ราคานา้ มันดิ่งเหว…นัยต่ อการส่ งออกของไทย
ฝ่ ายวิจัยธุรกิจ
ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศไทย (EXIM BANK)
เมื่อคืน วัน ศุก ร์ ที่ 6 มีน าคม 2563 ได้ มีก ารประชุมระหว่างกลุ่มประเทศ OPEC กับ ประเทศนอกกลุ่ม
OPEC เพื่อหารื อในการปรับลดกาลังการผลิตน ้ามันเพิ่มเติมเพื่อ พยุงราคาน ้ามันที่ตกต่าจากการแพร่ ระบาดของ
COVID-19 ซึ่งส่งผลให้ อุปสงค์ นา้ มันของโลกลดลงอย่ างมาก โดยซาอุดีอาระเบี ยซึ่งเป็ นหัวเรื อใหญ่ ข องกลุ่ม
OPEC ได้ เสนอให้ ประเทศสมาชิ ก และประเทศนอกกลุ่ม OPEC ที่ นาโดยรั สเซีย ปรั บลดกาลังการผลิตน า้ มัน
เพิ่มเติมอีก 1.5 ล้ านบาร์ เรลต่อวันจากเดิมที่ ปรับลดมาแล้ ว 1.7 ล้ านบาร์ เรลต่อวันในช่วงก่อนหน้ า อย่างไรก็ตาม
ผลการประชุมกลับไม่เป็ นไปตามที่ตลาดคาด เนื่ องจากรั สเซียปฏิ เสธข้ อเสนอดังกล่าว ทาให้ ซ าอุดีอาระเบีย
ไม่พอใจอย่างมากและประกาศทาสงครามราคานา้ มัน โดยซาอุดีอาระเบียจะปรั บลดราคาขายนา้ มันดิบ ให้ กับ
ลูกค้ าทัว่ โลกลง 6-8 ดอลลาร์ สหรัฐต่อบาร์ เรล รวมทังจะค่
้ อยๆ เพิ่มกาลังการผลิตของตัวเองจากเดิม 9.7 ล้ านบาร์ เรล
ต่อวันขึ ้นเป็ น 12 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน
สถานการณ์ ที่เกิ ดขึน้ ได้ ซา้ เติมภาวะอุปทานนา้ มันส่วนเกิ นของโลกมากขึน้ และส่งผลให้ ล่าสุดราคา
น ้ามัน ดิบเบรนท์ ปรั บลดลงจากระดับกว่า 50 ดอลลาร์ สหรัฐต่อบาร์ เรลในวันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 เหลือราว
32 ดอลลาร์ สหรัฐต่อบาร์ เรลในวันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 หรื อปรั บลดลงกว่า 35% ซึ่งได้ สร้ างความปั่ นป่ วน
ให้ ตลาดน ้ามันและตลาดหุ้นทัว่ โลกเป็ นอย่างมาก
ราคาน ้ามัน ที่ ป รั บ ลดลงอย่ า งรวดเร็ ว เปรี ย บเสมื อ นเหรี ย ญสองด้ า นที่ จ ะส่ ง ผลกระทบเป็ น ลูก โซ่
ต่อเศรษฐกิจไทย ด้ านบวก จะทาให้ ไทยซึง่ เป็ นประเทศผู้นาเข้ าน ้ามันสุทธิ ประหยัดเงินในการนาเข้ าน ้ามัน ดิบ
ได้ บางส่วน โดยในแต่ละปี ไทยนาเข้ าน ้ามันดิบ เกือบ 7 แสนล้ านบาท นอกจากนี ้ ในส่วนของผู้ประกอบการก็จะมี
ต้ นทุนการผลิตลดลง โดยเฉพาะต้ นทุนค่าขนส่ง ขณะที่ผ้ บู ริ โภคก็จะมีกาลังซื ้อเพิ่มขึ ้น จากรายจ่ายด้ านพลังงาน
ที่ลดลง ซึ่งจะหนุนให้ อุปสงค์ในประเทศกระเตื ้องขึน้ ด้ านลบ ราคานา้ มันที่ลดลงอาจบัน่ ทอนการส่งออกสินค้ า
และบริ การของไทยในหลายมิติ ได้ แก่
 การส่ งออกของไทยไปประเทศที่พ่งึ พารายได้ จากการส่ งออกน้ามั นในสั ดส่ วนสูง โดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศ OPEC และรัสเซียซึง่ ไทยส่งออกคิดเป็ นสัดส่วนรวมกันราว 3% ของมูลค่าส่งออกรวม ทังนี
้ ้ ประเทศ
เหล่านีม้ ีรายได้ หลักมาจากการขายน ้ามัน ก๊ าซธรรมชาติและปิ โตรเคมีเป็ นหลัก ดังนั ้น หากราคาน ้ามันลดต่าลง
ก็เท่ากับว่าประเทศเหล่านี ม้ ีรายได้ ลดลง และอาจทาให้ รัฐบาลของประเทศดังกล่าวต้ องปรั บลดงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อพัฒนาประเทศลง ซึ่งจะทาให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและกาลังซื ้อของกลุ่มประเทศข้ างต้ นชะลอลง
ทังนี
้ ้ สินค้ าส่งออกที่ไทยพึ่งพาตลาด OPEC และรัสเซียสูง ได้ แก่ รถยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง ข้ าว เครื่ องปรับอากาศ ไม้
และผลิตภัณฑ์ไม้ เป็ นต้ น
 การส่ ง ออกสิ น ค้ า อุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ราคาน้ า มั น ถู ก กดดั น ต่ อ เนื่ อ ง อาทิ น า้ มัน
สาเร็ จรู ป เคมีภณ
ั ฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง และเม็ดพลาสติกมีแนวโน้ มชะลอลง กลุ่มสินค้ าดังกล่าวมีสดั ส่วนรวมกันราว
15% ของมูลค่าส่งออกรวม ทัง้ นี ้ นอกจากราคานา้ มันที่ลดลงจะส่งผลกระทบต่อ Margin ของการส่งออกสินค้ า
กลุ่มดังกล่าวแล้ ว ในด้ านปริ มาณก็ยงั คงถูกกดดันจากอุปสงค์ที่ลดลงจากผลกระทบของ COVID-19 โดยเฉพาะ
จีนซึง่ เป็ นตลาดส่งออกสินค้ าที่เกี่ยวเนื่องกับราคาน ้ามันอันดับ 1 ของไทยอีกด้ วย
/2

-2การส่ งออกสิ น ค้ า เกษตรอาจได้ รั บ ผลกระทบทางอ้ อ ม เนื่ อ งจากราคาสิ น ค้ า ดัง กล่ า วมัก
เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับราคานา้ มันอย่างมีนัยสาคัญ โดยเฉพาะยางพารา โดยปั ญหาดังกล่าวจะเข้ ามา
ซ ้าเติมภาวะอุปทานยางพาราล้ นตลาดในปั จจุบนั มากขึ ้นไปอีก
 การส่ งออกบริ การมีแนวโน้ ม หดตัว จากจานวนนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางและรัสเซียซึง่ คิด
เป็ นสัดส่วนราว 10% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทงหมดในไทยอาจลดลง
ั้
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง
ซึ่ง เป็ น กลุ่มนัก ท่องเที่ ย วที่มีร ายจ่ายเฉลี่ย ต่อหัวสูง และเป็ น กลุ่มลูก ค้ า อัน ดับ 1 ที่ เ ข้ า มาใช้ บ ริ ก ารท่องเที่ย ว
เพื่ อสุขภาพ (Medical Tourism) ในประเทศไทย สถานการณ์ ที่เกิ ดขึน้ อาจซา้ เติมภาคการท่องเที่ ยวที่ ปัจ จุบัน
ก็ได้ รับผลกระทบอย่างมากจาก COVID-19 ที่ส่งผลให้ นกั ท่องเที่ยวจีนซึง่ มีสดั ส่วนกว่า 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติลดลง


จะเห็นได้ ว่า นอกจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ ได้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการส่งออกของไทย
โดยรวมแล้ ว ความปั่ น ป่ วนในตลาดน า้ มัน ก็ เป็ นอีก ปั จ จัย เสี่ย งที่ ผ้ ูส่งออกไทยต้ องจับตามองอย่างใกล้ ชิด ว่า
สงครามราคาน ้ามันข้ างต้ นจะจบลงอย่างไร โดยหากรัสเซียเปลี่ยนใจกลับสู่โต๊ ะเจรจากับซาอุดีอาระเบียอีกครัง้
ก็อาจทาให้ ราคาน ้ามันเด้ งกลับได้ เช่นกัน ผู้สง่ ออกจึงควรต้ องติดตามทิศทางราคาน ้ามันอย่างใกล้ ชิด ทังนี
้ ้ EXIM BANK
พร้ อมเป็ นพี่เลี ้ยงให้ ผ้ ูส่งออกทัง้ บริ การทางการเงินและเครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงเพื่ อบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณ์ COVID-19 และราคาน ้ามันที่ปรับลดลง อันจะช่วยประคับประคองการส่งออกของไทยปี 2563 ไม่ให้
แย่ลงไปกว่าที่เป็ นอยู่

10 มีนาคม 2563
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