อัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยต่อวัน  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

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

มูลค่ารวมของสัญญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐฯ)  

29.7 28.0 26.6 26.6 26.6 

บริษทัฯ มีความตั้งใจอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะปล่อยเรือใหเ้ช่าโดยการท าสัญญาเช่าระยะยาวเม่ือโอกาสอ านวย 

 

การรีไซเคิลเรือ ด าเนินไปไดด้ว้ยดีดว้ยขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือท่ีถูกรีไซเคิลปริมาณ 15.1 ลา้นเดทเวทตนั (เพ่ิมขึ้นร้อย

ละ 83.5) ในระหว่างปี 2563 (แม้ว่าในอนุทวีปอินเดียมีการปิดเมืองในช่วงสัปดาห์ท่ีสามของเดือนมีนาคมจนถึงส้ินเดือน
พฤษภาคม) รวมเรือทุกประเภทซ่ึงอยูใ่นตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง เม่ือเทียบกบัปริมาณ 8.23 ลา้นเดทเวทตนัในปี 2562 อายุ
ของกองเรือโลก ณ ส้ินปี 2563 มีปริมาณ 56.2 ลา้นเดทเวทตนั (ปริมาณ 31.71 ลา้นเดทเวทตนัของกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่าย
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สินคา้บนเรือ และปริมาณ 24.48 ลา้นเดทเวทตนัของกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ) หรือ ร้อยละ 6.2 (ร้อยละ 9.85 
ของกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ และร้อยละ 4.18 ของกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ) ของกองเรือโลกจะ
มีอายุครบ 20 ปีหรือมากกว่า รวมถึงสัดส่วนปริมาณการส่ังต่อเรือใหม่ต่อกองเรือท่ีอยู่ในระดบัต ่าท่ีร้อยละ 6.07 (ปริมาณการส่ัง
ต่อเรือใหม่จนถึง ณ ส้ินปี 2566 เม่ือเทียบกบัปริมาณอุปทานสุทธิ ณ ส้ินปี 2563) ท าให้กองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองโลกน่าจะ
ขยายตวัชา้ลงมากขึ้น โดยคาดว่าการรีไซเคิลเรือจะมีปริมาณมากขึ้นในช่วงปี 2564 - ปี 2565 เน่ืองจากมีเรือท่ีอายุมากกว่า 20 ปี
จ านวนมากในกองเรือโลก สถานการณ์ของตลาดค่าระวางเรือ ความกดดนัทางกฎเกณฑใ์นดา้นระบบจดัการน ้าถ่วงเรือและการใช้
น ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่า (IMO 2020)  ค่าใชจ้่ายในการส ารวจเรือพิเศษส าหรับเรือเก่าเหล่าน้ี และความกดดนัดา้นกฎเกณฑ์
อ่ืน ๆ ท่ีส่งผลให้ตอ้งรีไซเคิลเรือเหล่าน้ีก่อนเวลา 
 

การเปลีย่นแปลงของดัชนี BDI และมุมมองของบริษัทฯ ต่อตลาด 
• โปรดดูวีดีโอท่ีน่าสนใจ beautiful video by BIMCO & ITN  ซ่ึงเก่ียวกบับทบาทของเรือและคนประจ าเรือ 1.7 ลา้นคนท่ี

ท าหนา้ท่ีบนเรือเหล่าน้ี 
• ตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองยงัคงเผชิญปัญหาเร่ืองความไม่สมดุลกนัระหว่างภาคอุปสงคแ์ละภาคอุปทาน โปรดดู

ส่วนถดัไปส าหรับค าอธิบายโดยละเอียดในเร่ืองน้ี 
• ปี 2563 แบ่งไดเ้ป็นสองช่วง ช่วงคร่ึงแรกของปีเกิดเหตุการณ์ท่ีเหนือความคาดหมายคร้ังส าคญั กล่าวคือ สถานการณ์

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด -19 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อตลาดขนส่งสินคา้แห้งเทกองส่งผลให้อุปสงค์
ลดลงและภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่โลกย  ่าแย่พอ ๆ กบัภาวะเศรษฐกิจตกต ่าคร้ังใหญ่ในปี 2472 เหล่าผูเ้ช่ียวชาญได้
ออกมาบอกว่าตลาดสินคา้แห้งเทกองถูกท าลายโดยส้ินเชิง แต่ในขณะเดียวกนั จีนและแผนกระตุน้เศรษฐกิจมูลค่า 667 
พนัลา้นเหรียญสหรัฐท่ีประกาศเม่ือเดือนพฤษภาคมท าให้ตลาดสินคา้แห้งเทกองและอุปสงคก์ลบัมาฟ้ืนตวัอีกคร้ัง! 

• ค่าเฉล่ียของดชันี BDI อยูท่ี่ 685 จุดในคร่ึงปีแรก และ 1,444 จุดในคร่ึงปีหลงั (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 110) โดยเร่ิมตน้ปีอยูท่ี่ 976 
จุดและ ณ ส้ินปีในวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2563 อยูท่ี่ 1,366 จุด (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 40) 

• เพ่ือเป็นการเน้นย  ้าถึงสถานการณ์ขา้งตน้ ในคร่ึงแรกของปีอตัราค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์เฉล่ียอยู่ท่ี 7,186 เหรียญ
สหรัฐและ ในคร่ึงหลงัของปีเฉล่ียอยู่ท่ี 18,913 เหรียญสหรัฐ (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 163!)  อตัราค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์
เร่ิมตน้ปีท่ี 11,976 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 2 มกราคมและลดลงเป็นระดบัต ่าท่ี 1,992 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 
จากนั้นเพ่ิมขึ้นสูงไปเป็น 34,896 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 6 ตุลาคมและส้ินสุดปีท่ี 16,633 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 24 
ธนัวาคม ในขณะท่ีอตัราเติบโตของกองเรือสุทธิเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.73 ในระหว่างปี 2563! 

• จีนน าเขา้แร่เหล็กจากบราซิลในสัดส่วนร้อยละ 19.9 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.4 และจากออสเตรเลียในสัดส่วนร้อยละ 62.5 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.9 ในปี 2563 

• ปริมาณการส่งออกแร่เหล็กของบราซิลลดลงร้อยละ 1.2 ในขณะท่ีปริมาณการส่งออกแร่เหล็กของออสเตรเลียเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3.4 จากการท่ีปริมาณการขนส่งในแง่ตนัไมลท่ี์ไกลกว่าถูกแทนท่ีดว้ยปริมาณการขนส่งในแง่ตนัไมลท่ี์ใกลก้ว่า  
ปัจจยัน้ีไดส่้งผลกระทบเชิงลบต่อกลุ่มเรือขนาดเคปไซส์ในช่วงคร่ึงปีแรก 

https://www.bimco.org/sitecore%20modules/Web/EXM/RedirectUrlPage.aspx?ec_eq=MmBW91bZagXaXT9KMMpsLkCoRBwHrswAvnXhyLIY9XnVylvX%2fdRCeQjTsazbmcygvAuc0Iiv6XEa7GfPDyshFwooBZFDqkyn564epYz15pQJyJK8iuZr1T7wNO%2f7hxiy2b515t2UP4KVGZbs8w4KYFubkYb7JVwDC6jC3%2bdvkF2Z%2fstLtNYMLyfmpuRinJhIWmUc04QwCFYiWsl6LShblzPluiaUEO%2ffEyl6MGcxh%2bcqInygSysf%2f%2f%2biDg92BWJE%2flWW%2b3ByfiD%2fXT7PMLsayCTkxIOASmdO66B9Y0cFZRU72yDywkfWc9uaPbRH%2fP3ljYSYtBMaGCTzpKzIeHXAUg%3d%3d
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• เคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัไดถู้กติดตั้งบนเรือกว่า 3,000 ล า ซ่ึง “ส้ินเปลือง” กว่า 6 พนัลา้นเหรียญสหรัฐหรือมากกว่านั้น ซ่ึง

เงินเหล่าน้ีสามารถน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหาจริง ๆ เช่น การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ได้

มากกว่าน้ี 

• การเติบโตของอุปทานสุทธิท่ีร้อยละ 3.84 มากกว่าการเติบโตของอุปสงค์ในแง่ตันไมล์ซ่ึงประเมินโดย Clarksons 
Research ท่ีลดลงร้อยละ 2.19 และโดยนกัวิเคราะห์ของ Clarksons Platou ท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.5 ในช่วงปี 2563 

• การส่งออกขา้วของอินเดียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 45.9 จากปีก่อนหนา้เป็นปริมาณ 14.4 ลา้นตนัในปี 2563 
• จ านวนสุกรของจีนเพ่ิมขึ้นอยา่งรวดเร็วหลงัจากการก าจดัโรคไขห้วดัหมูแอฟริกนัท าให้ตอ้งมีการน าเขา้ถัว่เหลืองและ

ขา้วโพดปริมาณมาก 

• ผูบ้ริโภคชาวอเมริกนัช าระหน้ีจ านวนมากในช่วง โควิด-19 เม่ือเทียบกบัช่วงวิกฤติการเงินโลก ดงันั้นอาจมีการใชจ้่าย
จ านวนมากเม่ือมีการฉีดวคัซีนอย่างแพร่หลาย การใชจ้่ายของผูบ้ริโภคคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของตวัเลข GDP ของ
สหรัฐอเมริกา! 

• เจา้หนา้ท่ีธนาคารกลางสหรัฐคาดการณ์ว่าปี 2564 จะ "น่าประทบัใจ!" 
• ท่าเรือ LA รายงานการน าเขา้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.3 ในเดือนตุลาคม 2563 เม่ือเทียบกบัเดือนตุลาคม 2562 ซ่ึงเป็นสถิติ

สูงสุดเป็นประวติัการณ์ในรอบ 114 ปี! 
• การน าเขา้และส่งออกของจีนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.2 และร้อยละ 9.9 ในเดือนกนัยายน 2563 เม่ือเทียบกบัเดือนกนัยายน 

2562 
• การส่งออกของจีนไปยงัสหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 46 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 เม่ือเทียบกบัเดือนพฤศจิกายน 2562 
• สหรัฐฯส่งออกถัว่เหลืองในปริมาณ 27.3 ลา้นตนัไปยงัจีนในปี 2563 
• สหรัฐฯส่งออกขา้วสาลีในปริมาณ 1.9 ลา้นตนัไปยงัจีนในปี 2563 
• จีนน าเขา้ขา้วสาลีในปริมาณ 8.5 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 58 ในปี 2563 เม่ือเทียบกบัปี 2562 
• จีนน าเขา้ขา้วโพดในปริมาณ 11.3 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 49 ในปี 2563 เม่ือเทียบกบัปี 2562 
• จีนน าเขา้แร่เหลก็ในปริมาณ 1,170 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.3 ในปี 2563 เม่ือเทียบกบัปี 2562 
• จีนน าเขา้ถ่านหินในปริมาณ 304.1 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.5 ในปี 2563 เม่ือเทียบกบัปี 2562 
• จีนน าเขา้ถัว่เหลืองในปริมาณ 100.3 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.3 ในปี 2563 เม่ือเทียบกบัปี 2562 
• จีนผลิตเหลก็ในปริมาณ 1,053 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.7 ในปี 2563 เม่ือเทียบกบัปี 2562 
• จีนส่งออกเหลก็ในปริมาณ 53.7 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 16.5 ในปี 2563 เม่ือเทียบกบัปี 2562 
• จีนน าเขา้เหลก็ในปริมาณ 20.23 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 64 ในปี 2563 เม่ือเทียบกบัปี 2562 
• ดชันี PMI ของจีนอยูท่ี่ 51.9 จุดในปี 2563 เน่ืองจากมาตรการกระตุน้ต่าง ๆ ของรัฐบาลจีน 
• การเติบโตของ GDP ในปี 2563 ของจีนอยู่ท่ีร้อยละ 2.3 ซ่ึงเป็นเศรษฐกิจหลกัเพียงแห่งเดียวท่ีเติบโตในปี 2563 รัฐบาล

จีนไดก้ระตุน้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและเพ่ิมความตอ้งการสินคา้แห้งเทกอง กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาด
ว่า GDP ของจีนจะเติบโตร้อยละ 8.1 ในปี 2564 

• สหภาพยโุรปเห็นชอบมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจเน่ืองจากโควิด -19 มูลค่า 2.2 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ! 
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• รัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ เร่งกระตุน้เศรษฐกิจและการคลงัมากกว่า 17.9 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐซ่ึง
น่าจะส่งผลให้ปริมาณอุปสงคใ์นแง่ตนัไมลเ์พ่ิมขึ้นอยา่งมากในปี 2564 - ปี 2565 

• ปรากฏการณ์ลานีญา (La Nina) ไดเ้กิดขึ้นและอาจน าไปสู่การหยดุชะงกัของห่วงโซ่อุปทานในคร่ึงแรกของปี 2564 
• GDP ของสหราชอาณาจกัรลดลงอยา่งมากถึงร้อยละ 11.4 ในปี 2563 
• GDP ของญ่ีปุ่ นหดตวัร้อยละ 5.4 ในปี 2563 
• GDP ของอินเดียหดตวัร้อยละ12.2 ในปี 2563 
• GDP ของสิงคโปร์หดตวัร้อยละ 6.7 ในปี 2563 
• ในเดือนมกราคม 2564 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ค  านวณว่า GDP โลกในปี 2563 ลดลงร้อยละ 3.5 IMF 

แกไ้ขการคาดการณ์ GDP โลกในปี 2564 เป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.5 และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.2 ในปี 2565 การคาดการณ์ล่าสุด
ของ IMF ในเดือนมกราคมส าหรับอตัราการเติบโตของ GDP ปี 2564 มีดงัน้ี ประเทศออสเตรเลียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.5 
ประเทศแคนาดาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.6 ประเทศจีนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.1 ประเทศฝร่ังเศสเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.5 ประเทศเยอรมนั
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.5 ประเทศอินเดียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.5 ประเทศอินโดนีเซียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.8 ประเทศอิตาลีเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 3.0 ประเทศญ่ีปุ่ นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.1 ประเทศเนเธอแลนด์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.0 ประเทศซาอุดิอาระเบียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
2.6 ประเทศเกาหลีใต้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.1 ประเทศสเปนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.9 ประเทศไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.7 ประเทศ
องักฤษเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.5 และประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.1 ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงส าหรับการคาดการณ์ 
GDP ในปี 2564 ส าหรับ ประเทศเดนมาร์กเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.5 ประเทศกรีซเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.1 ประเทศนิวซีแลนดเ์พ่ิมขึ้น
ร้อยละ 4.4 ประเทศนอร์เวยเ์พ่ิมขึ้นร้อยละ 3.6 ประเทศสวีเดนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.5 ประเทศสวิสเซอร์แลนดเ์พ่ิมขึ้นร้อยละ 
3.6 ประเทศไตห้วนัเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.2 และประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.3 จากการรายงานคร้ังล่าสุด
เม่ือเดือนตุลาคม 2563 

• โควิด -19 ยงัคงเป็นภยัคุกคามต่อแต่ละประเทศและต่อเศรษฐกิจโลก หากภยัคุกคามน้ีค่อย ๆ ลดลงไปภายในคร่ึงแรก
ของปี 2564 ซ่ึงดูเหมือนจะมีความเป็นไปไดท่ี้ชดัเจนเน่ืองจากมีวคัซีนมากกว่าสามชนิดท่ีพฒันาเป็นผลส าเร็จก่อนส้ินปี 
2563 หากเป็นเช่นนั้นการขนส่งจะกลบัสู่ภาวะปกติภายในคร่ึงหลงัของปี 2564 

• ตลาดทุนยงัคงหยดุน่ิงในปี 2563 เราหวงัว่าตลาดตราสารหน้ี / ตราสารทุนจะเปิดอีกคร้ังในช่วงปี 2564 โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงในตอนน้ีท่ีเรามีวคัซีนพร้อมใชง้านแลว้ 

• ความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมระดบัภูมิภาค (RCEP) ซ่ึงเป็นสนธิสัญญาการคา้เสรีท่ีลงนามในเดือนพฤศจิกายน
โดย 15 ประเทศเศรษฐกิจหลัก (ซ่ึงมี GDP รวมทั้งส้ิน 26 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ) ซ่ึงรวมถึงจีน ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และ 10 ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จะกระตุน้การคา้ในภูมิภาคและลดความเส่ียงจาก
การต่อตา้นโลกาภิวตัน์ 

• ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐอเมริกาไดใ้ห้ค  ามัน่ว่าจะใช้จ่ายเงิน 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในการสร้างถนน 
สะพาน และจุดชาร์จรถยนตไ์ฟฟ้า 

• ในท่ีสุด Brexit ก็เสร็จส้ิน ซ่ึงถือไดว่้าปัจจยัความไม่แน่นอนน้ีท่ีอาจส่งผลกระทบต่อตลาดไดห้มดไป! 
• สนธิสัญญา EU-China ไดล้งนามในเดือนพฤศจิกายนเพื่อให้สหภาพยโุรปสามารถเขา้ถึงการลงทุนในจีนได ้



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน)   7 | ห น้ า  

 

• อตัราการส่ังต่อเรือใหม่ต่อปริมาณกองเรือในปัจจุบนั (ณ ส้ินปี 2563) อยู่ท่ีร้อยละ 6.07 (ปริมาณร้อยละ 4.39 เป็นกลุ่ม
เรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ และปริมาณร้อยละ 6.99 เป็นกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ) หรือคิด
เป็นปริมาณรายไตรมาสต ่าสุดในรอบกว่า 20 ปี! 

• มีปริมาณการส่งมอบเรือในแง่เดทเวทตนั (ขนาดระวางเรือรวม 48.66 ลา้นเดทเวทตนั) มากกว่าปริมาณการส่ังต่อเรือ

ใหม่ (13.87 ลา้นเดทเวทตนั) เกือบ 4 เท่าตวั ซ่ึงเคยเกิดขึ้นสองคร้ังในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมาในปี 2555 และปี 2559 ซ่ึง

ในทั้งสองคร้ังนั้น ดชันี BDI ไดเ้พ่ิมขึ้นในปีถดัไปร้อยละ 31 ในปี 2556 และร้อยละ 70 ปี 2560  

• การรีไซเคิลเรือเพ่ิมขึ้นจากปริมาณ 8.23 ลา้นเดทเวทตนัในปี 2562 เป็น 15.1 ลา้นเดทเวทตนั (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 83.5) ในปี 

2563 แมว่้าการปิดเมืองอนัเน่ืองมาจาก โควิด-19 จะท าให้การรีไซเคิลหยดุชะงกัอยูห่น่ึงไตรมาส 

• โควิด-19 ท าให้เกิดการล่าช้าในการขนส่งจากความแออดั การเปล่ียนเส้นทางเพ่ือผลดัเปล่ียนลูกเรือเป็นการเพ่ิม
ระยะทางในแง่ตนัไมล ์และความล่าชา้เน่ืองจากการกกักนัเรือเป็นเวลา 14 วนัส่งผลให้อุปทานของเรือทุกกลุ่มลดลง 

• เจา้ของเรือยงัคงลดความเร็วในการแล่นเรือลงเพื่อช่วยลดภาคอุปทาน 
• การท่ีบริษทัฯ อยู่ในกลุ่มเรือขนาดเล็กท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือนัน่หมายความว่าอตัราการเติบโตสุทธิของภาค

อุปทานจะอยูใ่นระดบัต ่าท่ีเพียงร้อยละ 0.84 ในปี 2564 

• ณ ส้ินปี 2563 เรือท่ีมีอายุ 20 ปีหรือมากกว่า มีปริมาณประมาณ 56.2 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 6.2 ของกองเรือใน

ปัจจุบนั (31.71 ลา้นเดทเวทตนัในกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ หรือร้อยละ 9.85 และ 24.48 ลา้นเดทเวทตนั

ในกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ หรือร้อยละ 4.18) ซ่ึงเรือเหล่าน้ีจะเป็นตวัเลือกท่ีเหมาะสมส าหรับการ            

รีไซเคิล เน่ืองจากจะตอ้งมีการลงทุนในการติดตั้งระบบจดัการน ้าถ่วงเรือ การใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่า ค่าใชจ้่าย

ในการตรวจเรือพิเศษ (Special Survey) ท่ีราคาสูง และอาจตอ้งเผชิญกบักฎเกณฑอ์ื่น ๆ หลงัปี 2566 ท่ีจะบงัคบัให้ตอ้งรี

ไซเคิลเรือเก่าเหล่าน้ี  

• การเติบโตสุทธิของอุปทานในปี 2563 อยูท่ี่ร้อยละ 3.84 มากกว่าปริมาณการเติบโตของอุปสงคใ์นแง่ตนัไมลท่ี์ลดลงร้อย

ละ 2.19 ถึงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.5 (ซ่ึงความต่างเกิดจากการประมาณการของ Clarksons Research และ Analysts)1 คาดว่า

 

1 ค าอธิบายของ Clarksons ส าหรับการประมาณการท่ีแตกต่างกนั: เพื่อความชดัเจน โปรดทราบว่าการคาดการณ์การคา้สินคา้แห้งเทกองใน Shipping 
Intelligence Network (ขอ้มูลจาก Dry Bulk Trade Outlook) จดัท าโดย Clarksons Research ซ่ึงเป็นส่วนงานอิสระของ Clarksons Group ในขณะท่ี
รายงานของนกัวิเคราะห์ไดจ้ดัท าโดยนักวิเคราะห์ดา้นการขนส่งสินคา้แห้งเทกองภายในแผนกนายหนา้ท่ี Clarksons Platou แมว่้าโดยส่วนใหญ่แลว้เรา
จะมีมุมมองท่ีสอดคลอ้งกนัเก่ียวกบัตลาด แต่ก็ไม่ใช่เร่ืองแปลกโดยเฉพาะอยา่งย่ิงในปีท่ีมีความผนัผวนอยา่งมากเช่นปี 2563 ท่ีการคาดการณ์ของทั้ง
สองฝ่ายจะแตกต่างกนับางประการ โปรดค านึงว่าการติดตามการคา้สินคา้แห้งเทกองทุกตนัและเส้นทางการคา้ท่ีแน่นอนนั้นเป็นไปไม่ได ้ดงันั้น การ
ประมาณการการคา้ในแง่ตนัไมลท่ี์เผยแพร่โดย Clarksons Research หรือนกัวิเคราะห์ของ Clarksons Platou จะแสดงค่าประมาณโดยขึ้นอยูก่บัการเลือก
เส้นทางการคา้และสมมติฐานและวิธีการท่ีใชใ้นการค านวณอาจไม่เหมือนกนั อยา่งไรก็ตาม การประมาณการทั้งสองแบบแสดงให้เห็นถึงปริมาณการ
ขนส่งในแง่ตนัไมลท่ี์มากขึ้นอยา่งชดัเจนเมื่อเทียบกบัประมาณการอตัราการเติบโตของการซ้ือขายสินคา้แห้งเทกองในหน่วยตนัในปีท่ีแลว้ ขณะน้ีเรา
ก าลงัด าเนินการเก่ียวกบั DBTO ฉบบัเดือนมกราคม ซ่ึงเป็นคร้ังแรกนบัตั้งแต่มีขอ้มูลทั้งปีออกมาส าหรับเส้นทางการคา้บางส่วน ซ่ึงอาจน าไปสู่การ
ปรับเพ่ิมรายงานการคา้ของเรา 
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อตัราน้ีจะกลบักนัในปี 2564 และ ปี 2565 โดยคาดการณ์ว่าอุปสงคใ์นแง่ตนัไมลจ์ะมากกว่าการเติบโตของอุปทานสุทธิ

ในแต่ละปีของทั้งสองปีน้ี 

• อีกวิธีหน่ึงในการมองแนวโน้มในอนาคตของตลาดคือการเปรียบเทียบปริมาณเรือท่ีส่ังต่อใหม่ซ่ึงอยู่ท่ีปริมาณ 55.06 

ลา้นเดทเวทตนั (จนถึงส้ินปี 2566) ว่าคิดเป็นปริมาณร้อยละ (ร้อยละ 6.07) ของกองเรือในปัจจุบนั ณ ส้ินปี 2563 และ

พิจารณาว่าคร้ังสุดทา้ยท่ีมีตวัเลขต ่าเช่นน้ีเกิดขึ้นเม่ือใด ค าตอบคือในช่วงกลางทศวรรษหรือปี 2528 ! 

• ขอ้มูลจาก Clarksons แสดงให้เห็นการเติบโตสุทธิของกองเรือท่ีร้อยละ 3.84 ในปี 2563 (จากปริมาณ 873.43 ลา้นเดท

เวทตนั เป็นปริมาณ 906.99 ลา้นเดทเวทตนั) มุมมองของบริษทัฯ ต่อการเติบโตของภาคอุปทานภายในส้ินปี 2564 และปี 

2565 อยูท่ี่ร้อยละ 1.84 และร้อยละ 0.22 (จากปริมาณ 906.99 ลา้นเดทเวทตนั เป็นปริมาณ 923.66 ลา้นเดทเวทตนัภายใน

ส้ินปี 2564 และจากนั้นเป็นปริมาณ 925.73 ลา้นเดทเวทตนัภายในส้ินปี 2565) โดยคาดว่าจะมีการรีไซเคิลเรือปริมาณ 16 

ลา้นเดทเวทตนัต่อปี และมีอตัราการส่งมอบล่าชา้ท่ีร้อยละ 15 ต่อปีในปี 2564 และปี 2565 

• หากการคาดการณ์ของบริษทัฯ ท่ีคาดว่าภาคอุปทานจะเติบโตร้อยละ 1.84 เป็นไปตามคาด ปี 2564 ควรเป็นปีท่ีมีการ

เติบโตอยา่งสมเหตุสมผลเม่ือพิจารณาถึงอตัราการเติบโตของ GDP โลก ท่ีร้อยละ 5.5 ซ่ึงไดค้าดการณ์โดย IMF 

• หากภาคอุปทานไดรั้บผลจากการท่ีเรือเก่าหลายล าตอ้งถูกรีไซเคิล การลดความเร็วในการแล่นเรือลงโดยเจา้ของเรือท่ี

เหลือท่ีใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่า และการตอ้งจอดเรือในอู่แห้งส าหรับเจา้ของเรือท่ีตอ้งน าเรือเขา้ตรวจเรือพิเศษ

ขณะท่ีเรือมีอายมุากกว่า 20 ปี หากเป็นเช่นน้ีตลาดจะไดรั้บประโยชน์จากปริมาณเรือท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัในดา้นอุปทาน 
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คร้ังนีจ้ะแตกต่างจากที่เคยเป็นมาจริงหรือไม่?  

 
 
เพ่ือให้เขา้ใจการน าเสนอภาพดา้นบนไดดี้ขึ้น โปรดอ่านค าอธิบายดงัต่อไปน้ี: 

• บริษทัฯ ไดเ้ลือกปี 2552 (ปีท่ีถดัจากการเกิดเหตุการณ์วิกฤตการเงินโลก) , ปี 2559 (ปีท่ีแย่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมาส าหรับ
ธุรกิจขนส่งทางทะเล) และ ปี 2563 (ปีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีเหนือความคาดหมายคร้ังส าคญั กล่าวคือ โควิด -19) เพื่อ
น าเสนอภาพดา้นบน 

• ปริมาณค าส่ังต่อเรือใหม่ต่อปริมาณกองเรือในปี 2552 มีมากถึงร้อยละ 81 และตัวเลขน้ีอธิบายว่าเพราะเหตุใด
อุตสาหกรรมจึงอยู่ในภาวะถดถอยเป็นเวลา 12 ปีหลงัจากนั้น (ปี 2552 ถึง ปี 2563) เพียงแค่พยายามรองรับอุปทาน
ส่วนเกินน้ี 

• จีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการใช้เหล็กมูลค่า 578 พนัล้านเหรียญสหรัฐทนัทีหลงัจากวิกฤต
การเงินโลก ส่งผลให้ดชันี BDI ฟ้ืนตวัจาก 663 จุดในวนัท่ี 5 ธันวาคม 2551 สู่ระดบัสูงท่ี 4,291 จุดในวนัท่ี 3 มิถุนายน 
2552 และแตะจุดสูงสุดท่ี 4,661 จุดในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2552 

• ปี 2559 เป็นปีท่ีเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่ามีอุปทานมากกว่าอุปสงค ์(ร้อยละ 2.4 เทียบกบัร้อยละ 2.1) ในขณะท่ียงัคงดิ้นรน
กบัอุปทานส่วนเกินท่ีเกิดขึ้นหลงัจากวิกฤตการเงินโลก  ในปี 2559 ยงัมีสัดส่วนปริมาณค าส่ังต่อเรือใหม่ต่อปริมาณกอง
เรือสูงถึงร้อยละ 18 และไม่ไดรั้บประโยชน์จากแผนการกระตุน้เศรษฐกิจใด ๆ ของรัฐบาลจีน ท าให้เป็นปีท่ีแย่ท่ีสุด
ส าหรับการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง 
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• ในปี 2563 อุปสงคล์ดลงในคร่ึงแรกของปีแต่ไดป้รับตวัเพ่ิมขึ้นในคร่ึงหลงัของปี ส าหรับตวัเลขการเติบโตของอุปสงค์

ในแง่ตันไมล์ในปีน้ีอยู่ระหว่างติดร้อยละ 2.19 (ข้อมูลจากการวิจัยของ Clarksons) ถึงบวกร้อยละ 0.50 (ข้อมูลจาก
นกัวิเคราะห์ของ Clarksons Platou) อตัราค่าเช่าเหมาล าเป็นระยะเวลาของเรือขนาดเคปไซส์เปล่ียนแปลงจากค่าเฉล่ียท่ี 
7,186 เหรียญสหรัฐในคร่ึงแรกของปี เป็นค่าเฉล่ียท่ี 18,913 เหรียญสหรัฐในคร่ึงหลงัของปี (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 163) แมก้อง
เรือขนาดเคปไซส์จะเติบโตร้อยละ 3.16 ในระหว่างปี ส่ิงน้ีเป็นเคร่ืองยืนยนัถึงความสมดุลของอุปทานและ อุปสงค ์

• ท าไมปี 2564 ถึงแตกต่าง? สัดส่วนปริมาณค าส่ังต่อเรือใหม่ต่อปริมาณกองเรือ (ร้อยละ 6.07) อยู่ในจุดต ่าสุดในรอบ 20 
ปีหรือนานกว่านั้น ซ่ึงหมายความว่าแมว่้าจะมีการปลดระวางเรือในปริมาณนอ้ย แต่อุปทานเรือใหม่ก็มีไม่มาก ซ่ึงส่งผล
ให้เจา้ของเรือต่าง ๆ สามารถท าเงินไดใ้นช่วงไม่ก่ีปีขา้งหนา้เน่ืองจากคาดว่าอุปสงคจ์ะยงัคงขยายตวัต่อไป 

• มีปริมาณการส่งมอบเรือในแง่เดทเวทตนั (ขนาดระวางเรือรวม 48.66 ลา้นเดทเวทตนั) มากกว่าปริมาณการส่ังต่อเรือ
ใหม่ (13.87 ลา้นเดทเวทตนั) เกือบ 4 เท่าตวั ซ่ึงเคยเกิดขึ้นสองคร้ังในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมาในปี 2555 และปี 2559 ซ่ึง
ในทั้งสองคร้ังนั้น ดชันี BDI ไดเ้พ่ิมขึ้นในปีถดัไปร้อยละ 31 ในปี 2556 และร้อยละ 70 ปี 2560 

• เรือท่ีมีอายุเกิน 20 ปีคิดเป็นร้อยละ 6.2 ของกองเรือในปัจจุบนัซ่ึงสูงกว่าสัดส่วนระหว่างปริมาณค าส่ังต่อเรือใหม่ต่อ
ปริมาณกองเรือท่ีร้อยละ 6.07 ณ ส้ินปี 2563 

• ค าส่ังต่อเรือใหม่ในปี 2563 ถูกจ ากดัเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยยาวนานถึง 12 ปี ธนาคารไม่ปล่อยเงินกูแ้ก่เจา้ของ
เรือ ตลาดทุนยงัคงหยุดน่ิง เรือขนาดอลัตราแมกซ์อายุ 5 ปีขายในราคา 16 - 18 ล้านเหรียญสหรัฐเม่ือเทียบกับเรือ
ขนาดอลัตราแมกซ์ส่ังต่อใหม่ขายอยู่ท่ีราคา 26 - 27 ล้านเหรียญสหรัฐ แทบจะไม่ต้องคิดเลยว่าควรซ้ือเรือมือสอง
มากกว่า และความไม่แน่นอนอย่างมากเก่ียวกบักฎระเบียบใหม่เก่ียวกบัก๊าซเรือนกระจกท่ีท าให้ค  าส่ังต่อเรือใหม่มี
จ านวนลดลง 

• อตัราค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์เร่ิมตน้ปีท่ี 16,656 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 4 มกราคมและเพ่ิมสูงถึง 26,489 เหรียญสหรัฐ
ในวนัท่ี 13 มกราคม และปิดท่ี 15,675 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 29 มกราคม 2564 ซ่ึงเป็นอตัราค่าระวางในเดือนมกราคมท่ี
สูงท่ีสุดในรอบกว่าทศวรรษ เรากลา้พูดไหมว่าช่วงเวลาท่ีดีก าลงัจะมาถึง? 

• ปริมาณการขนส่งสินคา้ภายในปี 2593 จะอยู่ท่ี 3.5 เท่าของปริมาณการขนส่งในปี 2551 โดยตอ้งใชเ้รือเพ่ิมขึ้น 3.5 เท่า 
แต่องคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ไดอ้อกกฎเกณฑ์ว่าก๊าซเรือนกระจกจะตอ้งลดลงร้อยละ 50 เม่ือเทียบกบัปี 
2551! 

• เรือท่ีสร้างดว้ยเคร่ืองยนตสั์นดาปภายในหลงัจากปี 2568 จะมีอายุการใชง้านลดลงเหลือเพียง 10 ปีถึง 15 ปีก่อนท่ีจะถูก
แทนท่ีดว้ยเรือท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนยเ์พื่อเป็นการปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัในอนาคต 

• กฎระเบียบใหม่ภายใตก้ารก าหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ  อาจบงัคบัให้เจา้ของเรือท่ีมีเรืออายุ 20 ปีซ่ึง
เป็นเรือท่ีใชก้ารเผาไหมเ้ช้ือเพลิงตอ้งปลดระวางเรือเหล่านั้นซ่ึงจะท าให้ภาคอุปทานมีการลดลงมากขึ้นหลงัปี 2566 

• จีนออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจมูลค่า 667 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในปลายเดือนพฤษภาคม 2563 ซ่ึงมากกว่าท่ีเคยออก
หลงัวิกฤตการเงินโลกเกือบร้อยละ 16 เพื่อต่อสู้กบัโควิด -19 ซ่ึงน่าจะส่งผลดีต่อตลาดสินคา้แห้งเทกองในปี 2564 และ
หลงัจากนั้น 
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• รัฐบาลและธนาคารกลางต่าง ๆ เร่งกระตุน้เศรษฐกิจและการคลงั 17.9 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐซ่ึงน่าจะส่งผลให้อุปสงค์
ในแง่ตนัไมลเ์พ่ิมขึ้นอยา่งมากในปี 2564 / ปี 2565 

• ปี 2564 มีอตัราการเติบโตของอุปสงค์ท่ีร้อยละ 4.36 (ขอ้มูลจาก Clarksons) ถึงร้อยละ 6.7 (ขอ้มูลจาก DNB Markets) 
เทียบกบัอตัราการเติบโตของกองเรือสุทธิท่ีร้อยละ 1.7 (ขอ้มูลจาก Clarksons) ถึงร้อยละ 1.5 (ขอ้มูลจาก DNB Markets) 
ซ่ึงจะส่งผลให้อตัราการเช่าเหมาล าเป็นเวลามีอตัราท่ีแข็งแกร่งและปี 2564 จะเป็นจุดเร่ิมตน้ของรายไดท่ี้แข็งแกร่ง
ส าหรับเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง 

 

มุมมองอ่ืน ๆ ต่อตลาด 

การคา้ถ่านหินจะมีการเติบโตอย่าง “แข็งแกร่ง” ในปี 2564 ซ่ึงหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศในทวีปเอเชียจะน าเขา้ถ่านหิน
เพ่ิมขึ้น แมแ้ต่สหภาพยโุรปก็คาดการณ์ว่าจะมีการน าเขา้เพ่ิมขึ้นเป็น 87 ลา้นตนัจาก 71 ลา้นตนัในปีน้ี การน าเขา้ถ่านหินเทอร์มอล
ส าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าคาดว่าจะฟ้ืนตวัขึ้นร้อยละ 5 เป็น 991 ลา้นตนัตามการประมาณการของ Drewry ซ่ึงเทียบกบัปริมาณ
การน าเขา้ท่ีลดลงร้อยละ 10 ในปีน้ีท่ีปริมาณ 943 ลา้นตนั การน าเขา้ถ่านหินโคก้ส าหรับการผลิตเหล็กจะฟ้ืนตวัขึ้นร้อยละ 6 เป็น
ปริมาณ 275 ลา้นตนั เม่ือเทียบกบัปี 2563 ท่ีลดลงร้อยละ 14 เป็นปริมาณ 259 ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก Lloyd’s List วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 
2563) 
 
เงินฝากออมทรัพยใ์นสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นเป็น 15.9 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากตวัเลขก่อนการระบาดท่ี 13.2 ลา้นลา้นเหรียญ
สหรัฐ ส่ิงท่ีท าให้สับสนท่ีสุดคือมีจ านวนเงินฝากเพ่ิมขึ้นแมว่้าดอกเบ้ียท่ีธนาคารให้ส าหรับเงินฝากจะลดลงจนเกือบเป็นศูนย?์ 
(ขอ้มูลจาก Wall Street Journal วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563) 
 
นกัวิเคราะห์กล่าวว่าการขนส่งสินคา้ทางทะเลและท่าเรือจะไดรั้บประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค 
(Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP) ซ่ึงเป็นสนธิสัญญาการคา้เสรีท่ีลงนามโดย 15 ประเทศเศรษฐกิจหลกั
ในเอเชียแปซิฟิก โดยคาดว่ากลุ่มการค้า (ประกอบดว้ยจีน ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต ้ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และ 10 ประเทศในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต)้ จะกระตุน้การคา้ในภูมิภาคในระยะยาวและลดความเส่ียงจากการต่อตา้นโลกาภิวตัน์ (ขอ้มูลจาก Lloyd’s List 
วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2563) 
 
อุปทานอยู่ในระดับต ่าเป็นประวติัการณ์เน่ืองจากอุปสงค์หยุดชะงกัและอนาคตของเทคโนโลยีเคร่ืองยนต์เรือท่ียงัคลุมเครือ 
ในขณะท่ีอุปสงค์ส าหรับสินคา้แห้งเทกองมีแนวโน้มท่ีดีเน่ืองจากมีการเติบโตในแง่ตนัไมล์โดยไดรั้บแรงหนุนจากโครงการ
กระตุน้โครงสร้างพ้ืนฐานทัว่โลก ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัเช้ือเพลิงในอนาคตไดล้ดปริมาณการส่ังต่อเรือใหม่ ข่าวการฉีดวคัซีน
เพ่ือควบคุมไวรัสจะช่วยสนับสนุนการฟ้ืนตวัของตลาดในปี 2564 และปี 2565 (ข้อมูลจาก Lloyd’s List วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 
2563) 
 
นกัวิเคราะห์คาดว่าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RCEP) จะมีส่วนสนบัสนุนเศรษฐกิจโลกมูลค่า 2 แสนลา้น
เหรียญสหรัฐภายในปี 2573 (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2563) 
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การขนส่งสินคา้ทางเรือระหว่างประเทศถือเป็นหัวใจส าคญัของเศรษฐกิจโลกถือเป็นสัดส่วนการขนส่งถึงร้อยละ 90 ของปริมาณ
การคา้ทัว่โลก การขนส่งดงักล่าวตอ้งใชน้ ้ามนั 4 ลา้นบาร์เรลต่อวนัส าหรับการขนส่งสินคา้ส าคญัเหล่าน้ี มูลค่าของสินคา้ท่ีขนส่ง
ทางทะเลนั้นมีมูลค่าเกือบ 7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปีซ่ึงมากกว่า GDP ทั้งหมดของญ่ีปุ่ น (ข้อมูลจาก TradeWinds วนัท่ี 21 
พฤศจิกายน 2563) 
 
ในประเทศบราซิลฝนท่ีตกหนักเร่ิมจ ากัดการขนส่งของสินคา้ไปยงัท่าเรือ ส่งผลให้การขนส่งในบางภูมิภาคมีปริมาณลดลง 
ปริมาณการขนส่งของออสเตรเลียลดลงตามอุปสงคท่ี์ลดลงตามฤดูกาลจากจีน คิวรอขนถ่ายสินคา้ของเรือขนาดเคปไซส์ของจีน
เร่ิมเพ่ิมขึ้นอีกคร้ังโดยแตะระดบั 10.3 ลา้นเดทเวทตนัในสัปดาห์น้ี นบัเป็นการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 32 ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม และสูง
กว่าค่าเฉล่ีย 5 ปีในอดีตถึงร้อยละ 55 ปริมาณเดทเวทตนัทั้งหมดของเรือท่ีรอการขนถ่ายสินคา้มีประมาณร้อยละ 2.8 ของปริมาณ
เรือขนาดเคปไซส์ทั้งหมด ความแออดัต ่ากว่าระดบัสูงสุดท่ี 16.3 ลา้นเดทเวทตนัในเดือนสิงหาคมถึงร้อยละ 37 การห้ามน าเขา้ถ่าน
หินจากออสเตรเลียอย่างไม่เป็นทางการของจีนเม่ือเร็ว ๆ น้ีก าลงัส่งผลให้เรือขนาดเคปไซส์จ านวนมากไม่สามารถขนถ่ายสินคา้
ได ้แต่การทดสอบ Covid-19 ท่ีเขม้งวดขึ้นก็ส่งผลให้เรือชะลอตวัเช่นกนั (ขอ้มูลจาก  Braemar ACM วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2563) 
 
ราคาทองแดง อลูมิเนียม แร่เหลก็ สังกะสี และวตัถุดิบอ่ืน ๆ ยงัคงเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงแสดงว่านกัลงทุนตา่ง ๆ  เห็นว่าเศรษฐกิจ
โลกจะกลบัมาแขง็แกร่งในปี 2564 (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2563) 
 
จากขอ้มูลของ USDA การส่งออกถัว่เหลืองไปยงัประเทศจีนในปีการตลาดตั้งแต่เดือนกนัยายนถึงตน้เดือนธันวาคมปริมาณรวม 
21.6 ลา้นตนัโดยมีเพียง 8.2 ลา้นตนัท่ีส่งออกไปยงัประเทศอื่น ๆ ของโลก เปรียบเทียบกบัปริมาณ 7.5 ลา้นตนัและ 10 ลา้นตนั
ตามล าดบัในช่วงเวลาเดียวกนัของไตรมาสส่ีปี 2562 ปริมาณการขนส่งมกัจะลดลงในไตรมาสแรก แต่ขอ้มูลอย่างเป็นทางการ
แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณการขายถัว่เหลืองสูงถึง 8.7 ลา้นตนัไปยงัประเทศจีนและเพ่ิมขึ้นอีก 14.4 ลา้นตนัไดข้ายไปยงัประเทศอื่น 
ๆ ของโลก เปรียบเทียบกบัยอดขายในอนาคต ณ เวลาเดียวกนัน้ีเม่ือปีท่ีแลว้ซ่ึงมีเพียง 2.4 ลา้นตนั (ไปยงัจีน) และ 7.2 ลา้นตนั (ไป
ยงัประเทศอื่น ๆ ของโลก) USDA คาดการณ์ยอดขายส าหรับปีการตลาดปี 2563 / ปี 2564 อยูท่ี่ประมาณ 53 ลา้นตนัเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
31 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ (ขอ้มูลจาก Howe Robinson วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563) 
 
การคา้ทางทะเลลดลงร้อยละ 2.1 แต่อุปสงคใ์นแง่ตนัไมลก์ลบัเพ่ิมขึ้น แมว่้าเป็นไปอยา่งชา้ ๆ  ท่ีร้อยละ 0.5 เน่ืองจากสินคา้ท่ีปกติ
มีไวส้ าหรับตลาดแอตแลนติกไดถู้กเปล่ียนเส้นทางการขนส่งไปยงัจีน (ขอ้มูลจาก Clarksons วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2563) 
 
การเติบโตของกองเรือในระดบัต ่าเป็นปัจจยัหลกัท่ีอยู่เบ้ืองหลงัความเช่ือมัน่ว่าตลาดขนส่งสินคา้แห้งเทกองจะขยายตวัอยา่งมาก 
ความต้องการสินคา้โภคภณัฑ์แห้งเทกองเติบโตประมาณร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 5 ในปี 2564 เทียบกับการเติบโตของกองเรือท่ี
ประมาณร้อยละ 2 ท าให้มองในแง่ดีว่าอตัราค่าระวางจะเพ่ิมขึ้นหลงัจากการชะลอตวัท่ีเร่ิมตน้ในปี 2559 จีนเป็นตวัขบัเคล่ือน
ส าคญัของการคา้สินคา้แห้งเทกองในปี 2563 โดยส่วนใหญ่เน่ืองมาจากการใช้จ่ายในโครงสร้างพ้ืนฐานจ านวนมาก ดว้ยความ
คาดหวงัว่าประเทศอื่น ๆ จะกลบัมาเติบโตในปี 2564 โดยมีความหวงัว่าอุปสงคท่ี์ซ่อนเร้นอยูจ่ะกลบัมา (ขอ้มูลจาก  Lloyd’s List 
วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2563) 
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Joe Biden ผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาไดใ้ห้ค  ามัน่ว่าจะใชเ้งิน 2 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐในการสร้างถนน 
สะพาน และจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า โครงการสีเขียวคิดเป็นร้อยละ 30 ของกองทุนฟ้ืนฟูมูลค่า 750 พนัลา้นยูโรของสหภาพยุโรป 
(918 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) จีนไดส้ ารองเงินไว ้10 ลา้นลา้นหยวน (1.5 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ) ส าหรับโครงการใหม่ต่าง ๆ  และ
รัฐบาลในละตินอเมริกาและเอเชียหลายแห่งมีแผนท่ีจะใชเ้งินจ านวนมาก Global Infrastructure Hub ซ่ึงเป็นหน่วยหน่ึงของ G20 
คาดว่าโลกจะตอ้งใชเ้งินลงทุน 82 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐภายในปี 2583 (ขอ้มูลจาก The Economist วนัท่ี 2 มกราคม 2564) 
 
การใชจ้่ายและการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนจะลดเนน้การส่งเสริมการใชเ้หลก็ในช่วงหลายปีขา้งหน้าและความพยายามในการ
กระตุน้เศรษฐกิจดงักล่าวจะถูกควบคุม แต่ความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของจีนไดส่้งผล
ให้การผลิตเหลก็เตาหลอมซ่ึงเป็นหน่ึงในแหล่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไดต้กเป็นเป้า เม่ือเร็ว ๆ น้ี
ทางการจีนไดจ้ดัประเภทผลิตภณัฑ์เศษเหล็กบางรายการใหม่โดยอนุญาตให้น าเขา้เพ่ือรีไซเคิลได ้ส่ิงน้ีอาจบ่งช้ีถึงบทบาทท่ีมาก
ขึ้นของการผลิตเหล็กในเตาไฟฟ้าในปี 2564 และในอนาคต และความตอ้งการแร่เหล็กท่ีลดลงแมว่้าในปัจจุบนัราคาเศษเหลก็จะ
สูง แต่อตัราก าไรส าหรับการรีไซเคิลเหล็กยงัไม่สนบัสนุนรูปแบบการผลิตแบบใหม่น้ีสักเท่าใด (ขอ้มูลจาก  Braemar ACM วนัท่ี 
7 มกราคม 2564) 
 
ตลาดสินคา้แห้งเทกองไดรั้บประโยชน์จากความสัมพนัธ์ทางการคา้ท่ีดีขึ้นระหว่างสหรัฐฯและจีนในปี 2563 ซ่ึงมีการคา้ธัญพืช
ระหว่างสองประเทศเพ่ิมขึ้นกว่าสองเท่าเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้เป็นปริมาณเกือบ 36 ลา้นตนั เน่ืองจากการส่งออกถัว่เหลืองของ
สหรัฐฯดูเหมือนจะฟ้ืนตวัขึ้น การเก็บเก่ียวท่ีลดลงอย่างมากอนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศของจีนในปี 2563 ไดส่้งผลให้ความ
ตอ้งการน าเขา้ขา้วโพดของประเทศเพ่ิมขึ้นเช่นกนั การคา้ขา้วโพดระหว่างสหรัฐฯกบักลุ่มคา้ขา้วโพดทางทะเลของจีนท าสถิติ
สูงสุดเป็นประวติัการณ์โดยมากกว่าไตรมาสส่ีของปีก่อนหนา้ถึง 2.7 ตนัและยงัคงแขง็แกร่งในปีน้ี ซ่ึงช่วยผลกัดนัอตัราค่าระวาง
เรือขนาดซุปราแมกซ์และเรือขนาดปานาแมกซ์ท าสถิติสูงสุดในรอบหลายปีในเดือนมกราคม (ขอ้มูลจาก  Braemar ACM วนัท่ี 7 
มกราคม 2564) 
 
เจา้หน้าท่ีธนาคารกลางสหรัฐรายหน่ึงกล่าวว่าขณะน้ีมี “มุมมองท่ีชัดเจนขึ้น” เก่ียวกบัเส้นทางเศรษฐกิจในอนาคตและมุมมอง
ส าหรับการฟ้ืนตวัอย่างเต็มท่ี อีกคนหน่ึงกล่าวว่า “จุดส้ินสุด” ของโรคระบาดมาถึงแลว้ คนท่ีสามคาดการณ์ว่าปี 2564 จะเป็นท่ี 
"น่าประทบัใจ" (ขอ้มูลจาก  Reuters วนัท่ี 12 มกราคม 2564) 
 
หน่ึงในผลท่ีตามมาในระดบัโลกคือการท่ีสหภาพยุโรปลงนามขอ้ตกลงกบัจีนในช่วงปลายปี 2563 การลงทุนของสหภาพยโุรป - 
จีน (EU-China investment) ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 7 ปีในการด าเนินการน้ีจะช่วยขจดัอุปสรรคในการลงทุนจากต่างประเทศในจีน
ส าหรับอุตสาหกรรมสัญชาติยุโรปบางประเภท รวมทั้งแกปั้ญหาในดา้นการบงัคบัถ่ายทอดเทคโนโลยี เงินอุดหนุนท่ีไม่โปร่งใส 
และกิจการรัฐวิสาหกิจ นอกจากน้ี ยงัให้ค  ามัน่ว่าจีนจะ “พยายามอย่างต่อเน่ืองและอย่างย ัง่ยืน” ในการให้สัตยาบนัอนุสัญญา
ระหว่างประเทศเก่ียวกบัการห้ามบงัคบัใชแ้รงงาน (ขอ้มูลจาก  Lloyd’s List วนัท่ี 13 มกราคม 2564) 
 
การเผาไหม้ถ่านหินก าลงัพุ่งสูงขึ้นในเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือเน่ืองจากบริษทัสาธารณูปโภคหันไปใช้เช้ือเพลิงถ่านหิน 
ท่ามกลางความหนาวเยน็และวิกฤตอุปทานของก๊าซ LNG อุปสงคข์องยโุรปก็เพ่ิมสูงขึ้นเช่นกนัดว้ยราคาก๊าซ LNG ท่ีพุ่งสูงขึ้นท า



บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกดั (มหำชน)   14 | ห น้ า  

 

ให้ปัจจุบนัถ่านหินมีราคาถูกกว่าก๊าซในราคาต่อเมกะวตัตเ์ป็นคร้ังแรกในรอบหลายปี สภาพอากาศท่ีหนาวเยน็กว่าปกติในซีกโลก
เหนือประกอบกบัอุปสงคภ์าคอุตสาหกรรมท่ีดีขึ้นน่าจะรักษาความตอ้งการถ่านหินและการขนส่งถ่านหินให้อยูใ่นระดบัท่ีดีในอีก
ไม่ก่ีสัปดาห์ขา้งหนา้ (ขอ้มูลจาก  Arrow วนัท่ี 15 มกราคม 2564) 
 

มีปริมาณการส่งมอบเรือในแง่เดทเวทตนั (ขนาดระวางเรือรวม 48.7 ลา้นเดทเวทตนั) มากกว่าปริมาณการส่ังต่อเรือใหม่ (13.5 

ลา้นเดทเวทตนั) เกือบ 4 เท่าตวั ซ่ึงเคยเกิดขึ้นสองคร้ังในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมาในปี 2555 และปี 2559 ซ่ึงในทั้งสองคร้ังนั้น ดชันี 

BDI ไดเ้พ่ิมขึ้นในปีถดัไปร้อยละ 31 ในปี 2556 และร้อยละ 70 ปี 2560 (ขอ้มูลจาก  Arrow วนัท่ี 20 มกราคม 2564)  

 
ตลาดสินคา้แห้งเทกองไดเ้ร่ิมตน้ในปี 2564 ดว้ยพ้ืนฐานท่ีดี โดยเดือนมกราคมมีการขนส่งทางเรือคึกคกัท่ีไม่ค่อยพบเห็นบ่อยนกั
ไดข้ยายไปสู่คร่ึงหลงัของเดือน และตลาดเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ก็เช่นเดียวกนั ดชันีส าหรับเรือแฮนด้ีไซส์ขนาดระวาง 38,000 เดท
เวทดนั มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 11,835 เหรียญสหรัฐต่อวนั จนถึงตอนน้ีซ่ึงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 63 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 เรือ
ขนาดซุปราแมกซ์ยงัคงมีผลประการท่ีดี อยา่งไรก็ตาม เงินส่วนต่างท่ีเรือขนาดซุปราแมกซ์ท าไดม้ากกว่าเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ยงัคง
ลดลงอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นแนวโนม้ท่ีเกิดขึ้นในช่วงสองสามปีท่ีผ่านมา รายไดเ้ฉล่ียของเรือขนาดซุปราแมกซ์ในปี 2563 มากกว่า
เรือแฮนด้ีไซส์ขนาดระวาง 38,000 เดทเวทดนัเพียง 185 เหรียญสหรัฐต่อวนั ลดลงจาก 656 เหรียญสหรัฐต่อวนัในปี 2562 และ 
1,162 เหรียญสหรัฐต่อในปี 2561 อาจถกเถียงไดว่้าดชันีเหล่าน้ีเป็นอตัราค่าระวางท่ีแทจ้ริงท่ีเจา้ของเรือเหล่าน้ีไดรั้บหรือไม่ แต่เรา
เห็นแนวโนม้เดียวกนัเกิดขึ้นในตลาดเช่าเหมาล าเป็นระยะเวลา จากการประเมินอตัราค่าระวางการเช่าเหมาล าเป็นระยะเวลาหน่ึงปี 
เรือขนาดซุปราแมกซ์ให้ผลตอบแทนเฉล่ียเพียง 713 เหรียญสหรัฐต่อวนัมากกว่าเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ในปี 2563 ซ่ึงลดลงจาก 975 
เหรียญสหรัฐต่อวนัในปี 2562 และ 1,815 เหรียญสหรัฐต่อวนัในปี 2561 สาเหตุท่ีว่าท าไมส่วนต่างน้ีจึงลดลงอาจมาจากภาค
อุปทาน ดูเหมือนว่าตลาดเรือขนาดแฮนด้ีไซส์จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการเติบโตของอุปทานท่ีมากเกินไปซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
เรือขนาดใหญ่ ในปี 2563 มีการเพ่ิมขึ้นของกองเรืออย่างแขง็แกร่งในตลาดสินคา้แห้งเทกอง แต่การส่งมอบเรือขนาดแฮนด้ีไซส์
นั้นนอ้ยกว่าเรือขนาดใหญ่เป็นอยา่งมาก ปีท่ีแลว้ มีเรือขนาดซุปราแมกซ์ล าใหม่จ านวน 138 ล า ซ่ึงเพ่ิมขนาดของกองเรือขนาดซุป
ราแมกซ์ในแง่เดทเวทตนัถึงร้อยละ 3.6 โดยอตัราการเพ่ิมขึ้นของเรือใหม่ขนาดอลัตราแมกซ์อยู่ท่ีร้อยละ 13.6 ในขณะเดียวกนั
อตัราการเพ่ิมขึ้นของเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ในปี 2563 อยู่ท่ีเพียงร้อยละ 1.6 เท่านั้น ตวัเลขท่ีไม่เท่ากนัเหล่าน้ีอาจอธิบายไดว่้าท าไม
อตัราค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์โดยเฉล่ียจึงใกล้เคียงกับอตัราค่าระวางเรือในตลาดเรือขนาดซุปราแมกซ์ ซ่ึงก าลงัได้รับ
ผลกระทบจากขนาดระวางบรรทุกท่ีเพ่ิมขึ้นอยา่งมากของเรือใหม่ขนาดอลัตราแมกซ์ ผลกระทบน้ีดูเหมือนว่าจะยงัคงมีต่อไป การ
ส่ังต่อเรือขนาดแฮนด้ีไซส์มีปริมาณต ่าสุดในกลุ่มเรือขนสินคา้แห้งเทกองโดยมีเพียงร้อยละ 4 ของปริมาณกองเรือในปัจจุบนั ซ่ึง
น้อยกว่าถึงร้อยละ 2 เม่ือเทียบกบัเรือขนาดซุปราแมกซ์ ภาคอุปสงคมี์บทบาทในเร่ืองน้ีดว้ย เม่ือรวมปริมาณการคา้ในเรือขนาด
แฮนด้ีไซส์และเรือขนาดซุปราแมกซ์ รวมถึงการแล่นเรือเปล่า เราสามารถวดัความสัมพนัธ์ของสินคา้โภคภณัฑท่ี์แตกต่างกนัตาม
ความตอ้งการของแต่ละภาคการขนส่ง ความแตกต่างท่ีชดัเจนท่ีสุดระหว่างเรือขนาดแฮนด้ีไซส์และเรือขนาดซุปราแมกซ์ในอุป
สงคน์ั้นอยู่ท่ีสินคา้ถ่านหิน ตลาดเรือขนาดซุปราแมกซ์มีสัดส่วนการขนส่งถ่านหินจ านวนมากซ่ึงคิดเป็นประมาณหน่ึงในส่ีของ
ตวัเลขอุปสงคถ์่านหินในช่วงปี 2562 ถึงปี 2563 ในขณะเดียวกนัเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ขนส่งถ่านหินเพียงประมาณร้อยละ 10 ของ
อุปสงค ์โดยเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ดูเหมือนจะเน้นไปท่ีการขนส่งธัญพืชมากกว่าซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 26 ของอุปสงคใ์นช่วงสองปีท่ี
ผา่นมาเปรียบเทียบกบัร้อยละ 19 ส าหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์ เม่ือพิจารณาถึงผลกระทบจากโรคระบาดต่อสินคา้เหล่าน้ี จึงไม่น่า
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แปลกใจท่ีอุปสงคส์ าหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ค่อนขา้งแข็งแกร่งกว่าเรือขนาดซุปราแมกซ์ในช่วงสองสามเดือนท่ีผ่านมา ในปี 
2563 การคา้ถ่านหินทัว่โลกลดลงเกือบร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากเราเห็นความตอ้งการพลงังานและผลิตภณัฑเ์หลก็
นอกประเทศจีนลดลงอย่างมาก เน่ืองจากการพ่ึงพาสินคา้ประเภทน้ีมาก ตลาดเรือขนาดซุปราแมกซ์จึงไดรั้บผลกระทบจากการท่ี
อุปสงค์ลดลงอย่างมาก นอกจากน้ี ในช่วงปี 2563 จีนไดก้ าหนดมาตรการควบคุมการน าเขา้ถ่านหินเทอร์มอลอย่างเขม้งวดใน
ขณะท่ีพยายามกระตุน้การผลิตในประเทศ การคา้ธัญพืชยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ืองในปี 2563 เน่ืองจากความตอ้งการอาหารยงัคง
ฟ้ืนตวัไดดี้และผูผ้ลิตหลายรายไดรั้บประโยชน์จากสภาพอากาศท่ีเอ้ืออ านวย ปริมาณการคา้ธญัพืชรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 เม่ือเทียบ
กบัปีก่อนหนา้และในขณะเดียวกนัก็ส่งผลดีต่อเรือประเภทที่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ โดยช่วยสนบัสนุนอตัราค่าระวางเรือ
ขนาดแฮนด้ีไซส์อย่างมากเน่ืองจากธัญพืชมีส่วนแบ่งของอุปสงคท่ี์มากขึ้นในตลาดน้ี นอกจากนั้น เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ยงัขนส่ง
ปุ๋ ยซ่ึงมีปริมาณเพ่ิมขึ้นในปีท่ีแลว้ ผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 11 ของอุปสงคข์องเรือขนาดแฮนด้ีไซส์เทียบกบัร้อยละ 7 
ส าหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์และการขนส่งทางไกลจากทะเลบอลติกและทวีปยุโรปไปยงัประเทศต่าง ๆ ในอเมริกาและเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตช่้วยพยุงอตัราค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ในปี 2563 เรือขนาดซุปราแมกซ์มีแนวโนม้ท่ีจะมุ่งเนน้ไปท่ีการซ้ือ
ขายแร่กลุ่มย่อยมากขึ้นโดยเฉพาะแร่นิกเกิล ซ่ึงมีปริมาณลดลงในช่วงตน้ปี 2563 หลงัจากการห้ามส่งออกจากอินโดนีเซีย การคา้
แร่นิกเกิลคิดเป็นร้อยละ 5 ของความตอ้งการของเรือขนาดซุปราแมกซ์ในปี 2562 และน้อยกว่าร้อยละ 1 ส าหรับเรือขนาดแฮนด้ี
ไซส์ ดงันั้นการลดลงร้อยละ 30 ในการขนส่งในปีท่ีแลว้ท าให้ความตอ้งการเรือขนาดใหญ่ลดลง รูปแบบการส่ังซ้ือและแนวโนม้
การเติบโตท่ีแตกต่างกนัส าหรับการคา้ธัญพืชและถ่านหินดูเหมือนจะสนบัสนุนแนวโนม้น้ีอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม ดว้ยกลุ่ม
สินคา้โภคภณัฑ์ท่ีมีความผนัผวนอย่างมาก ในขณะท่ีเราด าเนินการส ารวจไปตลอดทั้งปี เรามีแนวโน้มท่ีจะเห็นว่าเร่ืองราวการ
เติบโตทางการคา้ท่ีแตกต่างกนัยงัคงส่งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ของเรือขนาดแฮนด้ีไซส์และเรือขนาดซุปราแมกซ์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ในช่วงสองสามสัปดาห์ท่ีผา่นมา เน่ืองจากจีนไดผ้อ่นคลายการควบคุมการน าเขา้ถ่านหินเทอร์มอล เราไดเ้ห็นการคา้ในกลุ่ม
เรือขนาดซุปราแมกซ์เพ่ิมขึ้นอีกคร้ังซ่ึงผลกัดนัใหอ้ตัราค่าระวางสัมพนัธ์กบักลุ่มเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ และในขณะท่ีการลงทุนและ
ความตอ้งการวตัถุดิบทัว่โลกฟ้ืนตวัขึ้น ประเด็นส าคญัก็คือเรายงัคงมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโนม้ระยะยาวของทั้งตลาดเรือขนาด
แฮนด้ีไซส์และเรือขนาดซุปราแมกซ์ ซ่ึงอยูใ่นจุดท่ีดีท่ีจะไดป้ระโยชน์จากการฟ้ืนตวัของการซ้ือขายสินคา้รองจ านวนมาก (ขอ้มูล
จาก  Braemar AMC วนัท่ี 21 มกราคม 2564) 
 
ในปี 2563 ปริมาณการคา้ถ่านหินทางทะเลทัว่โลกลดลงมากถึงร้อยละ 12.7 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกส่วน
ใหญ่เกิดการหยุดชะงกั อย่างไรก็ตาม บริเวณอ่าวแปซิฟิก (จีนและเวียดนาม) เป็นพ้ืนท่ีมีปริมาณการคา้ค่อนขา้งดีและช่วยเพ่ิม
อุปทานถ่านหินของออสเตรเลีย ปริมาณการส่งออกถ่านหินจากออสเตรเลียลดลงน้อยกว่าผูส่้งออกรายใหญ่อื่น ๆ ในปี 2563 
ออสเตรเลียส่งออกถ่านหินปริมาณ 358.1 ลา้นตนั ลดลงสุทธิท่ีร้อยละ 7.7 จากปีก่อนหนา้เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณ 388.0 ตนัท่ี
ส่งออกในปี 2562 ออสเตรเลียยงัคงเป็นผูส่้งออกถ่านหินอนัดบัตน้ ๆ ของโลก ในปี 2563 ออสเตรเลียขยายความเป็นผูน้ าเหนือ
อินโดนีเซียซ่ึงส่งออกถ่านหินเพียง 314.4 ลา้นตนัลดลงร้อยละ 18.6 จากปีก่อนหน้า การส่งออกถ่านหินจากออสเตรเลียไปยงัจีน
ลดลงร้อยละ 22.2 เหลือเพียง 70.1 ลา้นตนัขณะท่ีการส่งออกไปอินเดียเพ่ิมขึ้นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.8 จากปีก่อนหน้าในปี 2563 เป็น 
47.0 ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 26 มกราคม 2564) 
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หลายประเทศท่ีผลกัดนัการคา้วตัถุดิบดูเหมือนว่าจะมีสภาวะเศรษฐกิจท่ีดีในปี  2564 หรือ IMF  ไดป้รับประมาณการการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การน าเขา้วตัถุดิบของจีนคิดเป็นปริมาณมากกว่าร้อยละ  40 ของอุปสงคก์ารขนส่งสินคา้แห้งเทกองก่อนเกิดการ
ระบาดของโรค โดยวดัปริมาณการน าเขา้ในแง่เดทเวทตนัในปี 2562 เรายงัคงคาดว่าการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และภาคอุตสาหกรรมเหลก็ของจีนจะท าให้เศรษฐกิจเติบโตแบบลดมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจโดยเนน้การใชเ้หลก็ลงในอีกไม่ก่ีปี
ขา้งหน้า แต่เน่ืองจากอุปสงคห์ลกัของประเทศจีน คือ แร่เหล็ก ถ่านหิน ธัญพืชและสินคา้แห้งเทกองกลุ่มรองประเภทอื่น  ๆ การ
ฟ้ืนตวัสู่ภาวะเศรษฐกิจก่อนการระบาดไดอ้ย่างรวดเร็วเป็นสัญญาณท่ีดีส าหรับการฟ้ืนตวัของวฏัจกัรตลาดการขนส่งสินคา้แห้งเท
กอง แนวโน้มภาพรวมท่ีดีขึ้นอย่างมากของอินเดีย (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.5) ซ่ึงมากกว่าร้อยละ 6 มาจากอุปสงคใ์นวตัถุดิบท่ีขนส่ง
ทางทะเลก็มีแนวโน้มท่ีจะสนับสนุนค่าระวางเรือ ในขณะท่ีตลาดการขนส่งสินคา้แห้งเทกองพึ่งพิงญ่ีปุ่ นเป็นอย่างมาก (ร้อย
ละ 9 ของอุปสงค)์ ก็เป็นผลบวกเช่นกนั จากมุมมองเชิงบวกของ IMF ท่ีมีต่อประเทศญ่ีปุ่ น (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.1) การเติบโตเหล่าน้ี
หมายความว่าการฟ้ืนตวัท่ีช้าในยุโรปนั้นจะเป็นท่ีน่ากงัวลเพียงเล็กน้อยส าหรับการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง เน่ืองจากประเทศ
เหล่าน้ีรวมกันมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 7 ของอุปสงค์ ในแง่ของอุปสงค์ของวตัถุดิบโดยตรง สหรัฐฯ (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.1) 
ค่อนขา้งไม่มีนยัส าคญัในฐานะผูน้ าเขา้ซ่ึงคิดเป็นเพียงร้อยละ 2 ของปริมาณการขนส่งทางเรือ แต่การกระตุน้การใชจ้่ายทางการ
คลงัท่ีเพ่ิมขึ้นส่งผลเชิงบวกไปยงัประเทศอื่น ๆ ของเศรษฐกิจโลก ซ่ึงหนุนอุปสงคใ์นการขนส่งสินคา้ทางเรือ และแน่นอนว่าการ
ลงทุนภาคการผลิตและกิจกรรมการก่อสร้างท่ีเพ่ิมมากขึ้นจะกระตุน้ความตอ้งการส าหรับสินคา้เทกองกลุ่มรอง เช่น ซีเมนต ์สินคา้
อื่น ๆ และสินคา้เหลก็ส าเร็จรูป ซ่ึงจ าเป็นตอ้งผลิตในประเทศอื่น (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 28 มกราคม 2564)  
 

การเปลีย่นแปลงหลกัของภาคอุปทาน 
เร่ิมตน้ปี 2563 ดว้ย อุปทานเรืออยู่ท่ี 873.43 ลา้นเดทเวทตนั และเพ่ิมขึ้นเป็น 906.99 ลา้นเดทเวทตนั ณ ส้ินปี 2563 หากค านวณ
อตัราการส่งมอบเรือล่าชา้ท่ีร้อยละ 15 (ปริมาณการส่งมอบเรือล่าชา้ในปี 2563 อยูท่ี่ร้อยละ 11.8) ของก าหนดการส่งมอบเรือในปี 
2564 และปี 2565 และคาดว่าจะมีการรีไซเคิลเรือในปริมาณ 16 ลา้นเดทเวทตนั (ปริมาณการรีไซเคิลเรือในปี 2563 อยูท่ี่ 15.1 ลา้น
เดทเวทตนั) อตัราการขยายตวัของกองเรือสุทธิจะอยู่ท่ีร้อยละ 1.84 (จาก 906.99 ลา้นเดทเวทตนัเป็นปริมาณกองเรือ 923.65 ลา้น
เดทเวทตนัโดยเป็นการขยายตวัในกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือจาก 321.85 ลา้นเดทเวทตนัเป็นปริมาณกองเรือ 324.54 
ลา้นเดทเวทตนั เป็นการขยายตวัในกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือจาก  585.14 ลา้นเดทเวทตนัเป็นปริมาณกองเรือ 
599.11 ลา้นเดทเวทตนั) ภายในส้ินปี 2564 และร้อยละ 0.22 ภายในส้ินปี 2565 (จาก 923.66 ลา้นเดทเวทตนัเป็นปริมาณกองเรือ 
925.73 ลา้นเดทเวทตนัโดยเป็นการขยายตวัในกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือจาก 324.54 ลา้นเดทเวทตนัเป็นปริมาณ
กองเรือ 323.92 ลา้นเดทเวทตนั เป็นการขยายตวัในกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือจาก 599.11 ลา้นเดทเวทตนัเป็น
ปริมาณกองเรือ 601.81 ลา้นเดทเวทตนั) ความแออดัของเรือ การจดัการน ้ าถ่วงเรือ การลดความเร็วในการแล่นเรือลง และความ
ล่าชา้เน่ืองจากตอ้งกกักนัโรคจากโควิด-19 ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยกระชบัภาคอุปทาน 
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มุมมองอ่ืน ๆ ต่อการเปลีย่นแปลงหลกัของภาคอุปทาน 
ขอ้มูลจาก Alphabulk ระบุว่ากลุ่มเรือขนาดซุปราแมกซ์มีการเปล่ียนแปลงอย่างมากท่ีสุดในแง่ของอายุเรือในช่วงสองปีท่ีผ่านมา 
สัดส่วนของเรือท่ีมีอายุต ่ากว่า 5 ปีลดลงจากร้อยละ 34 เป็นร้อยละ 22 โดยมีเรือ 125 ล าหรือเกือบ 6 ลา้นเดทเวทตนัท่ีมีอายุ 25 ปี
และมากกว่า 25 ปีขึ้นไป (ขอ้มูลจาก Splash วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2563)  
 
สภาวะตลาดท่ีเลวร้ายช่วยผลักดันเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่านสินค้าบนเรือรุ่นเก่าไปยงัอู่ปลดระวางเรือ ซ่ึงหมายความว่าการ
เปล่ียนแปลงสุทธิของปริมาณกองเรือขนาดซุปราแมกซ์นบัจากตน้ปีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.4 เป็น 197.1 ลา้นเดทเวทตนั เรือขนาดแฮนด้ี
ไซส์เพ่ิมขึ้นเพียง 65 ล าและมีเรือจ านวน 32 ล าถูกปลดระวาง ปริมาณกองเรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.5 นับจากตน้ปีจนถึงปัจจุบนัท่ี
ปริมาณ 88.9 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงเป็นการเพ่ิมขึ้นท่ีต ่าท่ีสุดในกลุ่มเรือขนสินคา้แห้งเทกอง การเพ่ิมขึ้นของเรือใหม่ในตลาดน้ี
มุ่งเนน้ไปท่ีเรือแฮนด้ีไซส์ขนาดใหญ่รุ่นใหม่ ในขณะท่ีการปลดระวางเรือจะมุ่งเนน้ไปท่ีกองเรือแฮนด้ีไซส์รุ่นเก่าท่ีอายมุาก ขนาด
เลก็ และแบบดั้งเดิม (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2563)  
 
มีเรือมากกว่า 60 ล าจอดรออยูน่อกท่าเรือของจีนเพื่อรอการอนุญาตให้เขา้ท่า ซ่ึงคาดว่าจะมีปริมาณอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 0.8 ของ
กองเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองโลก (ขอ้มูลจาก DNB Markets วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563)  
 
เรือขนส่งแร่ขนาดใหญ่ (VLOC): จนถึงวนัน้ี มีการส่งมอบเรือขนส่งสินคา้สินคา้แห้งเทกองท่ีใหญ่ท่ีสุด จ านวน 21 ล า ในปีน้ี 
อยา่งไรก็ตาม มีการปลดระวางเรือจ านวน 22 ล า ดงันั้น การเติบโตของกองเรือสุทธิในปัจจบุนัจึงมีเพียงเลก็นอ้ยท่ี 0.6 ลา้นเดทเวท
ตนัในปัจจุบนั 
 

เรือขนาดเคปไซส์: มีการส่งมอบเรือจ านวนทั้งส้ิน 77 ล าหรือ 15.5 ลา้นเดทเวทตนัในปี 2563 เทียบกบัการปลดระวางเพียง 19 ล า 
(3.2 ลา้นเดทเวทตนั) ท าให้ปริมาณรวมของเรือขนาดเคปไซส์เพ่ิมขึ้น 12.3 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงตอนน้ีมีปริมาณอยู่ท่ี 264 ลา้นเดท
เวทตนั 

เรือขนาดปานาแมกซ์: มีปริมาณการเพ่ิมขึ้นท่ีแขง็แกร่งปริมาณเรือส่งมอบจ านวน 147 ล า และการปลดระวางเรือจ านวน 9 ล า โดย
มีการเพ่ิมขึ้นของกองเรือ 11.6 ลา้นเดทเวทตนั  

เรือขนาดซุปราแมกซ์ - เรือขนาดอลัตราแมกซ์: ปริมาณการส่งมอบจนถึงส้ินเดือนพฤศจิกายนปี 2563 มีปริมาณเท่ากบัปริมาณการ
ส่งมอบในปี 2562 (จ านวน 130 ล า) และมีการปลดระวางเรือเพียง 3 ล า นบัเป็นอีกปีท่ีแข็งแกร่งส าหรับการเพ่ิมขึ้นสุทธิ (6 ลา้น
เดทเวทตนั) ในขณะน้ีมีเรือจ านวน 3,411 ล า (เรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือขนาดระวาง 46,000 - 70,000 เดทเวทตนั)  ซ่ึง
เป็นจ านวนเรือท่ีมากท่ีสุดในกลุ่มเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง 

เรือขนาดแฮนด้ีไซส์: ในทางตรงกนัขา้มมีการส่งมอบเรือ 64 ล าและการปลดระวางเรือจ านวน 48 ล าหรือการเติบโตของเรือกลุ่มน้ี
เพียง 0.7 ลา้นเดทเวทตนั  
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ขอ้บ่งช้ีในปัจจุบนัช้ีให้เห็นถึงการเพ่ิมขึ้นสุทธิร้อยละ 3.6 ถึงร้อยละ 3.7 (35 ลา้นเดทเวทตนั) ของกองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง
ในปี 2563 เป็นประมาณ 885 ลา้นเดทเวทตนั โดยมีปริมาณตั้งแต่ร้อยละ 5.2 ส าหรับเรือขนาดปานาแมกซ์ ลดลงเหลือนอ้ยกว่าร้อย
ละ 1 ส าหรับเรือขนส่งแร่ขนาดใหญ่ (VLOC) / เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (ข้อมูลจาก Howe Robinson Research วนัท่ี 11 ธันวาคม 
2563) 
 
เน่ืองจากความเร็วเฉล่ียของกองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองลดลงในเดือนธันวาคม เราจึงคาดการณ์ว่าอุปทานมีประสิทธิผลลดลง
โดยเทียบเท่ากบัการลดลงในปริมาณ 10.7 ลา้นเดทเวทตนั ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงสุทธิลดลงท่ี 9.8 ลา้นเดทเวทตนั หรือ
ลดลงต่อปีร้อยละ 12.9 จากตน้ปีจนถึงปัจจุบนักองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองมีการส่งมอบเรือใหม่ในปริมาณ 48.6 ลา้นเดทเวท
ตนัและมีการปลดระวางเรือปริมาณ 14.9 ลา้นเดทเวทตนั ทั้งน้ี ปริมาณกองเรือสุทธิ ณ ส้ินเดือนธันวาคมอยูท่ี่ 912.2 ลา้นเดทเวท
ตนั (ขอ้มูลจาก DNB Markets วนัท่ี 5 มกราคม 2564) 
 
การปลดระวางเรือท่ีมีอายกุารใชง้านเกินใชเ้วลานานกว่าท่ีเราคาดไวเ้ม่ือตน้ปี 2563 เน่ืองจากอู่ปลดระวางเรือไดปิ้ดลงในคร่ึงแรก
ของปีและตลาดท่ีแขง็แกร่งในคร่ึงหลงัของปี ในช่วงปลายปีเราพบว่าการปลดระวางเรือเพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัส าคญั ในไตรมาสส่ี มี
การปลดระวางเรือขนาดปานาแมกซ์จ านวน 6 ล า ตวัเลขน้ีถือว่าค่อนขา้งนอ้ย แต่แสดงให้เห็นว่าปริมาณการปลดระวางเรือเพ่ิมขึ้น
อย่างมากและมากกว่าปริมาณการปลดระวางเรือรายปีในปี 2561 และ ปี 2562 ในท านองเดียวกนัในไตรมาสส่ี เราเห็นการปลด
ระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ในปริมาณสูงสุดนบัตั้งแต่ปี 2560 ปริมาณการรีไซเคิลเรือท่ีมีปริมาณมากและ
อตัราการปลดระวางเรือท่ีแขง็แกร่งจากราคาเหลก็ท่ีสูงขึ้น มีแนวโนม้ท่ีจะมีการรีไซเคิลเรือมากขึ้นในปี 2564 (ขอ้มูลจาก Braemar 
ACM วนัท่ี 7 มกราคม 2564) 
 

การเปลีย่นแปลงหลกัด้านกฎเกณฑ์ 
การขนส่งสินคา้ทางทะเลคิดเป็นสัดส่วนการขนส่งประมาณร้อยละ 90 ของสินคา้ทั้งหมดในโลกในแง่ปริมาณและก่อให้เกิดก๊าซ
เรือนกระจกประมาณร้อยละ 2 ในทางกลบักันอุตสาหกรรมปศุสัตว์ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 9.9 ตามรายงานของ
ส านกังานคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มของสหรัฐอเมริกา แต่ในขณะน้ีอุตสาหกรรมขนส่งสินคา้ทางทะเลตอ้งท าให้เรือมีค่ามลพิษเป็น
ศูนย ์(Zero Emission Vessels) ในขณะท่ีไม่มีใครพูดถึงค่ามลพิษเป็นศูนยห์รือลดการปล่อยมลพิษจากธุรกิจปศุสัตว ์โลกของเราน้ี
ช่างแปลกประหลาด! 
 
เคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัไดถู้กติดตั้งบนเรือกว่า 3,000 ล า ซ่ึง “ส้ินเปลือง” กว่า 6 พนัลา้นเหรียญสหรัฐหรือมากกว่า ซ่ึงเงินเหล่าน้ี
สามารถน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหาก๊าซคาร์บอนท่ีจริงจงัไดม้ากกว่าน้ี เน่ืองจากราคาระหว่างน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่า
ก ามะถนัสูงและราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าแทบจะเท่ากนั ความไดเ้ปรียบทางเศรษฐกิจซ่ึงเจา้ของเรือเคยไดจ้ากการติด
เคร่ืองดกัจบัเขม่าควนับนเรือของพวกเขาไดห้ายไป เคร่ืองดกัจบัเขม่าควนันอกจากไม่รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอีกต่อไป  "เคร่ือง
ดกัจบัเขม่าควนัระบบเปิด" ซ่ึงเกือบร้อยละ 85 ของเรือท่ีติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัทั้งหมดยงัถูกห้ามจากท่าเรือต่าง ๆ ทัว่โลก
มากขึ้นเร่ือย ๆ ซ่ึงหมายความว่าเรือท่ีติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัระบบเปิดจะตอ้งเผาไหมเ้ช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าท่ีสอดคลอ้งกบั
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กฎเกณฑ์ IMO2020 เม่ืออยู่ท่ีท่าเรือ ซ่ึงเพ่ิมเร่ืองน่าปวดหัวในการด าเนินการส าหรับเจา้ของเรือดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ไม่มีเรือล า
ใดของบริษทัฯ ติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั 
 
ในสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนพฤศจิกายน องคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ไดอ้อกกฎเกณฑ ์Energy Efficiency Existing Ship 
Index (EEXI) ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปี 2566 โดยกฎเกณฑด์งักล่าวน้ีจะก าหนดให้เรือตา่ง ๆ  ตอ้งมีประสิทธิภาพการใชเ้ช้ือเพลิง
ท่ีสอดคล้องกับเรือต่อใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน EEXI เรือจะต้องแล่นด้วยความเร็วท่ีช้าลงหรือถูกบังคับให้เพ่ิม
ประสิทธิภาพ ค่าใชจ้่ายในการติดตั้งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดงักล่าวจะมีราคาสูงหรือเรือถูกบงัคบัให้ปลดระวางเน่ืองจากจะตอ้ง
แล่นเรือดว้ยความเร็วท่ีชา้ลงซ่ึงผูเ้ช่าคงจะไม่เช่าเรือ ดว้ยเหตุน้ีการบงัคบัให้รีไซเคิลเรือเก่าอาจมีอตัราเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากแรงกดดนั
ดา้นกฎเกณฑน้ี์นบัตั้งแต่ปี 2566 เป็นตน้ไป 
 

มุมมองอ่ืน ๆ ต่อการเปลีย่นแปลงหลกัด้านกฎเกณฑ์ 
รัฐบาลแคนาดาแนะน าให้รัฐบาลแต่ละประเทศด าเนินการฝ่ายเดียวต่อไปเพ่ือจ ากดัหรือห้ามไม่ให้มีการปล่อยน ้ าเสียจากเคร่ืองดกั
จบัเขม่าควนัทั้งระบบเปิดและระบบปิด นอกจากน้ี ยงัแนะน าให้องคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศมุ่งประเด็นไปท่ีกฎระเบียบท่ี
สอดคลอ้งกนัส าหรับการปล่อยน ้ าเสียซ่ึงรวมถึง สถานท่ีท่ีสามารถปล่อยน ้าเสียได ้ระยะเวลาท่ีสามารถปล่อยน ้าเสียได ้และควรมี
การอนุญาตให้ปล่อยน ้ าเสียเหล่านั้นหรือไม่ และควรด าเนินการดว้ยความเร่งด่วน (ขอ้มูลจาก TradeWinds วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 
2563)  
 
เรือบรรทุกน ้ามนัและเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองท่ีมีอายมุากกว่า 12 ปีจะตอ้งปรับปรุงประสิทธิภาพการใชเ้ช้ือเพลิงมากถึงร้อย
ละ 20 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้เช้ือเพลิงใหม่ส าหรับเรือท่ีมีอยู่ มาตรฐาน EEXI ไดมี้การอนุญาตให้
บงัคบัใชโ้ดยองคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศเม่ือสัปดาหท่ี์แลว้ โดยก าหนดให้มีผลบงัคบัใชน้บัตั้งแต่ปี 2566 และก าหนดให้เรือ
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัตอ้งมีประสิทธิภาพการใชเ้ช้ือเพลิงท่ีสอดคลอ้งกบัเรือต่อใหม่ เรือท่ีไม่ไดม้าตรฐาน EEXI จะตอ้งใชก้ารจ ากดั
ก าลงัเคร่ืองยนตเ์พื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ EEXI หรือใชม้าตรการท่ีมีประสิทธิภาพอื่น ๆ ในการจดัการ เจา้ของเรือจ านวน
มากจะพบว่าค่าใชจ้่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจนั้นสูงเกินไปหรือถูกบงัคบัให้ปลดระวางเน่ืองจากจะตอ้งแล่นเรือ
ดว้ยความเร็วท่ีต ่ากว่า ผลท่ีตามมาคืออาจมีการรีไซเคิลเรือเก่าเพ่ิมมากขึ้น (ขอ้มูลจาก TradeWinds วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2563) 
 
จีนลม้เหลวในการบรรลุเป้าหมายของขอ้ตกลงการคา้ปี 2563 กบัสหรัฐฯ ภายในส้ินเดือนธนัวาคมจีนไดซ้ื้อสินคา้ประมาณร้อยละ 
58.1 ของมูลค่า 172 พนัล้านเหรียญสหรัฐ ท่ีสัญญาว่าจะซ้ือเม่ือปีท่ีแล้วภายใต้ข้อตกลง “เฟสแรก” กับสหรัฐฯ (ข้อมูลจาก 
Bloomberg วนัท่ี 22 มกราคม 2564) 
 

มุมมองของบริษัทฯ ต่อ “เช้ือไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19” 
Covid-19 ไดส้อนบทเรียนให้กบับริษทัฯ เล็กน้อย (1) อย่าไม่เห็นคุณค่าของส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเฉพาะอย่างย่ิงสุขภาพของคนงาน
และลูกเรือ (2) เหตุการณ์เลวร้ายท่ีเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดไม่ไดเ้กิดขึ้นยากอย่างท่ีกล่าวไว ้ในความเป็นจริงแลว้เป็นเร่ืองปกติท่ีจะ
เกิดเหตุการณ์เหล่านั้น (3) การท างานระยะไกลจะยงัคงเป็นกระแสหลกัมากขึ้นเม่ือเวลาผา่นไป (4) ตลาดตราสารหน้ี อยา่งนอ้ยใน
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อเมริกาไดเ้รียนรู้ว่ามี Fed-backstop อยา่งหนกัและส่ิงน้ีจะช่วยให้องคก์รในอเมริกาสามารถดึงเงินกูจ้ากตลาดตราสารหน้ีท่ีถูกกว่า
ได้ (5) หากคุณอยู่ในประเทศก าลงัพฒันา สินเช่ือเพ่ือธุรกิจได้หยุดน่ิงและจะยงัคงเป็นเช่นน้ีจนกว่าวคัซีน COVID-19 จะถูก
น ามาใช ้(6) COVID-19 ไดเ้ปิดเผยขอ้บกพร่องของผูน้ าท่ีไม่มีประสิทธิภาพในขณะท่ีส่องแสงสว่างไปยงัผูท่ี้รับมือกบัสถานการณ์
ไดดี้มาก (7) COVID-19 ไดเ้ปิดเผยขอ้บกพร่องของระบบทุนนิยมโดยเฉพาะอย่างย่ิงช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างผูท่ี้มีเงินและผู ้
ยากไร้และวิธีท่ีผูร้ ่ ารวยท่ีสุดร้อยละ 1 ไดเ้พ่ิมพูนความมัง่คัง่ในขณะท่ีคนท่ียากจนท่ีสุดของมนุษยชาติตกอยู่ในความยากจนมาก
ขึ้น (8) เม่ือเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นอยา่งไม่คาดคิดในอนาคต รัฐบาลและธนาคารกลางจะตอบสนองดว้ยความบริสุทธ์ิใจมากขึ้น
เช่นเดียวกบัที่พวกเขาไดแ้สดงให้เห็นเม่ือเกิด Covid-19 (9) “มาไดท้นัเวลาพอดี” จะเป็นวลีหน่ึงท่ีจะหมดความหมายเน่ืองจากการ
สะสมสินคา้คงคลงักลายเป็นเร่ืองปกติในทุกอุตสาหกรรม (10) การเดินทางเพ่ือติดต่อธุรกิจจะถูกปลดเปล้ืองเหมือนเส้ือผา้เก่า ๆ 
ท่ีแทบไม่ไดใ้ชใ้นอนาคต (11) สายการบินหลายสายอาจไม่สามารถฟ้ืนตวัไดเ้ลยจากความเสียหายในปัจจุบนัท่ีพวกเขาไดพ้บเจอ 
(12) ทางเลือกอื่น ๆ ในการพบปะผูค้นผ่านแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์จะกลายเป็นเร่ืองปกติมากกว่าขอ้ยกเวน้ (13) COVID-19 
ไดเ้พ่ิมความไม่มัน่คงดา้นอาหารท่ามกลางความทา้ทายทางเศรษฐกิจอย่างมากในปีน้ีซ่ึงมีอิทธิพลต่อคณะกรรมการโนเบลในการ
มอบรางวลัสันติภาพ (Peace Prize) ให้กบัโครงการอาหารโลกซ่ึงเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติ (14) COVID-19 นบัเป็นไวรัส
ท่ีไม่มีศีลธรรม ส่งผลกระทบต่อผูท่ี้ยากจน ผูท่ี้ไร้ทรัพย ์ผูท่ี้อ่อนแอ ผูค้นผิวสี ในขณะท่ีเกือบจะมอบบตัรผา่นฟรีให้กบัคนรวย ผูท่ี้
มีทรัพยม์าก ผูท่ี้เพิกเฉยต่อกฎเกณฑ์การเวน้ระยะห่างทางสังคม / การสวมหนา้กาก และผูท่ี้สามารถจ่ายการรักษาดว้ยการทดลอง
ไดเ้น่ืองจากต าแหน่งหรือเงินของพวกเขา (15) บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดัล าดบัชั้นเรือจากระยะไกล ด าเนินการการตรวจสอบเรือ
ของบริษทัฯ จากระยะไกล ด าเนินการการประมวลผลบนระบบคลาวด ์ท างานจากระยะไกล และลดค่าใชจ้่ายในการเดินทางของ
บริษทัฯ (16) สุดทา้ย Covid-19 บงัคบัให้ธุรกิจต่าง ๆ ตอ้งเร่ิมคิดใหม่ว่าพวกเขาปฏิบติัตนอยา่งไรจากมุมมองทางสังคม และท าให้
พวกเขาตอ้งคิดนอกกรอบหากพวกเขาตอ้งการอยูร่อดและเติบโตในโลกช่วงท่ีมี Covid-19 และโลกในช่วงหลงั Covid-19  
 

มุมมองอ่ืน ๆ ต่อ “เช้ือไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19” 
เช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ หรือโรค COVID-19: 
ผลการศึกษาจากประเทศองักฤษระบุว่า “T cells” ในระดบัสูงท่ีตอบสนองต่อไวรัสโคโรนาจะเพียงพอท่ีจะป้องกนัการติดเช้ือ ผล
การศึกษาน้ีเป็นหลกัฐานท่ีสนับสนุนว่า T cells มีบทบาทส าคญัในการสร้างภูมิคุม้กนัต่อโควิด-19 ทั้งน้ี จิตแพทยก์ล่าวเม่ือวนั
จนัทร์ท่ีผ่านมาว่าผูร้อดชีวิตจากโควิด-19 หลายคนมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคทางจิตมากขึ้นหลงัจากการศึกษาขนาดใหญ่พบว่า
ร้อยละ 20 ของผูท่ี้ติดเช้ือโควิด-19 ไดรั้บการวินิจฉยัว่าเป็นโรคทางจิตเวชภายใน 90 วนั (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 
2563) 
 
ขอ้มูลจากการศึกษาของเจา้หนา้ท่ีทางการแพทยข์ององักฤษระบุว่า ผูท่ี้เคยติดเช้ือ Covid-19 มีแนวโนม้ท่ีจะไม่ติดเช้ืออีกคร้ังอย่าง
นอ้ยหกเดือนหลงัจากการติดเช้ือคร้ังแรก (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2563) 
 
แพทยก์ าลงัศึกษาผลกระทบของโควิด-19 ต่อสตรีมีครรภแ์ละทารกในครรภใ์นสิงคโปร์ ซ่ึงทารกท่ีมารดาติดเช้ือไดค้ลอดเม่ือตน้
เดือนน้ีและตรวจพบว่ามีแอนติบอดีต่อไวรัสแต่ไม่ไดเ้ป็นพาหะของโรค (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563) 
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เจ้าหน้าท่ีกล่าวว่าโควิด-19 สายพนัธ์ุใหม่ท่ีเกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรอาจมีอยู่แล้วในสหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝร่ังเศสและ
สวิตเซอร์แลนด ์ไอร์แลนดก์ าหนดขอ้จ ากดัใหม่เพ่ือยบัย ั้ง "การเติบโตท่ีไม่ธรรมดา" ในหลายกรณีและกล่าวว่าประเทศควรถือว่า
ไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ไดเ้กิดขึ้นแลว้ (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2563)   
 
รายงานทางวิทยาศาสตร์ระบุว่าไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ท่ีเกิดขึ้นในสหราชอาณาจกัรไม่เพียงแต่แพร่ระบาดไดม้ากขึ้นเท่านั้น แต่ดู
เหมือนจะส่งผลกระทบต่อผูค้นท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 20 ปีในสัดส่วนท่ีสูงขึ้น (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563)   
 
การศึกษาของบุคลากรทางการแพทยข์ององักฤษพบว่าผูท่ี้มีเช้ือโควิด-19 มีแนวโน้มสูงท่ีจะมีภูมิคุม้กนัโรคน้ีเป็นเวลาอย่างน้อย
ห้าเดือน แต่มีหลกัฐานว่าผูท่ี้มีแอนติบอดีอาจยงัสามารถเป็นพาหะและแพร่เช้ือไวรัสได ้(ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 14 มกราคม 
2564)   
 
ผลกระทบโรค COVID-19 ต่อเศรษฐกิจ: 
 
การโตเ้ถียงดว้ยวิธีแบบดั้งเดิมของยุโรปสามารถท าบางส่ิงท่ีวอชิงตนัไม่สามารถท าไดค้ือ การบรรลุขอ้ตกลงเก่ียวกบัมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจ Covid-19 มูลค่า 2.2 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2563)   
 
กฎระเบียบใหม่ท่ีน ามาใช้โดยรัฐ เมือง และประเทศมีความเขม้งวดน้อยกว่ามากและใช้ในวงจ ากดักว่ามาตรการท่ีก าหนดเพื่อ
หยุดย ั้งการแพร่กระจายของไวรัสในฤดูใบไมผ้ลิ การกดักินทางเศรษฐกิจโดยรวมจะน้อยลงเช่นกนัเม่ือเทียบกบัสถานการณ์เม่ือ
ตน้ปีน้ีท่ีส่งผลให้คนราว 22 ลา้นคนตกงาน การใชจ้่ายดา้นการคา้ปลีกพงัทลาย และภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ (ขอ้มูลจาก 
Reuters วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2563)   
 
นายกรัฐมนตรีของญ่ีปุ่ น Yoshihide Suga มีก าหนดจะเปิดเผยมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจคร้ังแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นใน
วนัองัคารโดยมีมูลค่าโดยรวม 73.6 ลา้นลา้นเยน (707 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2563) 
 
เวลาน้ีเป็นเวลาท่ีจะตอ้งมองไปขา้งหน้าและพิจารณาว่าจะเกิดอะไรขึ้นในปีท่ีสองของการแพร่ระบาด พ้ืนฐานอาจจะเหมือนกนั 
แต่วคัซีนและการทดสอบอย่างรวดเร็วและราคาถูกน่าจะสร้างความแตกต่างไดเ้น่ืองจากโลกยงัคงปรับตวัเพื่ออยู่ร่วมกบัไวรัส 
(ขอ้มูลจาก The Economist วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2563) 
 
ตน้ทุนของโควิด-19 ในปี 2563 และปี 2564 จะอยู่ท่ีประมาณ 10.3 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐส าหรับรายไดท่ี้สูญเสียไป ซ่ึงมาจาก
สินคา้และบริการท่ีโลกสามารถผลิตไดห้ากไม่มีการแพร่ระบาด (ขอ้มูลจาก The Economist วนัท่ี 9 มกราคม 2564) 
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ผลกระทบโรค COVID-19 ต่อสายการบิน: 
 
สายการบินก าลงัจะสูญเสียเงิน 157 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในปีน้ีและปีต่อไป สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ซ่ึง
เป็นหน่วยงานของสายการบินทัว่โลกเตือน พร้อมทั้งปรับลดแนวโน้มของอุตสาหกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการติดเช้ือโคโรนา
ไวรัสระลอกท่ีสองและการปิดเมืองท่ีส่งผลกระทบต่อตลาดหลกั ๆ (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2563) 
 
สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค มีผูโ้ดยสารนอ้ยกว่า 38,000 คนในเดือนพฤศจิกายน ลดลงร้อยละ 98.6 เม่ือเทียบกบัเดือนพฤศจิกายน 
2562 สายการบินซ่ึงท าสถิติขาดทุนในช่วงคร่ึงแรกของปีเป็นประวติัการณ์ท่ี 1.27 พนัลา้นเหรียญสหรัฐคาดว่าจะสูญเสียเงินมาก
ขึ้นในช่วงคร่ึงหลงัของปีน้ี การบินไทยถูกบงัคบัให้เขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการโดยค าส่ังศาล สายการบิน Philippine Airlines 
ก าลงัขอความคุม้ครองจากศาลส าหรับการปรับโครงสร้างหน้ีและสายการบินรายใหญ่ท่ีสุดสองรายของเกาหลีใตจ้ะควบรวม
กิจการเพื่อพยายามปรับปรุงสภาวะการเงินท่ีย  ่าแย ่(ขอ้มูลจาก Nikkei Asia วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2563)  
 
Covid-19 ลดปริมาณผูโ้ดยสารของสายการบินลงร้อยละ 67 ในปี 2563 สู่ระดบัท่ีพบเจอคร้ังล่าสุดเม่ือปี 2542 ขอ้มูลตามรายงาน
ฉบบัใหม่ของ Cirium บริษทัขอ้มูลการเดินทางและการวิเคราะห์ สายการบินมากกว่า 40 สายการบินยุติการให้บริการโดยส้ินเชิง
และผูเ้ช่ียวชาญคาดว่าจะมีสายการบินลม้มากขึ้นในปี 2564 (ขอ้มูลจาก CNBC วนัท่ี 3 มกราคม 2564) 
 
ผลกระทบโรค COVID-19 ต่อการเดินเรือ: 
การขนส่งโดยตูค้อนเทนเนอร์ไดเ้ปล่ียนไปจากวนัโลกาวินาศเป็นวนัเบิกจ่ายภายในเวลาไม่ก่ีเดือน Sea-Intelligence บริษทัท่ี
ปรึกษาสัญชาติเดนมาร์กไดค้าดการณ์ผลขาดทุนรวม 23 พนัลา้นเหรียญสหรัฐส าหรับการขนส่งโดยตูค้อนเทนเนอร์ในช่วงเร่ิมตน้
ของการระบาดในเดือนเมษายน ขณะน้ีคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมการขนส่งจะท าก าไรไดถึ้ง 14 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในปีน้ีซ่ึงถือ
เป็นการพลิกผนัทางโชคชะตาท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์ในรอบ 64 ปีของการขนส่งโดยตูค้อนเทนเนอร์ (ขอ้มูลจาก Splash 
วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563)  
 

บริษทั Carnival บริษทัเรือส าราญรายใหญ่ขาดทุนถึง 8 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2563 ผลกัดนัให้บริษทั
ตอ้งขายเรือกว่า 20 ล า (ขอ้มูลจาก TradeWinds วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2563) 
 
การด าเนินการของรัฐบาลที่เกี่ยวกับ COVID-19: 
การแต่งตั้ง Janet Yellen ในต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัจะส่งผลให้เกิดการประสานงานท่ีเขม้งวดมากขึ้นระหว่าง
นโยบายการคลงัและนโยบายการเงินในช่วงหวัเล้ียวหวัต่อท่ีส าคญั (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563)   
ท่ีประชุมสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติเม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคมโดยเรียกร้องให้ทุกประเทศก าหนดให้คนประจ าเรือเดินทะเล
เป็นผูป้ฏิบติังานหลกัและให้ด าเนินการผลดัเปล่ียนลูกเรือตามขอ้ก าหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ  (ขอ้มูลจาก 
BIMCO วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2563)   
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ชาวอเมริกนัราว 3,115 คนเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในวนัท่ี 11 ธันวาคม มากกว่าจ านวนผูเ้สียชีวิตทั้งหมดในเหตุการณ์เม่ือวนัท่ี 
11 กนัยายน 2544 (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2563)   
 
ในวอชิงตนัพวกเขาดูเหมือนจะไม่เห็นดว้ยกับงบประมาณและมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ แต่ญ่ีปุ่ นก าลงัจะผ่านงบประมาณ 
“พิเศษ” คร้ังท่ีสามในปีน้ี งบประมาณพิเศษในคร้ังน้ีเก่ียวขอ้งกบัเงินเพ่ิมอีก 210 พนัลา้นเหรียญสหรัฐเพื่อช่วยเศรษฐกิจท่ีย  ่าแย่
จากโควิด หรือท่ีเรียกว่า “Suga-nomics” (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2563)   
 
สภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาไดส่้งมอบแพค็เกจบรรเทาทุกขจ์ากโรคระบาดมูลค่า 900 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในคืนวนัท่ี 21 
ธันวาคม ซ่ึงในท่ีสุดก็ไดส่้งมอบเงินสดท่ีธุรกิจและผูค้นมองหามานาน และจดัหาทรัพยากรเพื่อฉีดวคัซีนให้กบัประเทศท่ีตอ้ง
เผชิญกบัเหตุการณ์โควิด-19 และการเสียชีวิตท่ีน่ากลวั (ขอ้มูลจาก Boston Globe วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2563)   
 
ธุรกิจในสหราชอาณาจกัรก าลงัไดรั้บแพค็เกจใหม่มูลค่า 6.2 พนัลา้นเหรียญสหรัฐเพื่อช่วยเหลือพวกเขาในอีกไม่ก่ีเดือนขา้งหนา้ 
(ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 5 มกราคม 2564)   
 
ชุดทดสอบ วัคซีน และวิธีรักษาโรค COVID-19 
นกัวิจยัและบริษทัสตาร์ทอพัหลายรายก าลงัด าเนินการทดสอบชุดตรวจสอบ Covid-19 โดยใชน้ ้ ายาบว้นปากซ่ึงรับประกนัความ
แม่นย  าสูงและมีเวลาในการประมวลผลท่ีรวดเร็ว (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563)   
 
บริษทั Pfizer กล่าวว่าผลการศึกษาเพ่ิมเติมระหว่างกาลจากการศึกษาวคัซีนช้ีให้เห็นว่าวคัซีนมีประสิทธิภาพร้อยละ 95 และช่วย
ปกป้องผูสู้งอายท่ีุเส่ียงต่อการเสียชีวิตจาก Covid-19 มากท่ีสุด (ขอ้มูลจาก Boston Globe วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2563)   
 
บริษทั Moderna บริษทัเทคโนโลยีชีวภาพจากเคมบริดจ ์กล่าวว่าบริษทัจะขอให้หน่วยงานก ากับดูแลของรัฐบาลกลางอนุญาตให้
ใช้วคัซีนโควิด-19 ในกรณีฉุกเฉินหลงัจากผลการศึกษาขั้นสุดทา้ยพบว่ามีประสิทธิภาพร้อยละ 94.1 ในการป้องกนัและไดผ้ล 
100% ในการป้องกนักรณีท่ีรุนแรง (ขอ้มูลจาก Boston Globe วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563)   
 
รัฐบาลองักฤษกล่าวว่าชุดทดสอบ Covid-19 ชนิด A สามารถท าการทดสอบไดโ้ดยไม่ตอ้งใช้การแหย่จมูกหรือคอถูกพบว่ามี
ประสิทธิภาพสูงรวมถึงการทดสอบในผูท่ี้ไม่แสดงอาการ การทดสอบ RT-LAMP ซ่ึงจดัท าโดย บริษทั OptiGene ซ่ึงเป็นบริษทั 
เอกชนในสหราชอาณาจกัรไดท้  าการศึกษาในโครงการน าร่อง (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563)   
 
นกัวิจยัจาก Institute for Biomedical Sciences แห่ง Georgia State University ไดค้น้พบว่าการรักษาการติดเช้ือ Covid-19 ดว้ยยา
ตา้นไวรัสตวัใหม่ Molnupiravir สามารถยบัย ั้งการแพร่เช้ือไวรัสไดอ้ยา่งสมบูรณ์ภายใน 24 ชัว่โมง (ขอ้มูลจาก News Medical วนัท่ี 
3 ธนัวาคม 2563)   
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วคัซีนสองชนิดท่ีไดพ้ฒันาโดยบริษทั Clover Biopharmaceuticals ของจีนก่อให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุม้กนัท่ีแข็งแกร่งใน
การทดลองระยะแรกในมนุษยแ์ละดูเหมือนว่าจะปลอดภยั “จากผลการวิจยัในระยะท่ี 1 ท่ีเป็นบวกบริษทั Clover และพนัธมิตร
มัน่ใจท่ีจะเขา้สู่การพฒันาทางคลินิกระยะสุดทา้ยส าหรับวคัซีนทั้งสองชนิด” บริษทักล่าว (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 4 ธันวาคม 
2563)   
 
เม่ือเชา้ท่ีผ่านมา หญิงวยั 90 ปีในเมืองโคเวนทรีขององักฤษไดรั้บวคัซีน Covid-19 ของบริษทั Pfizer-BioNTech เป็นคร้ังแรกซ่ึง
เป็นการเปิดตวัท่ีจะไดรั้บการจบัตามองจากทัว่โลก (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2563)   
 
AstraZeneca-Oxford ไดก้ลายเป็นผูพ้ฒันาวคัซีนรายแรกท่ีเผยแพร่ขอ้มูลทั้งหมดในวารสารทางวิทยาศาสตร์ ขอ้มูลยืนยนัว่าวคัซีน
ของพวกเขามีประสิทธิภาพโดยรวมท่ีร้อยละ 70 อย่างไรก็ตามยงัไม่สามารถสรุปไดอ้ยา่งชดัเจนว่าวคัซีนมีประสิทธิภาพเพียงใด
กบัผูป่้วยท่ีมีอายมุากกว่า 55 ปี (ขอ้มูลจาก Washington Post วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2563)   
 
เม่ือวนัพุธท่ีผา่นมาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไดอ้นุมติัวคัซีนของบริษทั Sinopharm บริษทัผูผ้ลิตยาของรัฐบาลจีนส าหรับการจ าหน่าย
ในประเทศอย่างกวา้งขวางและอ้างว่าวคัซีนของ Sinopharm มีประสิทธิภาพร้อยละ 86 ในการป้องกันการติดเช้ือ Covid-19 
หลงัจากวิเคราะห์ขอ้มูลจากการทดลองระยะท่ี 3 (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 10 ธนัวาคม 2563)   
 
บริษทั CureVac ของเยอรมนีก าลงัเร่ิมการทดลองวคัซีน Covid-19 ในกลุ่มทดลองขนาดใหญ่ การศึกษาระยะท่ี 2b / 3 จะมี
ผูเ้ขา้ร่วมทดสอบมากกว่า 35,000 คนในยโุรปและละตินอเมริกา (ขอ้มูลจาก Financial Times วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563)   
 
วคัซีน Covid-19 ตัวแรกได้ถูกจัดหาโดยโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกาในวนัน้ี ซ่ึงเป็นขั้นตอนแรกในการขับเคล่ือนคร้ัง
ประวติัศาสตร์ในการสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัผูค้นนบัลา้นเม่ือมีผูเ้สียชีวิตแลว้มากกว่า 300,000 คน (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 14 
ธนัวาคม 2563)  
 
สุนขัท่ีไดรั้บการฝึกฝนสามารถระบุผูท่ี้เป็นโรคโควิด-19 ไดแ้มก้ระทัง่ในผูท่ี้ไม่มีอาการ ในการศึกษาเบ้ืองตน้ท่ีตีพิมพใ์น PLoS 
One สุนขัท่ีดมตวัอย่างเหง่ือท่ีรักแร้สามารถบอกไดว่้าตวัอย่างใดมาจากผูป่้วย Covid-19 และตวัอย่างใดมาจากผูท่ี้มีผลตรวจเป็น
ลบส าหรับเช้ือโคโรนาไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563)   
 
มหาวิทยาลยั Oxford และบริษทั AstraZeneca ประกาศว่าระบบการให้ยาคร่ึงโดสตามด้วยการเพ่ิมปริมาณยาอีกหน่ึงโดสดู
เหมือนว่าจะมีประสิทธิภาพร้อยละ 90 ในการป้องกนั Covid-19 (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2563)   
 
นักวิจัยจากมหาวิทยาลยั Carnegie Mellon รายงานถึงแพลตฟอร์มการตรวจจับชีวภาพท่ีใช้วสัดุนาโนขั้นสูงในการตรวจจับ
แอนติบอดีท่ีจ าเพาะต่อโควิด-19 ไดภ้ายในไม่ก่ีวินาที นอกจากการทดสอบแลว้แพลตฟอร์มดงักล่าวยงัจะช่วยในการหาปริมาณ
การตอบสนองทางภูมิคุม้กนัของผูป่้วยต่อวคัซีนใหม่ดว้ยความแม่นย  า (ขอ้มูลจาก  Advanced Science News วนัท่ี 24 ธันวาคม 
2563)  
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สหราชอาณาจักรกลายเป็นประเทศแรกท่ีอนุมติัวคัซีนท่ีพฒันาร่วมกนัระหว่างบริษทั AstraZeneca และมหาวิทยาลยั Oxford 
เน่ืองจากตอ้งต่อสู้กบัการติดเช้ือท่ีสามารถแพร่กระจายไดม้ากขึ้นในช่วงฤดูหนาว บริษทัในเครือของ Sinopharm บริษทัผูผ้ลิตยา
ของรัฐบาลจีนกล่าวว่าวคัซีนของตนมีประสิทธิภาพร้อยละ 79.34 และไดข้อการอนุมติัตามกฎขอ้บงัคบัซ่ึงก าลงักา้วเขา้ใกลก้าร
เป็นวคัซีนท่ีไดรั้บการอนุมติัรายแรกในจีน (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563)   
 
งานวิจยัแสดงให้เห็นว่าวคัซีนของบริษทั Pfizer-BioNTech มีแนวโนม้ท่ีจะให้การป้องกนัไวรัสโควิด-19 ท่ีแพร่กระจายไดม้ากขึ้น
จากสหราชอาณาจกัรและแอฟริกาใต ้การวิจยัไดศึ้กษาเฉพาะการตอบสนองของวคัซีนต่อไวรัสกลายพนัธ์ุเหล่าน้ีจากผูท่ี้ไดรั้บการ
ฉีดวคัซีน mRNA ของบริษทั  บริษทั Moderna ซ่ึงใชเ้ทคโนโลยีท่ีคลา้ยคลึงกนัยงัคงมัน่ใจในประสิทธิภาพของวคัซีนของตนอยา่ง
ต่อเน่ืองในการเผชิญหนา้กบัเช้ือท่ีกลายพนัธ์ุ (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 8 มกราคม 2564)   
 
กลุ่มนกัวิจยัทางการแพทยท่ี์ไม่ค่อยมีใครสังเกตเห็นก าลงัแข่งขนักนัเพื่อคน้หาวิธีการรักษา Covid-19 ในระยะแรก โดยหวงัว่าจะ
ช่วยให้ผูติ้ดเช้ือสามารถออกจากโรงพยาบาลไดด้ว้ยยาประจ าวนัเช่น ยาแกอ้าการซึมเศร้า หรือวิตามิน แทนท่ีจะหายาใหม่ ๆ 
นกัวิจยัก าลงัรวบรวมยาสามญัทัว่ไปท่ีวางอยูบ่นชั้นของร้านขายยาและแมแ้ต่มองไปท่ีชั้นวางผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพ่ือคน้หาตวั
แทนท่ีพิสูจน์แลว้ว่ามีความปลอดภยั และบางทีอาจมีพลงัพิเศษท่ีซ่อนอยู ่(ขอ้มูลจาก Boston Globe วนัท่ี 14 มกราคม 2564)  
  
ปัจจุบนัยา tocilizumab และ sarilumab ไดถู้กใชเ้พื่อลดการอกัเสบในผูป่้วยโรคขอ้อกัเสบ Hyper-inflammation อนัเกิดจากการท่ี
ระบบภูมิคุม้กนัเขา้สู่ร่างกายผูป่้วยมากเกินไปและท าลายอวยัวะของผูป่้วยเช้ือโควิด-19 มีแนวโนม้ท่ีส่งผลอยา่งเดียวกนั การคน้หา
ยาตา้นการอกัเสบท่ีเหมาะสมในการรักษาพบว่ามีตัวยาชนิดหน่ึงคือ dexamethasone ยาชนิดน้ีเป็นสเตียรอยด์ราคาถูกท่ีท าให้
ระบบภูมิคุม้กนัของร่างกายลดลง ตรงกนัขา้มตวัยา Tocilizumab และตวัยา Sarilumab ท่ีมีความส าคญัมากกว่า ตวัยาทั้งสองชนิด
เป็นแอนติบอดีท่ีขดัขวางผลของ interleukin-6 ซ่ึงเป็นโปรตีนท่ีกระตุน้การตอบสนองของระบบภูมิคุม้กนัและพบมากในผูป่้วยท่ี
ติดเช้ือโควิด-19 (ขอ้มูลจาก Economist วนัท่ี 14 มกราคม 2564)   
 
บริษทั J&J มีขอ้มูลเพียงพอจากการทดลองวคัซีน Covid-19 ระยะสุดทา้ยเพ่ือเร่ิมการวิเคราะห์ในเร็ว ๆ น้ี Anthony Fauci แพทย์
ดา้นโรคติดเช้ืออนัดบัตน้ ๆ ของรัฐบาลสหรัฐฯกล่าว (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 21 มกราคม 2564)   
 
 

การเปลีย่นแปลงหลกัในภาคอุปสงค์ 
จีน 
หลงัจากหลายเดือนของการส่งออกท่ีตกต ่า อุปสงคจ์ากต่างประเทศส าหรับรถยนตท่ี์ผลิตจากจีนไดฟ้ื้นตวัขึ้นในเดือนตุลาคม ยอด
ส่งออกสูงถึง 118,000 คนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18 จากเดือนก่อนหนา้และร้อยละ 20 จากปีก่อนหนา้ ท่ามกลางสัญญาณว่าเศรษฐกิจโลก
ก าลงัฟ้ืนตวัจาก Covid-19 ความตอ้งการท่ีเพ่ิมขึ้นจากอุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโนม้ท่ีจะรักษาอตัราก าไรของโรงงานเหลก็ให้
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แข็งแกร่ง ซ่ึงช่วยผลกัดนัให้ผลผลิตเหล็กอยู่ในระดับท่ีสูงเป็นประวติัการณ์ (ข้อมูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 
2563)   
 
การน าเขา้ถ่านหินไปยงัประเทศจีนมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมขึ้นในปี 2564 เม่ือเทียบกบัปีน้ีเน่ืองจากราคาถ่านหินในประเทศอยูใ่นระดบั
ท่ีสูงมาก แต่จ าเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงนโยบายจากรัฐบาลในเร่ืองน้ี ส าหรับประเทศท่ีบริโภคและผลิตถ่านหินปริมาณ
คร่ึงหน่ึงของโลก ปริมาณการน าเขา้ถ่านหินของจีนอาจแตกต่างกนัไปขึ้นอยูก่บัการให้ความส าคญัระหว่างการปกป้องเหมืองถ่าน
หินในประเทศหรือโรงไฟฟ้าในประเทศ (ขอ้มูลจาก Lloyd’s List วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563)   
 
ทางการจีนไดจ้ดัสรรโควตา้การน าเขา้ถ่านหินเพ่ิมเติมอีก 20 ลา้นตนัส าหรับปีน้ี ส่วนหน่ึงของโควตา้เพ่ิมเติมคาดว่าจะใชส้ าหรับ
เรือท่ีทอดสมอรออยูแ่ลว้เพื่อขนถ่ายถ่านหินในประเทศจีน (ขอ้มูลจาก Arrow วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2563)  
 
เม่ือเร็ว ๆ น้ี จีนได้ลงนามขอ้ตกลงระยะเวลา 3 ปีมูลค่า 1.46 พนัล้านเหรียญสหรัฐกับสมาคมเหมืองถ่านหินของอินโดนีเซีย 
(APBI) เพ่ือซ้ือถ่านหินในปริมาณท่ีเพ่ิมขึ้นจากอินโดนีเซียนับจากปี 2564 ซ่ึงอาจหมายถึงการพึ่งพาถ่านหินเทอร์มอลจาก
ออสเตรเลียท่ีลดลงในอนาคต (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563)   
 
เรามีมุมมองเชิงบวกเก่ียวกบักลุ่มสินคา้แห้งเทกอง โดยมองว่าในปี 2564 จะมีการเติบโตทางการคา้ร้อยละ 6.2 การเติบโตในแง่
ตนั-ไมลร้์อยละ 6.7 เทียบกบัการเติบโตของกองเรือท่ีร้อยละ 1.5 (ขอ้มูลจาก DNB Markets วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2563)   
 
หลงัจากท่ียอดคา้ปลีกลดลงร้อยละ 20.5 จากปีก่อนหนา้ในเดือนกุมภาพนัธ์ ยอดคา้ปลีกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.3 ในเดือนตุลาคม ซ่ึงเป็น
อตัราการเติบโตสูงสุดของปี 2563 การผลิตเหลก็ดิบของจีนแตะ 92.2 ลา้นตนัในเดือนตุลาคมซ่ึงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13 จากปีก่อนหน้า 
(ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2563)   
 
ปรากฏการณ์หน่ึงในปี 2563 คือการน าเขา้แร่เหล็กของจีนท่ีเพ่ิมขึ้น เม่ือเทียบกบัตวัเลขการน าเขา้แร่เหล็กรายปีท่ีค่อนขา้งคงท่ี
ติดต่อกนัสามปีก่อนหนา้ (ปี 2560 ถึงปี 2562) (ประมาณ 1.07 พนัลา้นตนั) การจดัส่งไดพุ่้งสูงขึ้นในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา เน่ืองจาก
ปริมาณการน าเขา้แร่เหล็กไปยงัประเทศอื่นๆ ของโลกลดลงราว 60 ลา้นตนันบัจากตน้ปีจนถึงปัจจุบนั  ดูเหมือนว่าจีนจะรองรับ
ปริมาณส่วนเกินน้ีและมากกว่าน้ี การน าเข้าแร่เหล็กจากบราซิลเพ่ิมขึ้นเพียง 3.6 ล้านตันเป็น 187 ล้านตันโดยอุปทานไดรั้บ
ผลกระทบเชิงลบเน่ืองจากฤดูฝนท่ีตกหนกัในปีน้ี เห็นไดช้ดัว่ามาตรการกระตุน้เศรษฐกิจคร้ังใหญ่ของรัฐบาลจีนหลงัจาก Covid-
19 ไดห้นุนการน าเขา้แร่เหลก็ท่ีเพ่ิมขึ้นอยา่งรวดเร็วและส่งผลให้การผลิตเหลก็เติบโตอยา่งรวดเร็ว เม่ือ GDP ของจีนกลบัมาอยูใ่น
ดา้นบวกท าให้มัน่ใจไดว่้าการน าเขา้แร่เหลก็จะยงัคงมีปริมาณท่ีแขง็แกร่งต่อไป เน่ืองจากตอนน้ีจีนน าเขา้แร่เหลก็ทางทะเลร้อยละ 
75 และผลิตเหล็กร้อยละ 57 ของปริมาณเหล็กโลก ตวัเลขน้ีมีความส าคญัต่อผลการด าเนินงานของตลาดสินคา้แห้งเทกองจึงไม่
สามารถมองขา้มได ้(ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2563)   
 
จากการวิเคราะห์ของ Goldman Sachs หากจีนพยายามซ้ือแร่เหลก็จากผูผ้ลิตท่ีไม่ไดม้าจากออสเตรเลีย อยา่งมากจีนจะสามารถซ้ือ
แร่เหลก็ไดเ้พียงปริมาณร้อยละ 56 ของปริมาณน าเขา้ปกติของจีน (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2563)   
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Morgan Stanley คาดว่า GDP ของจีนจะเติบโตถึงร้อยละ 9 ในปี 2564 และทรงตวัท่ีร้อยละ 5.4 ในปี 2565 (ขอ้มูลจาก Fortune 
วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2563)   
 
Global Times รายงานว่า รัฐมนตรีการคา้ของออสเตรเลีย Simon Birmingham กล่าวว่าเขา “ทุกขใ์จอย่างมาก” จากรายงานท่ีระบุ
ว่าจีนไดส่ั้งห้ามน าเขา้ถ่านหินจากออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ เม่ือวนัเสาร์ท่ีผ่านมา คณะกรรมการพฒันาและปฏิรูปแห่งชาติได้
อนุมติัให้โรงไฟฟ้าน าเขา้ถ่านหินโดยไม่มีขอ้จ ากดั ยกเวน้การน าเขา้ถ่านหินจากออสเตรเลีย ( ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 14 
ธนัวาคม 2563)   
 
ภาคการผลิตรถยนต์ของจีนเติบโตขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนเน่ืองจากอุปสงคใ์นประเทศยงัคงแข็งแกร่ง ยอดขายในประเทศ
เพ่ิมขึ้นเกือบร้อยละ 13 เป็น 2.8 ลา้นคนั เน่ืองจากนโยบายในประเทศท่ีส่งเสริมการใชร้ถยนต์ไฟฟ้าผลกัดนัให้ยอดขายเพ่ิมขึ้น 
แมว่้าภาคการผลิตรถยนต์จะมีสัดส่วนการใชเ้หล็กของจีนต ่ากว่าร้อยละ 10 แต่ก็มีส่วนในความตอ้งการเหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีเพ่ิม
สูงขึ้นซ่ึงช่วยเพ่ิมอตัราก าไรของเหล็ก เรายงัเห็นว่าในเดือนพฤศจิกายนการส่งออกรถยนต์แตะระดับสูงสุดท่ี 128,000 คนั
เน่ืองจากอุปสงคจ์ากต่างประเทศฟ้ืนตวัแมว่้าจากตน้ปีจนถึงปัจจบุนัยอดขายรถยนตไ์ปยงัต่างประเทศยงัคงลดลงร้อยละ 7.3 จากปี
ก่อนหนา้ (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563)   
 
การน าเขา้ถ่านหินของจีนเพ่ิมขึ้นในช่วงเดือนธนัวาคมโดยมีมูลค่าสูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 39.1 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้น 2.7 ลา้นตนั จาก
เดือนธนัวาคม 2562 จีนน าเขา้ถ่านหิน 304 ลา้นตนัในปี 2563 ซ่ึงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.4 จากปีก่อนหนา้เน่ืองจากความตอ้งการท่ีสูงขึ้น
โดยไดรั้บแรงหนุนจากการใชพ้ลงังานท่ีเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากสภาพอากาศท่ีหนาวเยน็และกิจกรรมการผลิตท่ีสูง การน าเขา้ถ่านหิน
ของจีนท่ีเพ่ิมสูงขึ้นแสดงให้เห็นว่าแมว่้าการน าเขา้ของจีนจะถูกควบคุมอย่างเขม้งวด แต่ระดบั “green zone” (ราคาถ่านหินอยู่
ในช่วงระหว่าง 500 หยวนถึง 570 หยวนต่อตนั) ก็มีส่วนส าคญัเช่นกนั ปัจจุบนัราคาถ่านหินของจีนอยู่ท่ี 782 หยวนต่อตนัซ่ึงสูง
กว่าระดับ “green zone” ซ่ึงเป็นสัญญาณท่ีดีส าหรับการน าเขา้ถ่านหินในปี 2564 (ข้อมูลจาก DNB Markets วนัท่ี 14 มกราคม 
2564)   
 
จีนกลบัมารักษาปริมาณการเพ่ิมขึ้นของขา้วโพดและซ้ือขา้วโพดในปริมาณ 3.5 ลา้นตนัจากยเูครนตั้งแต่เดือนกนัยายน แต่กลบัซ้ือ
ขา้วโพดจากสหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึ้นอย่างมากซ่ึงสหรัฐฯมีการส่งออกไปยงัจีนเพ่ิมขึ้นเป็น 7.2 ลา้นตนัในคร่ึงหลงัของปี 2563 เทียบ
กบัปริมาณ 0.3 ลา้นตนัส าหรับทั้งปี 2562 การซ้ือขา้วโพดเหล่าน้ีประกอบกบัการน าเขา้ถัว่เหลืองจากสหรัฐอเมริกาท่ีเพ่ิมขึ้นเป็น
ปัจจยัส าคญัทั้งส าหรับไตรมาสส่ีท่ีแขง็แกร่งและการผลกัดนัให้ตลาดสินคา้แห้งเทกองเร่ิมกลบัมาแขง็แกร่งท่ีสุดในเดือนมกราคม
ในรอบ 10 ปี นอกจากนั้นยงัมีข่าวดี คือ ยอดขายขา้วโพดท่ีมีปริมาณมากและแข็งแกร่งในปัจจุบนัท่ีมีปริมาณกว่า 29 ลา้นตนั
เพ่ิมขึ้น 19 ลา้นตนัจากปีก่อนหนา้ (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 190) โดยมียอดขายไปยงัประเทศจีนเกือบ 12 ลา้นตนั ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นสัญญาณ
ท่ีกระตุน้ให้เกิดการส่งออกจากสหรัฐฯ ในคร่ึงแรกของปี 2564 หลงัจากมีปริมาณการขนส่งเพียงเล็กน้อยในปีก่อนหน้า  (ขอ้มูล
จาก Howe Robinson Research วนัท่ี 15 มกราคม 2564)   
 
ส านกังานสถิติแห่งชาติของจีนรายงานการผลิตถ่านหินปริมาณ 351.9 ลา้นตนัในเดือนธันวาคมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.3 จากเดือนก่อน
หนา้และร้อยละ 6.1 จากปีก่อนหนา้ การผลิตเหลก็แตะ 91.3 ลา้นตนั (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.1 จากเดือนก่อนหนา้และร้อยละ 8.3 จากปี
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ก่อนหน้า) การผลิตถ่านหินและเหล็กของจีนในช่วงปี 2563 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.6 และร้อยละ 9.7 ตามล าดบัจากปี 2562 แมจ้ะมีการ
ระบาดของ Covid-19 แต่การผลิตเหล็กของจีนกลบัเพ่ิมขึ้น ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ ในปี 
2563 การผลิตไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมของจีนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.8 จากปีก่อนหน้าซ่ึงสะทอ้นถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ
และความตอ้งการถ่านหิน กิจกรรมทางเศรษฐกิจในจีนเป็นปัจจยัสนบัสนุนหลกัของอุปสงคท่ี์ดีในสินคา้แห้งเทกอง ควบคู่ไปกบั
การก าหนดโควตาการน าเขา้ถ่านหินของประเทศ และปริมาณสินคา้คงคลงัท่ีหมดลงซ่ึงน่าจะส่งผลดีต่ออุปสงคข์องสินคา้แห้งเท
กอง (ขอ้มูลจาก DNB Markets วนัท่ี 18 มกราคม 2564)   
 
จีนเป็นประเทศเศรษฐกิจหลกัเพียงแห่งเดียวท่ี GDP เติบโตร้อยละ 2.3 ในปี 2563 แมมี้การแพร่ระบาดของ Covid-19 ก็ตาม ความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคเพ่ิมขึ้นดว้ยยอดคา้ปลีกท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.6 ในปี 2563 แมว่้าจะต ่ากว่าการเติบโตในปี 2562 การผลิตเหล็ก
ดิบของจีนเพ่ิมขึ้นเป็นเกินกว่า 1 พนัลา้นตนัเป็นคร้ังแรกโดยผลผลิตในปี 2563 สูงถึง 1,050 ลา้นตนัซ่ึงสูงขึ้นร้อยละ 6 เม่ือเทียบ
กบัปีก่อนหน้า จีนผลิตเหล็กไดร้้อยละ 58 ของปริมาณการผลิตของโลกในปี 2563 เทียบกบัร้อยละ 54 ในปี 2562 การผลิตไฟฟ้า
ของจีนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11 จากปีก่อนหน้า การลงทุนในสินทรัพยถ์าวร (FAI) (โครงสร้างพ้ืนฐาน) เติบโตร้อยละ 1.4 ในปี 2563
เน่ืองจากจีนใช้มาตราการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและขณะเดียวกนัก็ควบคุมการกูย้ืม ตลาดท่ีอยู่อาศยัยงัคงอ่อนตวัในปี 2563 
เน่ืองจากราคาบา้นในจีนเพ่ิมขึ้นในระดบัต ่าสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2559 ในขณะท่ีพ้ืนท่ีใช้สอยเร่ิมลดลงร้อยละ 1.9 เม่ือ
เทียบกบัปีก่อนหน้า โดยแนวโน้มน้ีจะยงัคงด าเนินต่อไปเน่ืองจากภาครัฐยงัคงรักษาเสถียรภาพในตลาดอสังหาริมทรัพย ์(ขอ้มูล
จาก Braemar ACM วนัท่ี 18 มกราคม 2564)   
 
การน าเขา้ถัว่เหลืองของจีนในปีการตลาดปี 2564 ถึงปี 2565 (เดือนตุลาคม - เดือนกนัยายน) มีแนวโน้มท่ีจะเกิน 110 ลา้นตนั ซ่ึง
ท าสถิติสูงสุดเป็นประวติัการณ์ จากการเพ่ิมขึ้นมากกว่าท่ีไดค้าดการณ์ไว ้เน่ืองจากการฟ้ืนตวัมากกว่าการคาดการณ์ของสุกรและ
ฝงูหมูจากโรคไขห้วดัหมูแอฟริกนัตามรายงานของ S&P Global Platts Analytics (ขอ้มลูจาก Platts วนัท่ี 21 มกราคม 2564)   
 
ปริมาณการบริโภคถ่านหินและแร่เหล็กของจีนเพ่ิมสูงขึ้นจากอุปสงคแ์ละกิจกรรมทางอุตสาหกรรมท่ีสูงเกินคาด ซ่ึงท าให้การ
คาดการณ์ค่าระวางระยะส้ันท่ีเพ่ิมขึ้นของเราเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเราคาดว่าค่าระวางจะเพ่ิมขึ้นตลอดปี 2564 แต่ค่าระวางได้
เพ่ิมขึ้นอยา่งรวดเร็วในช่วงตน้ปี แมว่้าจะลดลง แต่ราคาแร่เหลก็และเหล็กกลา้ยงัคงแขง็แกร่งและส่วนต่างท่ีเพ่ิมขึ้นระหว่างอตัรา
ค่าระวางและราคาแร่เหลก็เป็นสัญญาท่ีดีส าหรับเจา้ของเรือ (ขอ้มูลจาก DNB Markets วนัท่ี 26 มกราคม 2564) 
 
ในสัปดาห์น้ี USDA ไดย้ืนยนัการขายขา้วโพดจากสหรัฐไปยงัจีนสามรายการส าหรับการส่งมอบในปี  2563 -ปี 2564 ส้ินสุด ณ 
วันท่ี  31 สิงหาคม โดยมียอดขายรวม  3.74 ล้านตัน หน่ึงในยอดจองดังกล่าวมีปริมาณ  1.7 ล้านตันซ่ึงประกาศไปเม่ือ
วนัท่ี 28 มกราคม เป็นปริมาณการขายขา้วโพดสหรัฐฯท่ีมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหกในประวติัการณ์ตั้งแต่ปี 2520 อีก 2 รายการเป็น
การขายขา้วโพดไปยงัจีนในเดือนกรกฎาคม 2563 มีปริมาณสูงติด 5 อนัดบัแรก (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 30 มกราคม 2564)  
 
ส านกัข่าว Xinhua ของทางการจีนรายงานว่า เรือบรรทุกแร่เหลก็จากเหมือง Tonkolili ทางตะวนัตกของทวีปแอฟริกาออกเดินทาง
ไปจีนจากท่าเรือ Pepel ใน Sierra Leone เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 30 มกราคม 2564)  
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 สมาคมเหล็กและเหล็กกลา้ของจีนไดแ้นะน าให้เพ่ิมอตัราการคืนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 13 ส าหรับราคาเศษเหล็กในประเทศ
เป็นร้อยละ 70 จากปัจจุบนัร้อยละ 30 อตัราท่ีเพ่ิมขึ้นจะลดภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีแทจ้ริงจากร้อยละ 9.1 (หลงัอตัราเงินคืนร้อยละ 30) 
เป็นร้อยละ 3.9 (ร้อยละ 70) ดชันีราคาเศษเหล็กของ Mysteel (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) อยู่ท่ี 464 เหรียญสหรัฐต่อตนัซ่ึงปรับตามการ
ลดภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเสนอจะลดลงเหลือ 440 เหรียญสหรัฐต่อตนั (หรือลดลงร้อยละ 5.2) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของจีนในการ
พึ่งพาตนเองทางดา้นวตัถุดิบท่ีร้อยละ 45 ภายในปี 2568 องค์ประกอบส าคญัในการบรรลุเป้าหมายน้ีคือการเพ่ิมปริมาณเศษ
เหลก็ในประเทศเป็น 300 ลา้นตนัต่อปี (เทียบกบัปริมาณ 240 ลา้นตนัในปี 2562) ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีลดลงจะเป็นผลบวกส าหรับกลุ่ม
เรือสินคา้แห้งเทกองขนาดกลาง (บรรทุกเศษเหล็ก) และส่งผลเชิงลบเล็กนอ้ยส าหรับเรือขนาดใหญ่ (บรรทุกแร่เหล็ก) เน่ืองจาก
ก า ร ล ด ล ง จ ะ เ อ้ื อ ต่ อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร เ ศ ษ เ ห ล็ ก ท่ี เ พ่ิ ม ขึ้ น จึ ง เ ป็ น ปั จ จั ย ส นั บ ส นุ น ร า ค า เ ศ ษ เ ห ล็ ก  ( ข้ อ มู ล
จาก DNB วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564) 
  
ขอ้มูลเศรษฐกิจฉบบัใหม่บ่งช้ีว่าดชันี PMI ของภาคการผลิต Caixin ของจีนลดลงในเดือนมกราคมมาอยูท่ี่ 51.5 จุดจาก 53.0 จุดใน
เดือนธันวาคม นบัเป็นการลดลงรายเดือนคร้ังใหญ่ท่ีสุดของดชันี PMI นบัตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ในเดือนมกราคมปี 
2563 มีรายงานว่าการปิดเมืองรอบใหม่ในจีนท าให้กิจกรรมหยุดชะงกัในเดือนมกราคม โดยหวงัว่ากิจกรรมจะฟ้ืนตวัในอีกไม่ก่ี
เดือนขา้งหนา้เม่ือการระบาดรอบใหม่ไดรั้บการควบคุม ขอ้จ ากดัดา้นการเดินทางของทางการท่ีออกมาเม่ือเร็ว ๆ น้ีคาดว่าจะส่งผล
ดีต่อผลผลิตของภาคการผลิตในอีกไม่ก่ีเดือนขา้งหน้าแมจ้ะใกลช่้วงวนัหยุดเน่ืองจากคนงานยงัคงตอ้งท างานอยู่ ในท่ีสุดภาค
อสังหาริมทรัพยมี์การชะลอตวัเน่ืองจากขอ้จ ากดัการกูยื้มท่ีเขม้งวดมากขึ้นส่งผลให้ดชันีการก่อสร้างของจีนลดลงจาก 60.7 จุด
เป็น 60.0 จุด (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2564) 
 
จีนวางก าลงัการผลิตไฟฟ้าถ่านหินใหม่ 38.4 กิกะวตัต์ ในปี 2563 ซ่ึงเป็นก าลงัการผลิตมากกว่าสามเท่าของปริมาณการผลิตใน
ส่วนอ่ืนทัว่โลกและอาจท าลายเป้าหมายดา้นสภาพภูมิอากาศระยะส้ัน รวมถึงการลดก าลงัการผลิต ก าลงัการผลิตจากโรงไฟฟ้า
ถ่านหินของจีนเพ่ิมขึ้นสุทธิ 29.8 กิกะวตัต์ ในปี 2563 แมว่้าส่วนอื่น ๆ ของโลกจะลดลง 17.2 กิกะวตัต์ จีนอนุมติัการสร้างก าลงั
โรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีมีปริมาณการผลิตอีก 36.9 กิกะวตัต์ในปีท่ีแลว้ซ่ึงมากกว่าปีก่อนหน้าถึง 3 เท่า ท าให้ยอดรวมของก าลงัการ
ผลิตท่ีอยูร่ะหว่างการก่อสร้างอยูท่ี่ 88.1 GW ขณะน้ีมีพลงังานถ่านหิน 247 กิกะวตัตท่ี์อยูร่ะหว่างการพฒันาเพียง ซ่ึงเป็นปริมาณท่ี
มากพอส าหรับอุปทานทั้งหมดของเยอรมนั (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2564) 
 

ทวีปอเมริกา 
ดว้ยการผลิตน ้าตาลเป็นประวติัการณ์ของบราซิลท่ี 40 ลา้นตนัในปี 2563 เน่ืองจากผลการเก็บเก่ียวท่ีดีเยี่ยมและการใชเ้อทานอลใน
ประเทศท่ีลดลงอยา่งรวดเร็ว (ลดลงร้อยละ 20 จากปีก่อนหนา้) การส่งออกไดเ้พ่ิมขึ้นอยา่งมาก การส่งออกท่ีเพ่ิมขึ้นน้ีไดถู้กส่งไป
ยงัเอเชียส่งผลให้การขนส่งสินคา้แห้งเทกองเพ่ิมขึ้นในปี 2563 คร่ึงหน่ึงของปริมาณการส่งออกทั้งหมดในปีน้ีไดถู้กขนส่งดว้ยเรือ
ขนาดซุปราแมกซ์ / ขนาดอลัตราแมกซ์ ส่วนท่ีเหลือขนส่งดว้ยเรือขนาดแฮนด้ีไซส์และเรือขนาดปานาแมกซ์ จากรายงานข่าวใน
สัปดาห์น้ีท่ีรายงานว่าจีนไดร้ะงบัการน าเขา้น ้ าตาลจากออสเตรเลียเน่ืองจากความตึงเครียดทางการเมือง การส่งออกน ้ าตาลของ
บราซิลจะไดรั้บประโยชน์ (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563)   
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คาดว่าบราซิลจะน าเขา้ถัว่เหลือง 1 ลา้นตนัในปี 2563 หลงัจากท่ีผูส่้งออกรายใหญ่ท่ีสุดของโลกขายถัว่เหลืองท่ีผลิตไดห้มดในช่วง
ตน้ปี หากท าไดต้ามการคาดการณ์น้ีจะเป็นตวัเลขการน าเขา้สูงสุดของบราซิลนบัตั้งแต่ปี 2551 และเม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ีย 10 ปีท่ี 
260,000 ตนั การน าเขา้ถัว่เหลืองยงัคงด าเนินต่อไปในปี 2564 โดยการน าเขา้ถัว่เหลืองในปีหน้าจะอยู่ท่ี 0.5 ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก 
Arrow วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2563)   
 
บราซิลส่งมอบขา้วโพด 4.2 ลา้นตนัในเดือนก่อนหนา้ ซ่ึงลดลงร้อยละ 24 เม่ือเทียบกบัปริมาณการจดัส่งในช่วงเดือนตุลาคม 2562 
ปริมาณการขนส่งขา้วโพดในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 อยู่ท่ี 24.2 ลา้นตนัลดลงร้อยละ 25 จากปีก่อนหนา้ เป็นการขนส่งดว้ย
เรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือเช่น เรือขนาดอลัตราแมกซ์ และเรือขนาดซุปราแมกซ์ อยา่งไม่เป็นสัดส่วนรวม 1.4 ลา้นตนัใน
เดือนตุลาคม ลดลงร้อยละ 29 จากปีก่อนหน้า เรือขนาดปานาแมกซ์มีปริมาณการขนส่งขา้วโพดจากบราซิล 2.8 ลา้นตนัในเดือน
ก่อนหน้า ลดลงร้อยละ 21 จากปีก่อนหน้า ผลผลิตขา้วโพดของบราซิลในปีน้ีไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้ในหลายรัฐหลกัท่ีเป็น
แหล่งผลิต อย่างไรก็ตาม พ้ืนท่ีเพาะปลูกขา้วโพดท่ีเคยมีปริมาณการปลูกสูงเป็นประวติัการณ์ยงัคงมีปริมาณท่ีค่อนขา้งแข็งแกร่ง 
การส่งออกข้าวโพดนับจากต้นปีถึงปัจจุบันยงัคงสูงขึ้นร้อยละ 55 เม่ือเทียบกับปี 2561 (ข้อมูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 10 
พฤศจิกายน 2563)   
 
ตามรายงานจาก USDA บราซิลจะมีการเก็บเก่ียวถัว่เหลืองปริมาณ 133 ลา้นตนัในปี 2563 / ปี 2564 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 หน่วยงาน
ดา้นการเกษตรแห่งชาติของบราซิลมองว่าการเก็บเก่ียวมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตมากขึ้นโดยคาดว่าบราซิลจะเก็บเก่ียวไดม้ากเกือบ 
135 ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก Maersk Broker วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563)   
 
การขนส่งแร่เหลก็จากบราซิลยงัคงอยูใ่นระดบัต ่าในปีน้ี ในช่วง 10 วนัแรกของเดือนมกราคม ปริมาณการขนส่งเฉล่ียต ่ากว่า 0.75 
ล้านตันต่อวนั ลดลงร้อยละ 32 จากค่าเฉล่ียของเดือนธันวาคม 2563 อตัราค่าระวางเรือขนาดเคปไซส์ในภูมิภาคน้ีต ่ากว่าใน
แปซิฟิกมาก มีสัญญาณต่างๆ ท่ีบ่งบอกว่าส่วนต่างน้ีก าลงัลดลง โดยตลาดออสเตรเลียท่ีแข็งแกร่งส่งผลให้เรือจ านวนมากอยู่ใน
มหาสมุทรแปซิฟิกและลดอุปทานส าหรับบราซิล ความแออดัของเรือขนาดเคปไซส์ในบราซิลยงัค่อนขา้งต ่าโดยลดลงร้อยละ 27 
จากเดือนก่อนหนา้เหลือ 5.8 ลา้นเดทเวทตนัในช่วงตน้สัปดาห์น้ี เน่ืองจากการแล่นเรือเปล่าท่ีลดลงในช่วงสองสามสัปดาห์ท่ีผ่าน
มา การลดลงดงักล่าวไดเ้ร่ิมฟ้ืนตัวขึ้นส าหรับเรือ VLOC และเรือขนาดเคปไซส์ (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 12 มกราคม 
2564)   
 

ทวีปเอเชีย 
แมจ้ะมีค าสัญญาซ ้ า ๆ จากรัฐบาลอินเดียว่าจะลดการน าเขา้ถ่านหินแต่ปริมาณการน าเขา้ถ่านหินก็ยงัคงเพ่ิมขึ้น ในปี 2562 อินเดีย
น าเขา้ถ่านหินเทอร์มอลและถ่านหินโคก้ 206 ลา้นตนั แต่ไม่รวมปิโตรเลียมโคก้ ปริมาณดงักล่าวเป็นการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.1 จากปี
ก่อนหน้าจากปริมาณ 195.9 ลา้นตนัท่ีน าเขา้ในปี 2561 ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 อินเดียน าเขา้ถ่านหินในปริมาณ 149.9 
ลา้นตนัซ่ึงแสดงถึงการลดลงสุทธิร้อยละ 13.4 จากปีก่อนหนา้เทียบกบั 173.1 ลา้นตนัท่ีน าเขา้ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562 ใน
เดือนตุลาคม 2563 มีปริมาณถึง 17.8 ลา้นตนัหรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.8 จากเดือนเดียวกนัของปีก่อนหน้า การน าเขา้อาจสูงถึง 20 
ลา้นตนัในเดือนพฤศจิกายนและ/หรือเดือนธนัวาคม (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2563)   
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ขอ้มูลจากอินเดียเม่ือวนัศุกร์แสดงให้เห็นถึง GDP ท่ีลดลงร้อยละ 8.2 ในไตรมาสสาม แมว่้าตัวเลขน้ีจะผลกัดนัให้อินเดียเขา้สู่
ภาวะถดถอยคร้ังแรกนบัตั้งแต่ปี 2539 แต่ก็เป็นการฟ้ืนตวัอย่างรวดเร็วจากการหดตวัทางเศรษฐกิจท่ีร้อยละ 24 ในไตรมาสสอง 
(ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2563)   
 
ข้อมูลชั่วคราวจากกระทรวงการคา้แสดงให้เห็นว่าในปี 2563 อินเดียส่งออกข้าวมากเป็นประวติัการณ์ท่ีปริมาณ 14 ล้านตนั 
(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 45.9) (ขอ้มูลจาก Hindustan Times วนัท่ี 4 มกราคม 2564)   
 
สภาพอากาศหนาวเยน็ทัว่เอเชียเพ่ิมความตึงตวัในตลาดถ่านหินท่ีผนัผวน ดว้ยราคา LNG ท่ีเพ่ิมสูงขึ้นจากอุปทานท่ีมีปริมาณน้อย 
ความตอ้งการถ่านหินจึงเพ่ิมขึ้นจากการผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีเพ่ิมขึ้น ซ่ึงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8 จากปีก่อนหนา้ในเดือนมกราคม ปัจจุบนั
พลงังานนิวเคลียร์ถูกจ ากดัโดยงานซ่อมบ ารุง ในขณะท่ีฝนตกในอินโดนีเซียส่งผลให้อุปทานถ่านหินตึงตวัและราคาเพ่ิมขึ้น ใน
เดือนธันวาคมพบว่าการน าเขา้ถ่านหินของญ่ีปุ่ นฟ้ืนตวัขึ้นจากการผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีเพ่ิมขึ้น แต่ความตอ้งการถ่านหินโคก้ยงั
เพ่ิมขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป การน าเขา้ถ่านหินของญ่ีปุ่ นทะลุ 16 ลา้นตนัในเดือนธันวาคม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14 จากเดือนก่อนหนา้
แต่ลดลงร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้า การน าเขา้จะยงัคงแข็งแกร่งในเดือนมกราคม (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 12 มกราคม 
2564)   
 
ตามขอ้มูลศุลกากรล่าสุด การน าเขา้เศษเหล็กของเวียดนามเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11 จากปีก่อนหน้าเป็น 6.3 ลา้นตนั โดยมีปริมาณการ
น าเขา้เกือบ 0.8 ลา้นตนัในเดือนธนัวาคม เวียดนามยงัคงกา้วสู่การเติบโตทางอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วในปี 2563 โดยการระบาด
ของโควิด-19 มีผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัประเทศอื่น ๆ เศรษฐกิจของเวียดนามคาดว่าจะ
เติบโตร้อยละ 2.4 ในปีก่อนหนา้ท าให้อุตสาหกรรมท่ีใชเ้หล็กเป็นหลกัยงัคงอยูใ่นกลุ่มท่ีมีการเติบโต การผลิตเหล็กของประเทศ
คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ 43 จากปีก่อนหน้าในปี 2563 เป็น 29 ลา้นตนั โดยมีปริมาณแร่เหล็กและถ่านหินท่ีมีปริมาณมากขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ตวัเลขดงักล่าวอาจไม่เพียงพอท่ีจะรองรับความตอ้งการท่ีเพ่ิมขึ้นซ่ึงผลกัดนัให้มีการน าเขา้เศษเหล็กเพ่ิมขึ้น ราคา
วตัถุดิบท่ีสูงมากในช่วงปลายปี 2563 อาจแสดงถึงความตอ้งการซ้ือเศษเหล็กของเวียดนามเน่ืองจากอตัราก าไรจากการรีไซเคิลท่ี
มากขึ้น (ขอ้มูลจาก Braemar ACM วนัท่ี 25 มกราคม 2564) 
 
ความตอ้งการถ่านหินของปากีสถานคาดว่าจะยงัคงมีแนวโน้มท่ีดีในปี 2564 เน่ืองจากมีโรงไฟฟ้าถ่านหินและการผ ลิตไฟฟ้าท่ี
เพ่ิมขึ้นในปีน้ี ผูผ้ลิตและส่งออกปูนซีเมนต์แห่งหน่ึงคาดว่าความตอ้งการถ่านหินจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 40 ในปี 2564 
จากปริมาณปัจจุบนัท่ีมากกว่า 20 ลา้นตนัเน่ืองจากความตอ้งการปูนซีเมนตเ์พ่ิมขึ้นตามดว้ยการเร่ิมตน้โรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ 
(ขอ้มลูจาก Dawn วนัท่ี 30 มกราคม 2564) 
 

ส่วนอ่ืนของโลก 
เกษตรกรชาวออสเตรเลียก าลงัเก็บเก่ียวขา้วสาลีปริมาณมากเป็นอนัดบัสองหลงัจากภยัแลง้หลายปี ตามท่ีหัวหน้านกัคาดการณ์
ของประเทศไดป้รับเพ่ิมประมาณการการผลิตของออสเตรเลียในวนัองัคารขึ้นเกือบร้อยละ 10 เป็นปริมาณการผลิตมากกว่า 30 
ลา้นตนัเน่ืองจากปริมาณน ้าฝนท่ีพอดี (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563)   
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แอฟริกาใตเ้ป็นผูส่้งออกถ่านหินรายใหญ่อนัดบั 4 รองจากออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และรัสเซีย ในปี 2562 แอฟริกาใตส่้งออกถ่าน
หิน 67.4 ล้านตัน การส่งออกของแอฟริกาใต้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับตลาดในเอเชียซ่ึงต้องเผชิญกับการแข่งขนัจากผูผ้ลิตจาก
อินโดนีเซียและออสเตรเลีย ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2563 แอฟริกาใตส่้งออกถ่านหิน 63.6 ลา้นตนัเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.9 จากปี
ก่อนหน้า เทียบกบัปริมาณ 61.2 ลา้นตนัท่ีส่งออกในปี 2562 การส่งออกไปยงัเวียดนามเพ่ิมขึ้นเป็น 5.2 ลา้นตนัในเดือนมกราคม 
ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 เพ่ิมขึ้นจาก 0.4 ลา้นตนัในปีก่อนหนา้ การส่งออกไปจีนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 101 จากปีก่อนหนา้เป็น 3.6 ลา้น
ตนั (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2563)   
 
ในท่ีสุดรัฐบาลรัสเซียก็ไดอ้นุมติัขอ้เสนออย่างเป็นทางการในการปรับขึ้นภาษีการส่งออกขา้วสาลีของประเทศ นับจากวนัท่ี 1 
มีนาคม การส่งออกขา้วสาลีจะถูกเก็บภาษีท่ี 50 ยโูรต่อตนัจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน ทางการรัสเซียไดว้างแผนท่ีจะเรียกเก็บภาษี 25 
ยโูรต่อตนัส าหรับการส่งออกขา้วสาลีในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ถึง 1 มีนาคม นอกจากน้ีการส่งออกขา้วบาร์เลยแ์ละขา้วโพดจะถูกเก็บ
ภาษีท่ี 10 ยูโรต่อตนัและ 35 ยูโรต่อตนัตามล าดบัตั้งแต่วนัท่ี 15 มีนาคมถึง 30 มิถุนายน วตัถุประสงคข์องการเรียกเก็บภาษีก็เพื่อ
รักษาเสถียรภาพของราคาธัญพืชในประเทศและต่อสู้กบัอตัราเงินเฟ้อดา้นอาหาร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของ
รัสเซียกล่าวในแถลงการณ์ว่ารัสเซียจะติดตามสถานการณ์ต่อไปและพร้อมท่ีจะปรับมาตรการในการควบคุมการส่งออกธัญพืช
เพ่ิมเติมหากจ าเป็น ในท านองเดียวกนัยูเครนไดป้ระกาศในสัปดาห์น้ีว่าประเทศจะจ ากดัปริมาณขา้วโพดส าหรับการส่งออกในปี
การตลาดปี 2563 / ปี 2564 ไวท่ี้ 24 ลา้นตนั ยเูครนยงัตั้งเป้าท่ีจะป้องกนัไม่ให้ราคาธญัพืชเพ่ิมขึ้นอยา่งรวดเร็วและรักษาระดบัของ
อุปทาน อยา่งไรก็ตาม ผูค้า้ขายในตลาดยเูครนมองว่าขอ้จ ากดัดงักล่าวเป็นขั้นตอนเชิงสัญลกัษณ์มากกว่าความตอ้งการท่ีแทจ้ริงใน
การจ ากดัการส่งออกเน่ืองจากมีปริมาณขา้วโพดในประเทศเพียงพอทั้งส าหรับการส่งออกและการบริโภคในประเทศ (ขอ้มูลจาก 
Maersk Brokers วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564) 
 
 

 
 

 


