วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ามัน
1-28 กุมภาพันธ์ 2562
ราคาน้ามันปรับสูงขึน หลังโอเปกและพันธมิตรลดก้าลังการผลิต และการเจรจาการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีนดีขึน
กลุ่มผูผ้ ลิ ตโอเปกและพันธมิ ตรมี มติ ลดปริ มาณการผลิ ตน้ามันเพื ่อรักษาสมดุล
ตลาดเมื ่อวันที ่ 7 ธันวาคม 2561 ที ่ผ่านมา และเริ่ มลดการผลิ ตจริ งตัง้ แต่ เดื อนมกราคม
2562 ทาให้ราคาน้ ามันดิ บปรับตัวสูงขึ้ นอย่ างต่อเนื ่อง ผนวกกับ ความกังวลต่อสภาพ
เศรษฐกิ จ และผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่ างสหรัฐฯ และจี น คลี ่คลายไปใน
ทิ ศทางทีด่ ี
ผู้ผลิตจับมือกันลดกาลังการผลิต ช่ วยพยุงราคานา้ มัน
ผู้ผลิตน ้ำมันทังในและนอกกลุ
้
ม่ โอเปกจับมือลดปริ มำณกำรผลิตน ้ำมันดิบรำว 1.2 ล้ ำนบำร์ เรลต่อวัน ซึง่ จะส่งผลให้ ตลำด
น ้ำมันดิบตึงตัวขึ ้น ซำอุดิอำระเบียเริ่ มปรับลดกำลังกำรผลิตตำมข้ อตกลงเพื่อรักษำเสถียรภำพรำคำน ้ำมันดิบ โดยล่ำสุด จะปรับลด
กำลังกำรผลิตในเดือน ก.พ. 62 ลงต่ำกว่ำที่ตกลงกันไว้ รำว 200,000 บำร์ เรลต่อวัน มำอยูท่ ี่ 10.1 ล้ ำนบำร์ เรลต่อวัน ขณะทีล่ เิ บียเผชิญ
ควำมขัดแย้ งภำยในประเทศ ทำให้ ต้องหยุดดำเนินกำรแหล่งผลิตน ้ำมันดิบชัว่ ครำว ขณะที่ รัสเซียเผยว่ำจะร่ วมมือลดกำลังกำรผลิต
อย่ำงค่อยเป็ นค่อยไป โดยในเดือน ม.ค. ที่ผำ่ นมำ รัสเซียปรับลดกำลังกำรผลิตลงรำว 50,000 บำร์ เรลต่อวัน (เมื่อเทียบกับระดับ
อ้ ำงอิง ในเดือน ต.ค. 61) รวมถึงกำรคว่ำบำตรเวเนซุเอลำ โดยสหรัฐฯ ซึง่ เป็ นผู้นำเข้ ำน ้ำมันดิบรำยใหญ่ที่สดุ ของเวเนซุเอลำ ส่งผลให้
เวเนซุเอลำ อำจต้ องส่งออกน ้ำมันดิบรำว 500,000 บำร์ เรลต่อวันไปยังประเทศอื่นแทน เช่น จีน อินเดีย เป็ นต้ น และในอีกด้ ำนหนึง่
สหรัฐฯ ก็จำเป็ นต้ องหำแหล่งผลิตน ้ำมันดิบอื่นมำทดแทนปริ มำณที่ขำดหำยไปจำกกำรนำเข้ ำน ้ำมันดิบจำกเวเนซุเอลำ ทำให้
สถำนกำรณ์น ้ำมันดิบล้ นตลำดคลีค่ ลำยลง หำกกำรควำ่ บำตรครัง้ นี ้ยังคงดำเนินต่อไป จะส่งให้ รำคำน ้ำมันดิบเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนือ่ ง
ตำมควำมคำดหวังของตลำด โดยเพิ่มขึ ้นมำแตะระดับที่ 58.74 ดอลลำร์ สหรัฐฯ ต่อบำร์ เรล ในเดือนมกรำคมที่ผำ่ นมำ
การเจรจาการค้ าระหว่ างสหรัฐฯ และจีนอาจประสบความสาเร็จก่ อนที่กาแพงภาษีรอบใหม่ จะมีผลบังคับใช้
ถึงแม้ กำรเจรจำกำรค้ ำระหว่ำงจีนและสหรัฐฯ จะมีแนวโน้ มเป็ นบวก แต่หำกทัง้ 2 ฝ่ ำยไม่สำมำรถบรรลุข้อตกลงทำงกำรค้ ำ
ก่อนถึงกำหนดเส้ นตำยในเดือน มี.ค. 62 สหรัฐฯ อำจเพิ่มอัตรำภำษี นำเข้ ำสินค้ ำจำกจีน จำกร้ อยละ 10 เป็ น ร้ อยละ 25 มูลค่ำรวม
200,000 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ และคำดว่ำจีนจะทำกำรตอบโต้ คนื โดยกำรเพิ่มภำษี สนิ ค้ ำนำเข้ ำจำกสหรัฐฯ เช่นเดียวกัน อีกทังตลำด
้
ยังมีควำมกังวลหลังจำกที่จีนประกำศตัวเลขอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของปี 2561 อยูใ่ นระดับต่ำที่สดุ ในรอบ 30 ปี ซึง่ นักลงทุน
มองว่ำจะส่งผลให้ อตั รำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของโลกและควำมต้ องกำรใช้ น ้ำมันปรับตัวลดลงในปี 2563 นอกจำกนี ้ นักลงทุน
ยังคงกังวลเกี่ยวกับสภำพเศรษฐกิจที่อำจชะลอตัวในสหรัฐฯ และยูโรโซน ซึง่ อำจซบเซำกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ ด้ ำนเศรษฐกิจของกลุม่
ประเทศผู้ผลิตน ้ำมันก็ยงั คงไม่ฟืน้ ตัว หลังประสบปั ญหำรำคำน ้ำมันตกต่ำในปี 2557 อีกทัง้ กำรแข็งค่ำของสกุลเงินดอลลำร์ ยงั สร้ ำง
แรงกดดันต่อตลำดน ้ำมันเช่นกัน เนื่องจำกผู้ซื ้อน ้ำมันดิบที่ถือสกุลเงินอื่นๆ ชะลอกำรซื ้อน ้ำมันดิบที่มีมลู ค่ำสูงขึ ้น
ความต้ องการใช้ นา้ มันยังคงมีแนวโน้ มทรงตัว จากการตัง้ กาแพงภาษีการค้ าระหว่ างสหรัฐฯ และจีนที่ยงั ต้ อง
ติดตามว่ าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ หรือไม่ หลังหมดเวลาสงบศึก 90 วัน นับตัง้ แต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดย
ทัง้ สองประเทศจะมีการเจรจาทางการค้ าอีกครัง้ ในกลางเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อหาข้ อสรุ ปเกี่ยวกับทรัพย์ สนิ ทางปั ญญา
ของสหรัฐฯ ก่ อนที่จะมีการขึน้ ภาษีสินค้ านาเข้ าจากจีนในวันที่ 3 มี.ค. 62 นี ้ อีกทัง้ ในปี นี ้ สหรัฐฯ ยังผลิตนา้ มันสูงสุดเป็ น
ประวัติการณ์ และคาดว่ าในช่ วงครึ่งหลังของปี ปริมาณการผลิตจะเพิ่มขึน้ อีกหลังการสร้ างท่ อขนส่ งนา้ มันเส้ นใหม่ แล้ ว
เสร็จ (ประมาณ 1 ล้ านบาร์ เรลต่ อวัน) อย่ างไรก็ตาม ปั ญหาความไม่ แน่ นอนทางการเมืองของประเทศผู้ผลิต อาทิ
เวเนซุเอลา ลิเบีย และไนจีเรีย เมื่อประทุขึน้ อาจกระทบการผลิตโดยรวม และเป็ นปั จจัยที่ทาให้ ตลาดตึงตัวได้
นักวิเคราะห์ ราคานา้ มัน กลุ่ม ปตท.

