
 
 
 

  

 

ข่าวเด่นประจำสัปดาห ์
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 
6 มิถุนายน 2565 

รัสเซียส่งออกเพชรน้อยลงแตแ่พงขึ้น
รัสเซียลดการส่งออกเพชรไปยังตลาดหลักอย่าง
อินเดียและยุโรป ถึงแม้ว่าบริษัท ALROSA ผู ้ผลิต
เพชรรายใหญ่ของร ัสเซ ียจะถ ูกคว ่ำบาตรทาง
เศรษฐกิจ แต่ก็ยังสามารถส่งออกเพชรดิบไปยังอินเดีย
ได้แม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างเกี่ยวกับการชำระเงิน ซ่ึง
ข้อจำกัดดังกล่าวทำให้การขาดแคลนเพชรที่มีอยู่แล้ว
ในตลาดโลกยิ่งแย่ลงไปอีก ส่วนปริมาณที่ลดลงของ
ผู้ผลิตร ัสเซียก็ถ ูกชดเชยด้วยราคาที ่ส ูงขึ ้น โดย
นักวิเคราะห์มั่นใจว่าปัญหาด้านการขนส่งและกลไก
การชำระเงินจะได้รับการแก้ไขในที่สุด และไม่คาดว่า
จะมีผลกระทบอย่างรุนแรงกับการผลิตของ ALROSA 

จากสถิติของประเทศผู้นำเข้าเพชรที ่ใหญ่ที่สุดพบว่า
อุตสาหกรรมเหมืองเพชรของรัสเซียส่งออกในปริมาณท่ี
น้อยลงแต่กลับมีรายได ้เพิ ่มขึ ้น อ้างอิงข้อม ูลของ
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของอินเดีย (ตลาดท่ี
ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับเพชรดิบ โดยครองสัดส่วนการ
เจียระไนเพชรร้อยละ 90) ในเดือนมีนาคมนำเข้าเพชร
ดิบและเพชรที ่ไม่ได้ใช้ในอุตสาหกรรมเพื ่อเจียระไน
จำนวน 209,000 กะรัต ซึ ่งเท่ากับครึ ่งหนึ ่งในเดือน
มีนาคมของปีที่ผ่านมา หากนับตั้งแต่มกราคมถึงมีนาคม
รัสเซียได้ส่งมอบเพชรไปแล้ว 718,000 กะรัตให้กับ
อินเดีย เทียบกับ 1.3 ล้านกะรัตในช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีที ่แล้ว หากคิดเป็นมูลค่าจะได้ 78 ล้านดอลลาร์ใน
เดือนมีนาคม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 27 

ส่วนการส่งมอบเพชรจากรัสเซียไปยังยุโรปในเดือน
มีนาคมก็มีปริมาณลดลงเช่นกันแต่มูลค่ากลับไม่ลดลง 
ตามข้อมูลของ Eurostat พบว่าการส่งออกของรัสเซีย
ไปยังสหภาพยุโรป (เบลเยียม) มีจำนวน 1.5 ล้านกะรัต 
ซึ่งต่ำกว่าในเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ถึง 3 เท่า แต่กลับมี

มูลค่าการนำเข้าทั้งหมดอยู่ที ่ 185 ล้านยูโร เทียบกับ 
162 ล้านยูโรเม่ือปีท่ีแล้ว ท้ังนี้บริษัท ALROSA มีสัดส่วน
ร้อยละ 27 ของการผลิตเพชรทั่วโลกและคิดเป็นร้อยละ 
95 ของอุตสาหกรรมการผลิตเพชรรัสเซีย  

ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564 รัสเซียมีการส่งออกเพชรดิบ 48.6 
ล้านกะรัต มูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 26 โดยเบลเยี่ยมเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ที่สุดจำนวน 
28.2 ล้านกะรัต คิดเป็นมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ ตามมาด้วยอินเดีย 5 ล้านกะรัต มูลค่า 755 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ) จากการผลิตท้ังหมดรัสเซียจำนวน 39.1 
ล้านกะรัต 

บริษัท ALROSA ถูกรวมอยู่ในบัญชีรายชื่อคว่ำบาตรของ
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร โดย
สหรัฐฯ ได้สั่งห้ามการนำเข้าอัญมณีรัสเซียโดยตรงอยา่ง
เป็นทางการ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการกำกับดูแล
อุตสาหกรรมอัญมณีแห่งสหรัฐอเมริกาไม่ได้ห้ามการ
นำเข้าเพชรท่ีแปรรูปแล้วจากประเทศอ่ืน ๆ  

ถึงแม้อินเดียจะไม่ร่วมการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย แต่ก็มี
ป ัญหาเก ี ่ยวก ับก ับการชำระเง ิน จากข ้อม ูลของ 
Bloomberg พบว่าผู้ค้าชาวอินเดียได้หารือกับ ALROSA 
เมื่อเดือนเมษายนถึงวิธีการซื้อเพชรดิบรวมถึงสกุลเงินท่ี
ใช้ชำระได้แก่ “รูเบิล” หรือ “รูปี” 

การคว่ำบาตรได้ทำให้ปัญหาการขาดแคลนในตลาด
เพชรท่ัวโลกรุนแรงข้ึน 

นักวิเคราะห์ของ Bank of America คาดการณ์ว่าราคา
เพชรจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 ท่ามกลางอุปสงค์ท่ีแข็งแกร่ง
ขณะที่อุปทานลดลง ผู้ผลิตในตลาดรายใหญ่อีกรายคือ 
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De Beers ที ่ได้จำกัดการเติบโตของการผลิต ดังนั้น
ราคาตามท่ีวิเคราะห์ไว้อาจยังคงเพ่ิมข้ึนได้อีก 

ราคาสำหร ับเพชรด ิบและเจ ียระไนปร ับต ัวส ูง ข้ึน
เนื่องจากอุปทานมีจำกัด ในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมาแทบไม่มี
แหล่งแร่ใหม่เกิดขึ้น ในขณะที่เหมืองขนาดใหญ่จำนวน
หนึ่ง (เช่น เหมือง Argyle ในออสเตรเลีย) ได้ปิดตัวลง 

Boris Krasnozhenov จ า ก ธ น า ค า ร  Alfa Bank 
ประมาณการราคาของเพชรคุณภาพระดับอัญมณีของ 
ALROSA จะอยู่ที ่ 180 ดอลลาร์สหรัฐต่อกะรัต ซึ่งสูง
กว่าปีที ่แล้วร้อยละ 25–30 เติบโตขึ ้นร้อยละ 9-11 
เทียบกับในปี พ.ศ. 2564 เพชรขนาด 1.3 และ 5 กะรัต
ได้ปรับข้ึนราคาร้อยละ 17-19 

ยอดขายท่ีลดลงในเชิงปริมาณในเดือนมีนาคม ส่วนใหญ่
มาจากฐานที่สูงของไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2564 เม่ือ 
ALROSA ระบายขายเพชรในสต็อคที ่สะสมไว ้ช ่วง
ระหว่างการระบาดใหญ่เม่ือปี พ.ศ. 2563 

ผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่ายอดขายในไตรมาสท่ีสองลดลง
บ้างเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงินและการขนส่ง 
อย่างไรก็ตามเป็นปัญหาชั่วคราวที่มีทางแก้ไขได้ ด้วย
ศักยภาพในการเติบโตของราคาเพชรและไม่คาดหวังว่า
การผลิตของ ALROSA จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะท่ี
ผู้คนมีความต้องการเพชรเพื่อเป็นการลงทุนเพิ่มขึ้นใน
โลกซึ่งเป็นแรงสนับสนุนเพ่ิมเติมต่ออุตสาหกรรม 

ท ี ่ ม า :  Russian diamonds stayed at home, by Evgeny 
Zainullin, kommersant.ru 

จากกรณีความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ตามมา
ด้วยการใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอยา่งรุนแรง
ต่อรัสเซีย ได้ส่งผลซ้ำเติมปัญหาความปั่นป่วนในระบบ
ห่วงโซ่อุปทานไปทั่วโลกในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่
ว่าจะเป็นอาหาร พลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอัญ
มณีและเครื่องประดับที่จัดว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยและ
อ่อนไหวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

ผลพวงท่ีตามมาประการหนึ่งจากความขัดแย้งกันคือเกิด
ปัญหาเงินเฟ้อไปท่ัวโลก โดยเฉพาะหมวดสินค้าอาหารท่ี
ถือเป็นสิ่งจำเป็นท่ีสุดต่อการดำรงชีวิตและพลังงานราคา
แพงท่ีส่งผลต่อต้นทุนของทุกสินค้า ดังนั้นผู้บริโภคจึง
ต้องวางแผนการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง 

นับตั้งแต่วิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้คลี่คลาย
ลงในช่วงครึ่งหลังของปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับในรัสเซียได้ฟื้นตัวและมีแนวโน้มท่ี
สดใส แต่เมื ่อมาเจอวิกฤตซ้ำซ้อนจากการที ่ร ัสเซีย
ปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครน ทำให้เกิดปัญหา
ทางเศรษฐกิจตามมานานัปการจากความผันผวนใน
อัตราแลกเปลี่ยน การเข้าถึงเงินสกุลหลัก และธนาคาร
ถูกตัดออกจากระบบ SWIFT  ซึ่งล้วนแต่เป็นผลลบต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจรวมทั ้งการค้าระหว ่าง
ประเทศท้ังส่งออกและนำเข้า จึงคาดว่าอุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับในตลาดรัสเซียจะซึมยาวตลอดท้ัง
ป ี�

 


