วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ามัน
1-31 มกราคม 2562
ราคาน้ามันปรับลดลงต่อเนื่อง แม้โอเปกและพันธมิตรพยายามลดก้าลังการผลิตเพื่อพยุงราคา

แม้ว่ากลุ่มผู้ผลิ ตโอเปกและพันธมิ ตรมี มติ ลดปริ มาณการผลิ ตน้ามันเพื ่อรักษา
สมดุลตลาดเมื ่ อ วัน ที ่ 7 ธัน วาคม 2561 ที ่ผ่า นมา และเริ่ มลดการผลิ ต จริ งในเดื อ น
มกราคมนี ้ แต่ ร าคาน้ า มัน ดิ บ ยัง คงปรับ ตัว ลดลงต่ อ เนื ่อ ง จากความกัง วลต่ อสภาพ
เศรษฐกิ จ และผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจี น ที ่ประทุเป็ นระลอก
อย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงยังไม่มีบทสรุปทีช่ ดั เจน จึ งอาจกดดันความต้องการใช้น้ามัน
ผู้ผลิตจับมือกันลดกาลังการผลิต แต่ ยงั ไม่ มากพอที่จะพยุงราคานา้ มัน
ถึงแม้ วา่ ผู้ผลิตน ้ามันทังในและนอกกลุ
้
ม่ โอเปกจับมือกันลดปริ มาณการผลิตเพื่อพยุงราคาน ้ามั นดิบ แต่ตวั เลข 1.20 ล้ าน
บาร์ เรลต่อวันที่ตกลงกันนันยั
้ งไม่ทาให้ ตลาดคลายความกังวลมากพอ รวมถึงการที่รัสเซียซึ่งเป็ นหัวหอกของ กลุ่มผู้ผลิตนอกกลุ่ม
โอเปกกับอเมริ กาซึ่งกลายมาเป็ นประเทศผู้ผลิตน ้ามันรายใหญ่ที่สดุ ของโลกไปแล้ วนัน้ ยังคงแข่งขันกันทาลายสถิติตวั เลขการผลิต
สูงสุดของประเทศในช่วงที่ผ่านมา ทาให้ ราคาน ้ามันดิบลดลงอย่างต่อเนื่องสวนทางกับความคาดหวังของตลาด โดยลดลงมาแตะ
ระดับต่าสุดตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม 2560 ที่ 50 ดอลลาร์ สหรัฐฯ ต่อบาร์ เรล
สงครามการค้ าคลุมเครือ สหรัฐฯ ขึน้ อัตราดอกเบีย้ ซา้
ทาภาวะเศรษฐกิจชะลอหนัก
ในขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจโลกมีทิศทางชะลอตัวโดยเฉพาะใน
ประเทศจีน ความยืดเยื ้อในสงครามการค้ าระหว่างจีนและอเมริ กาทาให้
ภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจคลุมเครื อหนักขึ ้น โอเปกได้ ปรับลดประมาณ
การตัว เลขการใช้ นา้ มันดิบ ปี 2562 ว่าจะเพิ่ม ขึน้ เพีย ง 1.29 ล้ า นบาร์ เ รลต่อวัน (ซึ่งเป็ นการปรั บ ลดติด ต่อ กันเป็ นเดือ นที่ 4)
ประกอบกับการที่สหรัฐฯ ประกาศขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยเป็ นครัง้ ที่ 4 ในรอบปี นี ้ ยิ่งเพิ่มความวิตกกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจโลกมากขึ ้น
และกดดันราคาน ้ามันดิบให้ ต่าลง เนื่องจากทาให้ เงินดอลลาร์ สหรัฐฯ แข็งค่าขึ ้นซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกั บภาระหนี ้ต่างประเทศ
และราคาน ้ามันในตลาดโลก
ความต้ องการใช้ นา้ มันที่ยงั คงมีแนวโน้ มลดลงจากการตัง้ กาแพงภาษี การค้ า
ระหว่ าง สหรัฐฯ และจีนที่ยงั ต้ องติดตามว่ าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ หรื อไม่ หลังหมดเวลา
สงบศึก 90 วัน โดยสหรัฐฯ เปิ ดช่ องสาหรับการเจรจายุติสงครามการค้ าตัง้ แต่ วันที่ 1 ธันวาคม
2561 ที่ผ่านมา และจะสิน้ สุดประมาณต้ นเดือนมีนาคม 2562 กอรปกับความขัดแย้ งภายใน
รั ฐสภาสหรั ฐฯ เกี่ยวกับการผ่ านร่ างงบประมาณ ส่ งผลให้ เกิดภาวะการปิ ดหน่ วยงานราชการบางส่ วน สร้ างความกังวล
ให้ กับนั กลงทุน อีกทัง้ การปรั บเพิ่มอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารกลางสหรั ฐฯ ทาให้ เงินทุนไหลออกจากสิน ทรั พย์ เสี่ยง
รวมถึงนา้ มันซึ่งเป็ นสินค้ าโภคภัณฑ์ เข้ าสู่สินทรั พย์ ปลอดภัย อาทิ ทองคา และพันธบัตรรั ฐบาล ท่ ามกลางภาวะนา้ มัน
ล้ นตลาดจากประเทศผู้ผลิตเพิ่มการผลิตอย่ างต่ อเนื่อง โดยเฉพาะสหรั ฐฯ ซึ่งในปี นี ผ้ ลิตนา้ มันสูงสุ ดเป็ นประวัติการณ์
และคาดว่ าในช่ วงครึ่งหลังของปี 2562 ปริมาณการผลิตจะเพิ่มขึน้ อีกหลังการสร้ างท่ อขนส่ งนา้ มันเส้ นใหม่ แล้ วเสร็ จ (ขีด
ความสามารถในการขนส่ งประมาณ 1 ล้ านบาร์ เรลต่ อวัน ) อย่ างไรก็ตาม ปั ญหาความไม่ แน่ นอนทางการเมืองของ
ประเทศผู้ผลิต อาทิ เวเนซุเอลา ลิเบีย และไนจีเรี ย เมื่อประทุขึน้ อาจกระทบการผลิตโดยรวม และเป็ นปั จจัยที่ทาให้
ตลาดตึงตัวได้
นักวิเคราะห์ ราคานา้ มัน กลุ่ม ปตท.

