วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ามัน
1-31 มีนาคม 2562
ราคาน้ามันดิบขยับขึนหลังผู้ผลิตในกลุ่มโอเปกและพันธมิตรลดก้าลังการผลิต

ตลาดน้ามันได้รบั แรงหนุน จากการเดิ นหน้าลดกาลังการผลิ ตของกลุ่มโอเปกและ
พันธมิ ตร หลังผูผ้ ลิ ตในกลุ่มโอเปกและนอกกลุ่มเห็นร่ วมกันทีจ่ ะลดกาลังการผลิ ตลงในช่วง
ครึ่ งปี แรก เพือ่ รักษาสมดุลของตลาดน้ามันดิ บไว้ ประกอบกับการเจรจาการค้ าระหว่างจี น
กับสหรัฐฯ มี ทิศทางทีด่ ีขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ามันดิ บปรับตัวสูงขึ้น
มาตรการลดการผลิตนา้ มันดิบจากกลุ่มโอเปก
สหรัฐฯคว่าบาตรเวเนซุเอลาและอิหร่ าน เพิ่มแรงกดดันให้ ราคานา้ มันดิบสูงขึน้
หลังผู้ผลิตทังในและนอกกลุ
้
ม่ โอเปกมีมติเดือนธันวาคมที่ผา่ นมา ให้ ปรับลดกาลังการผลิตน ้ามัน ดิบลง 1.2 ล้ านบาร์ เรลต่อ
วันเป็ นระยะเวลา 6 เดือน ทาให้ การผลิตน ้ามันของกลุม่ ผู้ผลิตโอเปกลดลงไป 797,000 บาร์ เรลต่อวัน มาอยูท่ ี่ 30.81 ล้ านบาร์ เรลต่อ
วันในเดือนมกราคม เทียบเท่ากับการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงในการปรับลดกาลังการผลิตราว 86% ในขณะเดียวกัน ปริ มาณการผลิต
น ้ามันดิบในเดือนกุมภาพันธ์ ลดลงต่อเนื่องจนมาอยู่ที่ 30.68 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน ซึ่งเป็ นปริ มาณการผลิตที่ ถือว่าต่าสุดในรอบ 4 ปี
โดยซาอุดีอาระเบียเดินหน้ าลดการผลิตลงต่ากว่า 10 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน ถึงแม้ ประธานาธิบดีทรัมป์ จะออกมาเรี ยกร้ องให้ กลุม่ โอเปก
ระงับการปรั บขึ ้นราคานา้ มันและได้ แสดงความกังวลเกี่ ยวกับการ
ปรับตัวสูงขึ ้นของราคานา้ มันก็ตาม นอกจากนี ้ สหรั ฐฯยั งประกาศ
คว่าบาตรเวเนซุเอลา ประกอบกับความไม่สงบภายในประเทศ ทาให้
การผลิตน ้ามันดิบของเวเนซุเอลามีแนวโน้ มลดลงอีก และถึ งแม้ จะมี
การยกเว้ นให้ 8 ประเทศสามารถนาเข้ าน ้ามันดิบจากอิหร่ า นได้ แต่
ปริ มาณการส่งออกของอิหร่ านก็ยงั คงลดลง ซึ่งปั จจัยดังกล่าวทาให้
การผลิตน ้ามันดิบเข้ าสูต่ ลาดมีความตึงตัวมากขึ ้น
สงครามการค้ าระหว่ างจีนและสหรัฐฯ มีแนวโน้ มคลี่คลาย แต่ ความกังวลต่ อเศรษฐกิจชะลอตัวยังคงมี อยู่
สถานการณ์สงครามการค้ าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่มีความคลุมเครื อตังแต่
้ ต้นปี ที่ผ่านมา ส่งผลลบต่อ เศรษฐกิจโดยรวม
ตัวเลขดัชนีชี ้วัดผลผลิตภาคอุตสาหกรรมทังจี
้ นและสหรัฐฯ ต่างปรับ ลดลง ทาให้ นกั ลงทุนมีความกังวลเกี่ย วกับการชะลอตัวของ
อุปสงค์น ้ามัน แต่ลา่ สุดมีความหวังที่จีนและสหรัฐฯ อาจบรรลุข้อตกลงการค้ าอีกครัง้ โดยเมื่อวันที่ 1 มี.ค. ที่ผ่านมาสหรัฐฯ ได้ ระงับ
การขึ ้นภาษี สินค้ านาเข้ าจากจีนในรอบที่ 3 มูลค่ากว่า 2 แสนล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ในขณะที่จีนยื่นข้ อเสนอปรั บลดภาษี นาเข้ าและ
ผ่อนคลายกฎระเบียบด้ านการนาเข้ าสินค้ าเกษตร เคมีภณ
ั ฑ์ รถยนต์และสินค้ า อื่นๆ จากสหรัฐฯ
ผลลัพธ์ การหารื อระหว่ างผู้นาของทัง้ สองประเทศในการเจรจาข้ อตกลงการค้ าคาดว่ าจะแล้ วเสร็ จในวันที่ 27
มี.ค.นี ้ ซึ่งหากสงครามการค้ ายุติลงจะสามารถช่ วยหนุ นการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและความต้ องการใช้ นา้ มันใน
ตลาดโลกให้ เพิ่มมากขึน้ นอกจากนี ้ ต้ องจับตาการประชุมโอเปกในวันที่ 17-18 เม.ย. ว่ าจะส่ งสัญญาณการปรั บลดกาลัง
การผลิตของโอเปกและประเทศพันธมิตรต่ อไปหรื อไม่ ก่ อนที่จะมีการประชุมอย่ างเป็ นทางการอีกครั ง้ ในวัน ที่ 25-26
มิ.ย. อย่ างไรก็ตาม ตลาดนา้ มันดิบยังคงมีความไม่ แน่ นอน ไม่ ว่าจะเป็ นความไม่ สงบในประเทศลิเบียและไนจีเรี ยที่อาจ
ปะทุขึน้ ได้ ทุกเมื่อ สหรัฐฯจะต่ ออายุให้ นาเข้ านา้ มันดิบจากประเทศอิหร่ านเมื่อครบกาหนดในเดือ น พ.ค. หรื อไม่ รวมถึง
ความขัดแย้ งในเวเนซุเอลาที่ยืดเยือ้ ส่ งผลให้ อุปทานนา้ มันในตลาดหายไปและหนุ นราคานา้ มันให้ สูงขึน้ ซึ่งเป็ นช่ วง
เดียวกับการลดกาลังการผลิตของกลุ่มโอเปกและพันธมิตร
นักวิเคราะห์ราคาน้ามัน กลุม
่ ปตท.

