จับตาทิ ศทางราคาน้ามันปี 2563...นัยต่อการส่งออกของไทย
โดย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายวิ จยั ธุรกิ จ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
ท่า มกลางภาวะเศรษฐกิจ โลกที่อยู่ใ นช่ว งขาลง ส่งผลให้ราคาน้ า มัน ทรงตัว ในระดับต่ า ตลอดทัง้
ปี 2562 ซึง่ บันทอนเศรษฐกิ
่
จของประเทศกาลังพัฒนาหลายประเทศทีพ่ ง่ึ พาการส่งออกน้ ามันและสินค้าโภคภัณฑ์
เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะเศรษฐกิจประเทศผูส้ ่งออกน้ ามันรายใหญ่หลายประเทศทีท่ ยอยเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย ไม่ว่าจะเป็ นซาอุดอี าระเบีย กาตาร์ เวเนซุเอลา เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 มีหลายเหตุการณ์
ทีน่ ่าจับตามอง ซึง่ อาจเป็ นจุดเปลีย่ นสาคัญทีจ่ ะส่งผลต่อทิศทางราคาน้ามันในตลาดโลก ได้แก่
 การเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ของ Saudi Aramco ในวันที่ 11 ธ.ค. 2562 จะเป็ นวันแรกทีห่ นุ้ Saudi Aramco
รัฐวิสาหกิจน้ ามันแห่งชาติของซาอุดอี าระเบียเข้าซื้อขายในตลาดหุน้ ของซาอุดอี าระเบีย ซึง่ คาดหมายกันว่าจะสามารถ
ระดมทุนได้สงู ทีส่ ุดในโลกราว 25.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มากกว่าตอนทีบ่ ริษทั Alibaba เข้าตลาดหุน้ นิวยอร์กปี 2557
ทัง้ นี้ การเข้าตลาดหุน้ ของ Saudi Aramco ถือเป็ นการเดิมพันครัง้ สาคัญของซาอุดอี าระเบียและมีนัยต่อตลาดน้ ามันของ
โลกค่อนข้างมาก เนื่องจากซาอุดอี าระเบียจาเป็ นต้องพยุงราคาน้ ามันเพื่อรักษามูลค่าตลาดของ Saudi Aramco โดยการ
ประชุม OPEC+ ครัง้ ทีผ่ า่ นมา ซาอุดอี าระเบียสามารถโน้มน้าวให้ชาติสมาชิกปรับลดกาลังการผลิตรวมกันได้ถงึ 1.7 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน มากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ขณะเดียวกัน ซาอุดอี าระเบียก็ประกาศว่าพร้อมทีจ่ ะลดกาลังการผลิตของ
ตนเองลงอีก 4 แสนบาร์เรลต่อวันหากมีความจาเป็ น ส่งผลให้ราคาน้ ามันปรับตัวสูงขึน้ ถึงราว 3% ภายใน 1 วันหลังการ
ประชุม อย่างไรก็ตาม ในระยะถัดไปต้องจับตามองว่าซาอุดอี าระเบียซึง่ มีกาลังการผลิตราว 33% ของกลุ่ม OPEC จะ
สามารถพยุงราคาน้ามันผ่านกลยุทธ์ขา้ งต้นได้มากน้อยเพียงใด ท่ามกลางอุปทานน้ามันของสหรัฐฯ ทีย่ งั เพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง
 การเร่งหาสมาชิ กทดแทนของกลุ่ม OPEC ในช่วงทีผ่ ่านมากลุ่ม OPEC ดูจะมีบทบาทน้อยลงในเวที
น้ามันโลก ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากหลายชาติทยอยออกจากการเป็ นสมาชิกด้วยเหตุผลต่างกัน อาทิ กาตาร์ออกจาก OPEC
เมือ่ วันที่ 1 ม.ค. 2562 ส่วนหนึ่งเกิดจากถูกชาติอาหรับคว่าบาตรเรือ่ งสนับสนุนการก่อการร้าย และล่าสุดเอกวาดอร์กจ็ ะ
ออกจากการเป็ นสมาชิกในวันที่ 1 ม.ค. 2563 เนื่องจากต้องการเพิม่ รายได้จากการส่งออกน้ ามันและไม่ตอ้ งการปรับลด
กาลังการผลิตตามมติของกลุ่ม ปั จจัยดังกล่าวทาให้ OPEC เร่งดาเนินแผนทีจ่ ะหาสมาชิกเข้ามาทดแทนเพื่อดึงบทบาท
ของตนกลับมาอีกครัง้ ล่าสุดซาอุดอี าระเบียได้สง่ เทียบเชิญบราซิลเข้ามาเป็ นสมาชิกใหม่ ซึง่ จะส่งผลต่อบทบาทของกลุ่ม
OPEC ในการกาหนดราคาน้ามันผ่านมาตรการปรับเพิม่ หรือลดกาลังการผลิต เนื่องจากบราซิลถือเป็ นผูผ้ ลิตน้ ามัน Top
10 ของโลก โดยมีกาลังการผลิตทีร่ าว 3.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน คิดเป็ นสัดส่วนราว 10% ของการผลิตทัง้ OPEC
 มาตรฐาน IMO 2020 หนุนราคาน้ามัน วันที่ 1 ม.ค. 2563 องค์การทางทะเลระหว่างประเทศจะเริม่ บังคับ
ใช้มาตรการ IMO 2020 ทีใ่ ห้เรือทัวโลกเปลี
่
ย่ นการใช้น้ ามันเตากามะถันสูง 3.5% มาเป็ นไม่เกิน 0.5% เพื่อลดมลพิษ ซึง่
ทางเลือกระยะสัน้ ของผูป้ ระกอบการเดินเรือคือเปลีย่ นมาใช้น้ามันดีเซลซึง่ มีคา่ กามะถันต่ากว่าเกณฑ์ขา้ งต้น ทาให้มกี าร
คาดการณ์กนั ว่าน้ ามันดีเซลในโลกจะขาดแคลนหลายแสนบาร์เรลต่อวัน ปั จจัยดังกล่าวจะทาให้โรงกลันน
่ ้ ามันทัวโลกมี
่
ความต้องการน้ามันดิบมากขึน้ เพือ่ กลันเป็
่ นน้ามันดีเซล ซึง่ อาจช่วยดูดซับอุปทานน้ามันดิบส่วนเกินของโลกได้สว่ นหนึ่ง
แม้ราคาน้ามันทีป่ รับลดลงในช่วงทีผ่ ่านมาจะส่งผลดีต่อประเทศผูน้ าเข้าน้ ามันอย่างไทย โดยเฉพาะผูบ้ ริโภคที่
จะมีกาลังซื้อเพิม่ ขึน้ ตามราคาน้ ามันทีป่ รับลดลง แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเช่นกัน เนื่องจากปั จจุบนั
ไทยส่งออกน้ามันสาเร็จรูปและสินค้าทีเ่ กีย่ วเนื่องกับราคาน้ ามัน อาทิ เคมีภณ
ั ฑ์ เม็ดพลาสติก ยางพารา และผลิตภัณฑ์ยาง
คิดเป็ นสัดส่วนราว 18% ของมูลค่าส่งออกรวม โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2562 มูลค่าส่งออกสินค้ากลุ่มดังกล่าวหดตัว
ถึง 10% ซึง่ มีสว่ นสาคัญทีฉ่ ุดให้มลู ค่าส่งออกโดยรวมหดตัว ขณะเดียวกัน หากพิจารณามูลค่าส่งออกของไทยไปยังประเทศ
ผูผ้ ลิตน้ ามันรายใหญ่ พบว่า หดตัวทุกประเทศ โดยในช่วง 10 เดือนแรกปี 2562 มูลค่าส่งออกของไทยไปยังตะวันออกกลาง
และรัสเซีย (คิดเป็ นสัดส่วนราว 4% ของมูลค่าส่งออกรวม) หดตัว 3.7% และ 16.8% ตามลาดับ จึงเป็ นทีน่ ่ าจับตามองว่า
ทิศทางราคาน้ามันในตลาดโลกจะเปลีย่ นแปลงไปอย่างไร ซึง่ แน่นอนว่าจะกระทบต่อการส่งออกของไทยอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
Disclaimer : คอลัมน์น้ เี ป็ นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็ นต้องสอดคล้องกับควำมคิดเห็นของ EXIM BANK

วันที่ 6 มกราคม 2563

