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1-30 เมษายน 2562
ราคาน้ามันเพิ่มขึนต่อเนือ่ ง จากมาตรการลดการผลิตของโอเปกและพันธมิตร
มาตรการลดการผลิ ตน้ามันของกลุ่มโอเปกและพันธมิ ตร 1.2 ล้านบาร์ เรลต่อวัน ที ่เริ่ ม
ตัง้ แต่เดื อนมกราคม 2562 สร้างความเชื ่อมัน่ ว่าจะทาให้ตลาดน้ามันกลับเข้า สู่ภาวะสมดุลได้
เป็ นเหตุให้ราคาน้ ามันจึ งปรับเพิ่ มขึ้ นต่อเนื ่องตัง้ แต่เดื อนมกราคมจนถึง มี นาคมที ่ผ่านมา โดย
ราคาล่าสุดอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 4 เดื อน นอกจากนี ้ ยังมี ปัจจัยหนุนจากประมาณการความ
เสี ่ยงการผลิ ตของเวเนซุเอลาและอิ หร่ านที ่อาจจะลดลงอย่ างมากในปี นี ้ ส่วนปัญหาสงคราม
การค้าระหว่างจี นและสหรัฐฯ ผ่อนคลายลงเมื ่อสหรัฐฯ ประกาศเลื ่อนการขึ้ นภาษี สิ นค้าของจี น
ออกไปอย่างไม่มีกาหนด โดยอ้างว่าการเจรจาคืบหน้าไปในทางทีด่ ี
ผู้ผลิตจับมือกันลดกำลังกำรผลิตสร้ ำงควำมเชื่อมั่นว่ ำตลำดนำ้ มันจะเข้ ำสู่ภำวะสมดุลในปี นี ้
จากมาตรการลดกาลังการผลิตของโอเปกและพันธมิตร 1.2 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน โดยที่โอเปกจะลดกาลังการผลิตลง 0.8
ล้ านบาร์ เรลต่อวัน ซึ่งหากคิดเป็ นการผลิตรวมจะลดลงเหลือประมาณ 31.5 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน จากการสารวจของรอยเตอร์ พบว่า
การผลิตของโอเปกในเดือนมกราคมอยูท่ ี่ 31.0 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน เดือนกุมภาพันธ์ปรับลดลงมาอยู่ที่ 30.68 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน ส่วน
เดือนมีนาคมคาดว่าจะลดลงเหลือ 30.1 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน โดยการผลิตที่ลดลงมากกว่าที่กลุม่ โอเปกได้ ตกลงกันไว้ นัน้ เป็ นผลมา
จากการคว่าบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ ทาให้ กาลังการผลิตของอิหร่านลดลงประมาณ 0.4 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน และการคว่า บาตรนี ้อาจ
รุนแรงขึ ้นในเดือนพฤษภาคมภายหลังครบกาหนดมาตรการผ่อนปรน นอกจากนี ้ การผลิตของเวเนซุเอลายังคงลดลงอย่างต่ อเนื่อง
จากปั ญหาเศรษฐกิจ และสหรัฐฯประกาศคว่าบาตรการส่งออกน ้ามันซึ่งเป็ นรายได้ หลักของรัฐบาล โดยคาดว่าจะกระทบกับการ
ส่งออกน ้ามันของเวเนซุเอลาประมาณ 0.5-0.8 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน
อีกทัง้ ซาอุดิอาระเบียยังประกาศลดการผลิตเพิ่มเติมจากข้ อตกลง
อีก 0.5 ล้ านบาร์ เรลต่อวันในเดือนมีนาคมและต่อเนื่องไปในเดือน
เมษายน โดยให้ เหตุผ ลว่ า เพื่ อ ให้ ตลาดเข้ า สู่ส มดุล โอเปกและ
พัน ธมิ ต รมี ก าหนดประชุม ในวันที่ 25-26 มิถุน ายนที่จ ะถึ ง นี ้ เพื่ อ
ตัด สิน ใจว่าจะขยายมาตรการลดการผลิตออกไปอี ก หรื อไม่ ซึ่ ง มี
ความเป็ นไปได้ สงู ที่จะขยายการลดการผลิตออกไปจนถึงสิ ้นปี 2562
สหรัฐ สหรัฐ สหรัฐฯ
สหรัฐเกี่ยวข้ องกับราคาน ้ามันหลายประเด็น ประเด็นแรกคือการผลิต Shale Oil ที่เพิ่มขึ ้นต่อเนื่องทาให้ การผลิตน ้ามันรวม
ของสหรัฐฯอยูท่ ี่ระดับ 12 ล้ านบาร์ เรลต่อวันในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และคาดว่าปี 2020 จะเพิ่มเป็ น 13 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน ดังนัน้
นอกจากการควบคุมการผลิตของโอเปกแล้ ว การเพิ่มขึ ้นของอุปสงค์ก็เป็ นอีกปั จจัยสาคัญที่ชี ้ว่าตลาดน ้ามั นจะเข้ าสูภ่ าวะสมดุลได้
เร็ วแค่ไหน ซึ่งก็จะเชื่อมโยงโดยตรงกับสงครามการค้ าระหว่างจีนและสหรัฐฯ โดยตลอดเดือนมีนาคมมีสญ
ั ญาณเชิงบ วกว่าจะมี
ข้ อตกลงเกิดขึ ้น มีข่าวแม้ กระทัง่ ว่าจะมีการพบกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และ ประธานาธิ บดีสี จิน้ ผิง แต่ก็ถูกเลื่อน
ออกไป อย่างไรก็ตามตลาดยังต้ องรอความชัดเจนของสงครามการค้ าครัง้ นี ้ และประเด็นสุดท้ ายที่เกี่ยวกับสหรัฐฯคื อท่าทีของ FED
จากการประชุมล่าสุดเมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม ทาให้ เชื่ อว่าการขึน้ ดอกเบี ้ยน่าจะชะลอออกไป หรื ออาจจะไม่มี การประกาศขึน้
ดอกเบี ้ยเลยในช่วงเวลาที่เหลือของปี นี ้เนื่องจากตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจคาดการณ์วา่ จะลดลงเหลือเพียง 2.1%
ประเด็นที่ต้องติดตำมในเดือนเมษำยนนีค้ ือกำรคว่ำบำตรต่ ออิหร่ ำนของสหรัฐฯว่ ำจะเข้ มงวดขึ น้ เพียงใดและจะ
ส่ งผลต่ อกำรส่ งออกของอิหร่ ำนมำกแค่ ไหนเพรำะข้ อสรุ ปดังกล่ ำวจะส่ งผลต่ อท่ ำทีของกลุ่มโอเปก
นักวิเคราะห์ราคาน้ามัน กลุม
่ ปตท.

