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Disclaimer: ผู้เขียนไม่ได้ มีเจตนาที่จะคาดการณ์ราคาน ้ามันในอนาคต แต่ต้องการจะนาเสนอถึงภาพรวมของสถานการณ์ ราคาน ้ามันดิบ
รวมถึงปั จจัยต่างๆที่สง่ ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมของกลุม่ ประเทศผู้ผลิตน ้ามัน และทิศทางทีบ่ ริษัทน ้ามันควรจะเดินต่อไปโดยทาง
ผู้เขียนจะขอนาเสนอบทความดังกล่าวออกเป็ น 2 ตอน
จากสถานการณ์ที่ราคาน ้ามันดิบปรับตัวลดลงมากกว่า 50% อย่างต่อเนื่องจากที่เคยอยูท่ ี่ระดับ $104.48 ดอลลาร์ สหรัฐต่อ barrel ในช่วง
เดือนกรกฎาคมปี 2014 ปรับตัวลดลงมาอยูท่ ี่ $51.53 ดอลลาร์ สหรัฐต่อ barrel ในช่วงเดือนมีนาคม 2015 และปรับตัวลดลงต่อเนื่องโดยต่า
ที่สดุ ในรอบ 6 ปี ที่ระดับ $38 ดอลลาร์สหรัฐต่อ barrel ในช่วงเดือนสิงหาคม 2015 และล่าสุดที่ระดับ $47 ดอลลาร์สหรัฐต่อ barrel ในช่วง
เดือนกลางเดือนกันยายน 2015 ที่ผ่านมา โดยทาง Goldman Sachs ได้ มีการคาดการณ์วา่ ราคาน ้ามันจะลดลงไปถึงระดับ $20 ดอลลาร์ สหรัฐ
ในอนาคตอันใกล้ ผู้อา่ นหลายๆท่านอาจจะมีคาถามว่าสุดท้ ายแล้ วราคาน ้ามันจะไปอยูท่ ี่ไหนในอีก 1 หรือ 2 ปี ข้างหน้ า แล้ วปั จจัยอะไรบ้ างที่
ทาให้ ราคาน ้ามันลดลงอย่างต่อเนื่องมาจนถึงจุดนี ้ หลายๆท่านอาจจะเคยอ่านบทความหรือบทวิเคราะห์จากหลายๆแห่งมาในช่วง 6-8 เดือนที่
ผ่านมาว่าเหตุที่ราคาน ้ามันดิบลดลงมาจากปั จจัยเช่น Saudi Arabia ไม่ลดกาลังการผลิตเพื่อรักษาตลาดของตัวเอง Shale oil/Shale gas
producer ในประเทศอเมริกามีการเพิ่มกาลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง หรือแม้ กระทัง่ เรื่องของอเมริกาที่กาลังจะกลายเป็ น Swing producer แทน
ดังนันบทความนี
้
้ผู้เขียนมีความตังใจจะน
้
าเสนอภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมารวมถึงแนวโน้ มราคาน ้ามันที่น่าจะเปลี่ยนแปลงไป
ในอนาคต โดยพิจารณาทังปั
้ จจัยด้ าน driver drawback รวมถึงปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศผู้ใช้ น ้ามันและประเทศผู้ผลิต
น ้ามัน ซึง่ ทางผู้เขียนจะขอเริ่มจากประเด็นคาถามที่วา่ ราคาน ้ามันมาถึงจุดนี ้ได้ อย่างไร
ปั จจัยที่ 1คือเรื่องการเพิ่มกาลังการผลิตน ้ามันของประเทศสหรัฐอเมริกาผ่าน unconventional source ที่เรามักจะได้ ยินกันบ่อยๆในช่วง 2-3
ปี ที่ผ่านมานัน่ ก็คือ การขุดเจาะน ้ามันด้ วยวิธี horizontal drilling/fracking ในชันหิ
้ น Shale (Shale Rock) ของกลุม่ Wildcatter หรือที่เรียกกัน
ติดปากว่า Shale oil/Shale gas ซึง่ จริ งๆแล้ วทางบริษัท Oil&Gas และบริษัทพลังงานของอเมริกาล้ วนรู้จกั Shale oil/Shale gas มาหลายสิบปี
แล้ ว แต่สว่ นใหญ่ล้วนไม่เชื่อว่าหลุม Shale oil/Shale gas ต่างๆจะคุ้มทุนในการขุดเจาะ รวมถึงขาดเทคโนโลยีในการที่จะเอาทังน
้ ้ามันและก๊ าซ
ธรรมชาติขึ ้นมา อย่างไรก็ดีพวก Wildcatter ที่มีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะเอาพลังงานจากชันหิ
้ น Shale rock ขึ ้นมาจนในที่สดุ ประสบ
ความสาเร็จเป็ นอย่างมากในช่วง 7-8 ปี หลัง(โดยผู้เขียนจะไม่ขอกล่าวถึงประวัติศาสตร์ ของพวก Wildcatter รวมถึงที่ไปที่มาของเทคโนโลยี
horizontal drilling/frackingในบทความนี ้) ปั จจุบนั อเมริกามีกาลังการผลิตน ้ามันเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจาก unconventional source ดังกล่าว
ดังแสดงในกราฟข้ างล่างจะเห็นว่ากาลังการผลิตเพิ่มสูงขึ ้นทุกปี จนนักวิเคราะห์รวมถึงหลายๆองค์กรเริ่มมองว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่ต้องนาเข้ า
น ้ามันในอนาคต และกลายเป็ น Swing producer แทนที่ของ Saudi Arabia จนในที่สดุ กลายเป็ นประเทศผู้สง่ ออกน ้ามันดิบของโลกแทน
(ปั จจุบนั ขณะที่เขียนบทความนี ้ทางสหรัฐอเมริกายังคงห้ ามส่งออกน ้ามันดิบที่ผลิตได้ ในประเทศอยู)่ โดยหากทางผู้อา่ นดูจากกราฟข้ างล่างจะ
เห็นว่ากาลังการผลิตน ้ามันของสหรัฐอเมริกาปรับตัวสูงขึ ้นอย่างรวดเร็วตลอดช่วง 4-5 ปี หลังโดยเพิ่มขึ ้นจากระดับเกือบๆ 6 ล้ าน barrel ต่อวัน
ในช่วงปี 2010 แต่ในปี 2014 เพิ่มขึ ้นมาอยูท่ ี่ระดับเกือบๆ 9 ล้ าน barrel ต่อวันและขึ ้นสูงสุดที่ระดับ 9.61 ล้ าน barrel ต่อวันในช่วงเดือน
เมษายน 2015 ที่ขณะนันราคาน
้
้ามันอยูร่ ะดับ $50 ดอลลาร์ สหรัฐ ซึง่ ทาง Saudi Arabia ประเทศผู้นากลุม่ OPEC ไม่ยอมลดกาลังการผลิต
น ้ามันดิบเพราะต้ องการรักษาส่วนแบ่งตลาดน ้ามันของตัวเองไว้ มองว่าที่ราคาน ้ามันระดับตา่ กว่า $80 ดอลลาร์ สหรัฐต่อ Barrel ทางกลุม่ พวก
ผู้ผลิต Shale oil/Shale gas จะไม่สามารถอยูไ่ ด้ แต่ถ้ามองจากตัวเลขกาลังการผลิตที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องทังๆที
้ ่ราคาน ้ามันปรับตัวลดลงจาก
กลางปี 2014 จนถึงไตรมาส 2 ปี 2015 ดูเหมือนว่าจะไม่เป็ นเช่นนัน้

หากถามว่าบริษัทผู้ผลิต Shale oil/Shale gas มีคา่ break even เฉลี่ยที่เท่าไหร่คาถามนี ้อาจจะต้ องมองแยกเป็ นรายพื ้นที่และรายหลุมดัง
กราฟข้ างล่าง จะเห็นว่าที่ระดับราคาน ้ามันเกิน $80 ดอลลาร์สหรัฐต่อ barrel ผู้ผลิตเกือบทุกเจ้ าในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีฐานการขุดเจาะใน
Shale plain ล้ วนแต่จะสามารถทากาไรได้ ทงสิ
ั ้ ้น แต่ที่ระดับราคาน ้ามันต่ากว่า $60 ดอลลาร์ สหรัฐต่อ barrel หลายๆบริษัทเริ่ม

ที่จะประสบกับภาวะขาดทุน แต่ก็มีบางบริษัทที่ยงั มีกาไรจากการที่ Operate อยูใ่ นพื ้นที่ที่งา่ ยต่อการขุดเจาะเช่นที่ Eagle ford/Permian basin
แม้ ราคาน ้ามันจะอยูต่ ่ากว่าระดับ $50 ดอลลาร์สหรัฐต่อ barrel ก็ตาม อย่างไรก็ดีสิ่งที่ Saudi Arabia ไม่ได้ คาดไว้ ก็คือเรื่องของการที่
ผู้ประกอบการ Shale oil/Shale gas เหล่านี ้เป็ นบริษัทขนาดเล็กมีความคล่องตัวสูง น ้ามันในชันหิ
้ น Shale rock ไม่ได้ อยูล่ กึ มากเหมือนพวก
deep sea water drilling รวมถึง technology ที่ใช้ ในการขุดที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่ทาให้ ในบางพื ้นที่ตงแต่
ั ้ วนั ที่เริ่มขุดจนถึงวันที่ได้
น ้ามันใช้ เวลาแค่ประมาณ 1 เดือนเท่านัน้
ดังนันเมื
้ ่อราคาน ้ามันดิบต่ากว่าระดับ $50 ดอลลาร์ สหรัฐต่อ barrel แท่นขุดหลายๆแท่นจาเป็ นที่จะต้ องหยุดการขุดและผลิตลง และเมื่อ
hedge fund และ commodity trader เห็นว่าจานวน rig count (การนับจานวนแท่นขุดในสหรัฐอเมริกา)มีการปรับตัวลดลงก็จะเข้ าไปซื ้อ
สัญญาน ้ามันล่วงหน้ าด้ วย long position ส่งผลให้ ราคาน ้ามันปรับตัวสูงขึ ้นพอที่จะทากาไรหรือคุ้มค่า break even เมื่อไหร่กลุม่ ผู้ประกอบการ
ใน Shale oil/Shale gas ก็จะกลับมาเริ่มขุดและผลิตน ้ามันดิบอีกครัง้ โดย lead time เพื่อที่จะกลับมาขุดน ้ามันใหม่ก็ใช้ เวลาเพียงแค่ไม่กี่
สัปดาห์เท่านัน้ ยังไม่รวมไปถึงเรื่องที่หลายๆบริษัทสามารถลดต้ นทุนการขุดเพื่อคุ้มทุน (Break even cost/barrel) ของตัวเองลงได้ อย่าง

ต่อเนื่องจนจากที่เคยอยูท่ ี่ระดับ $70-80 ดอลลาร์ สหรัฐต่อ barrel ในช่วงกลางปี 2014 มาอยูท่ ี่ระดับ $40-50 ดอลลาร์ สหรัฐต่อ barrel ในบาง
พื ้นที่
ปั จจัยที่ 2 Saudi Arabia ในฐานะผู้นาของ OPEC และ Iran ผู้อา่ นหลายๆท่านอาจจะเคยอ่านบทความเรื่องการที่ Saudi Arabia ไม่ยอดลด
กาลังการผลิตน ้ามันลงเนื่องจากหากดูสดั ส่วนการผลิตน ้ามันดิบในปี 2009 ทังโลกมี
้
การผลิตปิ โตรเลียมและของเหลวอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับ
พลังงานอยูท่ ี่ระดับ 86 ล้ าน barrel ต่อวัน โดยกลุม่ ประเทศ OPEC นาโดย Saudi Arabia คิดเป็ น 35 ล้ าน barrel ต่อวัน อย่างไรก็ดีในปี 2014
โลกมีการผลิตปิ โตรเลียมและของเหลวอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับพลังงานอยูท่ ี่ระดับ 93.4 ล้ าน barrel ต่อวันแต่กลุม่ ประเทศ OPEC มีสดั ส่วนการ
ผลิตเพิ่มขึ ้นเป็ นเพียง 36.3 ล้ าน barrel ต่อวัน ดังนันหากดู
้
สดั ส่วนที่เพิ่มขึ ้นจะเห็นว่าส่วนแบ่งการตลาดของกลุม่ ประเทศ OPEC ที่นาโดย
Saudi Arabia ลดลงจากปี 2009 ถึง 2% ด้ วยกัน ทาให้ Saudi Arabia ซึง่ เป็ นผู้มีเสียงเยอะสุดในกลุม่ OPECเลือกที่จะทาสงครามราคากับ
ผู้ประกอบการใน Shale oil/Shale gas ของทางสหรัฐอเมริกาและประเทศผู้สง่ ออกน ้ามันอื่นๆ เพื่อรักษาตลาดส่วนแบ่งการผลิตน ้ามันไว้ กบั
ตัวเอง แทนที่จะสร้ างเสถียรภาพทางด้ านราคาผ่านการลดกาลังการผลิตอย่างที่เคยปฏิบตั ิกนั มา ซึง่ การตัดสินใจดังกล่าวของ Saudi Arabia
ในมุมมองของผู้เขียนนันเป็
้ นแค่ปัจจัยเพียงครึ่งหนึ่งเท่านัน้ ปั จจัยอีกด้ านที่ทาให้ Saudi Arabia ไม่ยอมลดกาลังการผลิตและต้ องการให้ ราคา
น ้ามันต่านอกจากจะเป็ นการกดดันและทาให้ ผ้ ปู ระกอบการ Shale oil/Shale gas ในสหรัฐอเมริกาประสบกับภาวะขาดทุนและต้ องปิ ดตัวลงไป
แล้ ว สาเหตุสาคัญอีกประการก็คือการกดดันทางด้ าน Iran ที่กาลังจะโดนยกเลิกการควา่ บาตรให้ ไม่มีแรงจูงใจที่จะเพิ่มกาลังการผลิตน ้ามัน
หลังจากที่สหรัฐอเมริกาและนานาประเทศอนุญาตให้ Iran สามารถดาเนินการทาธุรกรรมระหว่างประเทศโดยเฉพาะการขายน ้ามันและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับน ้ามันได้ อย่างเสรีมากขึ ้นในช่วงกลางปี 2016 ที่จะถึง
โดยถ้ าไปย้ อนดูประวัติศาสตร์ ผ้ อู า่ นหลายๆท่านคงจะทราบกันดีอยูแ่ ล้ วว่า Saudi Arabia กับ Iran มีความสัมพันธ์ที่จะไม่คอ่ ยจะลงรอยกันมา
ตังแต่
้ หลายร้ อยปี ก่อนในเรื่องของความเชื่อทางศาสนาระหว่าง Saudi Arabia ที่เป็ นอิสลามนิกาย Sunni และ Iran ที่เป็ นอิสลามนิกาย Shiite
นอกเหนือไปจากเรื่องความไม่ลงรอยทางด้ านศาสนาแล้ ว ผู้เขียนเชื่อว่าการที่ Iran กาลังจะได้ รับการยกเลิกการคว่าบาตรส่งผลต่อเสถียรภาพ
ทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ สังคมและอานาจของ Saudi Arabia ในกลุม่ OPEC และประเทศในกลุม่ Gulf region โดยตรง
สาเหตุทผี่ ้ เู ขียนกล่าวเช่นนี ้เป็ นเพราะ Iran มีความตังใจจะเพิ
้
่มกาลังการผลิตน ้ามันดิบเพื่อส่งออกหลังจากที่ประเทศตนเองได้ รับการยกเลิกการ
คว่าบาตร ซึง่ ทางผู้ชว่ ยรัฐมนตรี ทางด้ านน ้ามันและพลังงานของ Iran นาย Mansour Moazami ได้ ประกาศจะเพิ่มกาลังการผลิตทันทีเพื่อ
ส่งออกน ้ามันดิบเป็ นจานวนถึง 2.3 ล้ าน Barrel ต่อวันจากที่ปกติทกุ วันนี ้ส่งออกอยูท่ ี่ระดับ 1.2 ล้ าน barrel ต่อวันโดยเฉลี่ย หลังจากหักการ
บริโภคในประเทศและส่วนที่เก็บเข้ า storage ดังแสดงในกราฟข้ างล่าง

ปริมาณน ้ามันที่ Iran ตังใจจะส่
้
งออกเพิ่มเติมนี ้แน่นอนว่านอกจะลดอานาจต่อรองของ Saudi Arabia ทังใน
้ OPEC และการกาหนดราคา
น ้ามันดิบโลกลงแล้ ว ยังกระทบต่อราคาน ้ามันดิบโลกโดยตรงด้ วย เนื่องจากจะมี supply ของน ้ามันเพิ่มขึ ้นในตลาดอีกกว่า 1 ล้ าน barrel ต่อ
วัน ซึง่ ผู้เขียนมองว่าในมุมมองของ Iran ไม่วา่ ราคาน ้ามันจะที่เท่าไหร่ การที่ผลิตน ้ามันดิบป้อนเข้ ามาในตลาดก็ยงั ดีกว่าที่จะไม่ผลิตเลย
ประเทศ Iran เองต้ องการเงินรายได้ เข้ าประเทศอีกมหาศาลเพื่อที่จะมาลงทุนปรับปรุงทางด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานรวมถึงด้ านอื่นๆอีกมาก โดย
ถ้ ามองกันที่ด้าน reserve ของ Oil & Gas ทาง Iran มี reserve ของน ้ามันดิบเยอะเป็ นอันดับสี่ของโลก และมี Gas ธรรมชาติเยอะเป็ นอันดับ
สองของโลก หากไม่ผลิตประเทศแทบจะไม่ได้ รายได้ เพิ่มเติมเพื่อมาพัฒนาประเทศ ดังนันการที
้
่ supply น ้ามันดิบของโลกจะเพิ่มขึ ้นจากทางฝั่ง
ของประเทศ Iran คงเป็ นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ขึ ้นอยูก่ บั ว่าเป็ นปริมาณเท่าไหร่และเมื่อใดเท่านัน้
ปั จจัยที่ 3 การชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศจีนและกลุม่ ประเทศ BRIC และกลุม่ ประเทศเกิดใหม่ คงต้ องยอมรับกันว่าในช่วง 20 ปี หลัง
ประเทศจีนถือว่าเป็ นหนึ่งในประเทศหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ด้ วยขนาดประชากรระดับ 1.3 พันล้ านคน และอัตราการเติบโตใน
ระดับกว่า 10% เฉลี่ยสะสมมาตลอด ผนวกเข้ ากับประเทศ Brazil, Russia, India และกลุม่ ประเทศเกิดใหม่ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเหนือระดับ
ของกลุม่ ประเทศพัฒนาแล้ วดังแสดงในกราฟข้ างล่าง การเจริญเติบโตและการขยายตัวของประเทศเหล่านี ้ตามมาด้ วยความต้ องการใช้
พลังงานที่สงู ขึ ้นอย่างต่อเนื่องทังในรู
้ ปของน ้ามันดิบและพลังงานอื่นๆ จนในช่วงกลางปี 2014 หลายๆนักวิเคราะห์ตา่ งพูดเป็ นเสียงเดียวกันว่า
ราคาน ้ามันที่ระดับ $100 ดอลลาร์ สหรัฐต่อbarrel เป็ นเรื่องปกติ (New normal) จาก demand ที่เติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่องในกลุม่ ประเทศกาลัง
พัฒนาและกลุม่ ประเทศ BRIC รวมถึงเศรษฐกิจของกลุม่ ประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกาฟื น้ ตัวขึ ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดีในปี 2014 จนถึง 2015 หลายๆประเทศเกิดใหม่ รวมถึงประเทศกลุม่ BRIC ล้ วนเผชิญกับความท้ าทายหลายๆประการทีส่ ง่ ผล
กระทบโดยตรงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่วา่ จะเป็ นเรื่องราคาสินค้ า commodity ที่ปรับตัวลดลงอย่างหนักและกระทบต่อประเทศที่
ส่งออก commodity อย่าง Brazil โดยตรง ประเทศ Russia โดนคว่าบาตรจากกรณีพิพาทเรื่องดินแดนกับประเทศ Ukraine ในขณะที่ประเทศ
India ประสบกับปั ญหาเงินเฟ้อสูงอย่างต่อเนื่องโดยหากดูจาก PMI index ทังภาคการผลิ
้
ต (Manufacturing) และภาคบริการ (Service) จะ
เห็นว่าประเทศกลุม่ BRIC มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องดังในแผนภาพข้ างล่าง

นอกจากนี ้ประเทศจีนยังประสบกับปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจครัง้ ใหญ่ที่สดุ นับตังแต่
้ จีนเปิ ดประเทศโดยมีการคาดการณ์วา่ ในปี 2015
ประเทศจีนเองอาจจะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่เกิน 7% ซึง่ แม้ จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยนของประเทศพัฒนาแล้ ว แต่ในมุมมองของประชาชน
ชาวจีนและนักลงทุนที่ค้ นุ เคยกับการเติบโตในระดับเลขสองหลัก อัตราการเติบโตที่ระดับ 7% จึงถูกมองว่าเป็ นปั ญหาใหญ่ จากการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ถดถอยลงทาให้ demand ความต้ องการใช้ พลังงานปรับตัวลดลงเนื่องจากประเทศจีนประเทศเดียวมีการใช้ น ้ามัน
คิดเป็ นถึง 12% จาก demand ของทังโลกและน
้
าไปสูก่ าร speculate ว่า demand ของน ้ามันดิบจะลดลงอย่างต่อเนื่องและ supply ยังคงอยู่
ในระดับที่หากไม่ปรับตัวสูงขึ ้นก็เท่าจุดเดิม นามาสูป่ ั ญหาของการขายสัญญาล่วงหน้ า (short contract) ของน ้ามันดิบออกมาอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2015 และกดดันให้ ราคาน ้ามันดิบลดลงอย่างต่อเนื่องมาสูจ่ ดุ ต่ากว่า $40 ดอลลาร์ สหรัฐต่อ barrel ในช่วง
เดือนสิงหาคม
ปั จจัยตัวสุดท้ าย ที่ทางผู้เขียนมองว่าส่งผลให้ ราคาน ้ามันมีการผันผวนมากที่สดุ และทาให้ ราคาปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องคือการเข้ ามาเก็ง
กาไร (speculate) ของ Hedge fund ใน commodity จากกราฟข้ างล่างแสดงให้ เห็นว่าในช่วงตังแต่
้ กลางปี 2014 จนถึงปลายปี 2014 ได้ มีการ
เริ่มขายสัญญาล่วงหน้ า(Long vs. Short position) น ้ามันดิบ Brent Futures ออกมาจานวนมากโดยสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ใกล้ เคียงกับช่วงปี
2008 นอกจากนี ้สัดส่วนของจานวนการผลิตจริงเทียบกับการเก็งกาไรในตลาดล่วงหน้ า (Physical market vs. Paper market) สาหรับน ้ามัน
ยังอยูท่ ี่ระดับ 15-20 เท่า และเมื่อ OPEC ประกาศไม่ลดกาลังการผลิตส่งผลให้ ราคาน ้ามันในสัญญาล่วงหน้ าปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตลาด
ช่วงครึ่งปี หลังของปี 2014

นอกจากนี ้ Forward Curves ของราคาน ้ามันดิบ Brent ก็ยงั มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องใน Chartข้ างบนตังแต่
้ ปี Dec15-Dec18 ดังนัน้
การ speculation จากกลุม่ ของพวก Hedge fund และ commodity trader จึงเป็ นปั จจัยหลักที่ผลักให้ ราคาน ้ามันลดลงอย่างรวดเร็วจากกลาง
ปี 2014 จนถึงสิ ้นไตรมาสที่ 2 กลางปี 2015
จากที่กล่าวถึงปั จจัยทัง้ 4 ผู้อา่ นน่าจะเห็นภาพถึงที่ไปที่มาของเหตุที่สง่ ผลกดดันให้ ราคาน ้ามันลดลงอย่างต่อเนื่องจากที่ระดับสูงกกว่า $100
ดอลลาร์สหรัฐในปี 2014 มาอยูท่ ี่ระดับกรอบราคา $40-50 ดอลลาร์ สหรัฐ คาถามที่น่าสนใจคือแล้ วจะมีปัจจัยบวก หรือปั จจัยสนับสนุน
เพิ่มเติมอะไรบ้ างที่น่าจะช่วยให้ ราคาน ้ามันกลับมายืนอยูท่ ี่ระดับสูงขึ ้นกว่าในปั จจุบนั แล้ วราคาน ้ามันควรจะเป็ นที่เท่าไหร่รวมถึง บริษัทน ้ามัน
ควรจะปรับตัวอย่างไร ทางผู้เขียนจะขออนุญาตนาเสนอในบทส่วนทีส่ องครับ
Source of data: Bloomberg, EIA, IMF, Baker Huges, IHS and WEF
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