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Disclaimer: ผู้ เขียนไมไ่ด้มีเจตนาที่จะคาดการณ์ราคาน า้มนัในอนาคต แตต้่องการจะน าเสนอถึงภาพรวมของสถานการณ์ราคาน า้มนัดิบ

รวมถึงปัจจยัตา่งๆที่สง่ผลกระทบตอ่สภาพเศรษฐกิจสงัคมของกลุม่ประเทศผู้ผลติน า้มนั และทิศทางทีบ่ริษัทน า้มนัควรจะเดินตอ่ไปโดยทาง

ผู้ เขียนจะขอน าเสนอบทความดงักลา่วออกเป็น 2 ตอน 

จากสถานการณ์ที่ราคาน า้มนัดิบปรับตวัลดลงมากกวา่ 50% อยา่งตอ่เน่ืองจากที่เคยอยูท่ี่ระดบั $104.48 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ barrel ในชว่ง

เดือนกรกฎาคมปี 2014 ปรับตวัลดลงมาอยูท่ี่ $51.53 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ barrel ในชว่งเดือนมีนาคม 2015 และปรับตวัลดลงตอ่เน่ืองโดยต ่า

ที่สดุในรอบ 6 ปีที่ระดบั $38 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ barrel ในชว่งเดือนสิงหาคม 2015 และลา่สดุที่ระดบั $47 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ barrel ในชว่ง

เดือนกลางเดือนกนัยายน 2015 ที่ผ่านมา โดยทาง Goldman Sachs ได้มีการคาดการณ์วา่ราคาน า้มนัจะลดลงไปถึงระดบั $20 ดอลลาร์สหรัฐ

ในอนาคตอนัใกล้ ผู้อา่นหลายๆทา่นอาจจะมีค าถามวา่สดุท้ายแล้วราคาน า้มนัจะไปอยูท่ี่ไหนในอีก 1 หรือ 2 ปีข้างหน้า แล้วปัจจยัอะไรบ้างที่

ท าให้ราคาน า้มนัลดลงอยา่งตอ่เน่ืองมาจนถึงจดุนี ้หลายๆทา่นอาจจะเคยอา่นบทความหรือบทวิเคราะห์จากหลายๆแหง่มาในชว่ง 6-8 เดือนที่

ผ่านมาวา่เหตทุี่ราคาน า้มนัดิบลดลงมาจากปัจจยัเชน่ Saudi Arabia ไมล่ดก าลงัการผลิตเพื่อรักษาตลาดของตวัเอง Shale oil/Shale gas 

producer ในประเทศอเมริกามีการเพิ่มก าลงัการผลติอยา่งตอ่เน่ือง หรือแม้กระทัง่เร่ืองของอเมริกาที่ก าลงัจะกลายเป็น Swing producer แทน 

ดงันัน้บทความนีผู้้ เขียนมีความตัง้ใจจะน าเสนอภาพเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ในชว่ง 1 ปีที่ผ่านมารวมถึงแนวโน้มราคาน า้มนัที่น่าจะเปลี่ยนแปลงไป

ในอนาคต โดยพิจารณาทัง้ปัจจยัด้าน driver drawback รวมถึงปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศผู้ ใช้น า้มนัและประเทศผู้ผลิต

น า้มนั ซึง่ทางผู้ เขียนจะขอเร่ิมจากประเด็นค าถามที่วา่ราคาน า้มนัมาถึงจดุนีไ้ด้อยา่งไร 

ปัจจัยที่ 1คือเร่ืองการเพ่ิมก าลงัการผลิตน า้มนัของประเทศสหรัฐอเมริกาผ่าน unconventional source ที่เรามกัจะได้ยินกนับอ่ยๆในชว่ง 2-3 

ปีที่ผ่านมานัน่ก็คือ การขดุเจาะน า้มนัด้วยวิธี horizontal drilling/fracking ในชัน้หิน Shale (Shale Rock) ของกลุม่ Wildcatter หรือที่เรียกกนั

ติดปากวา่ Shale oil/Shale gas ซึง่จริงๆแล้วทางบริษัท Oil&Gas และบริษัทพลงังานของอเมริกาล้วนรู้จกั Shale oil/Shale gas มาหลายสิบปี

แล้ว แตส่ว่นใหญ่ล้วนไมเ่ช่ือวา่หลมุ Shale oil/Shale gas ตา่งๆจะคุ้มทนุในการขดุเจาะ รวมถึงขาดเทคโนโลยใีนการที่จะเอาทัง้น า้มนัและก๊าซ

ธรรมชาติขึน้มา อยา่งไรก็ดีพวก Wildcatter ที่มีความพยายามอยา่งตอ่เน่ืองที่จะเอาพลงังานจากชัน้หิน Shale rock ขึน้มาจนในที่สดุประสบ

ความส าเร็จเป็นอยา่งมากในชว่ง 7-8 ปีหลงั(โดยผู้ เขียนจะไมข่อกลา่วถึงประวตัิศาสตร์ของพวก Wildcatter รวมถึงที่ไปที่มาของเทคโนโลยี 

horizontal drilling/frackingในบทความนี)้ ปัจจบุนัอเมริกามีก าลงัการผลิตน า้มนัเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ืองจาก unconventional source ดงักลา่ว

ดงัแสดงในกราฟข้างลา่งจะเห็นวา่ก าลงัการผลิตเพ่ิมสงูขึน้ทกุปีจนนกัวิเคราะห์รวมถึงหลายๆองค์กรเร่ิมมองวา่สหรัฐอเมริกาจะไมต้่องน าเข้า

น า้มนัในอนาคต และกลายเป็น Swing producer แทนที่ของ Saudi Arabia จนในที่สดุกลายเป็นประเทศผู้สง่ออกน า้มนัดิบของโลกแทน 

(ปัจจบุนัขณะที่เขียนบทความนีท้างสหรัฐอเมริกายงัคงห้ามสง่ออกน า้มนัดิบที่ผลติได้ในประเทศอยู)่ โดยหากทางผู้อา่นดจูากกราฟข้างลา่งจะ

เห็นวา่ก าลงัการผลติน า้มนัของสหรัฐอเมริกาปรับตวัสงูขึน้อยา่งรวดเร็วตลอดชว่ง 4-5 ปีหลงัโดยเพ่ิมขึน้จากระดบัเกือบๆ 6 ล้าน barrel ตอ่วนั

ในชว่งปี 2010 แตใ่นปี 2014 เพ่ิมขึน้มาอยูท่ี่ระดบัเกือบๆ 9 ล้าน barrel ตอ่วนัและขึน้สงูสดุที่ระดบั 9.61 ล้าน barrel ตอ่วนัในชว่งเดือน

เมษายน 2015 ที่ขณะนัน้ราคาน า้มนัอยูร่ะดบั $50 ดอลลาร์สหรัฐ ซึง่ทาง Saudi Arabia ประเทศผู้น ากลุม่ OPEC ไมย่อมลดก าลงัการผลติ

น า้มนัดิบเพราะต้องการรักษาสว่นแบง่ตลาดน า้มนัของตวัเองไว้มองวา่ที่ราคาน า้มนัระดบัต า่กวา่ $80 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ Barrel ทางกลุม่พวก

ผู้ผลติ Shale oil/Shale gas จะไมส่ามารถอยูไ่ด้แตถ้่ามองจากตวัเลขก าลงัการผลิตที่เพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ืองทัง้ๆที่ราคาน า้มนัปรับตวัลดลงจาก

กลางปี 2014 จนถึงไตรมาส 2 ปี 2015 ดเูหมือนวา่จะไมเ่ป็นเชน่นัน้ 



 

หากถามวา่บริษัทผู้ผลติ Shale oil/Shale gas มีคา่ break even เฉลี่ยที่เทา่ไหร่ค าถามนีอ้าจจะต้องมองแยกเป็นรายพืน้ที่และรายหลมุดงั

กราฟข้างลา่ง จะเห็นวา่ที่ระดบัราคาน า้มนัเกิน $80 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ barrel ผู้ผลติเกือบทกุเจ้าในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีฐานการขดุเจาะใน 

Shale plain ล้วนแตจ่ะสามารถท าก าไรได้ทัง้สิน้ แตท่ี่ระดบัราคาน า้มนัต ่ากวา่ $60 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ barrel หลายๆบริษัทเร่ิม 

 

ที่จะประสบกบัภาวะขาดทนุ แตก็่มีบางบริษัทที่ยงัมีก าไรจากการที่ Operate อยูใ่นพืน้ที่ที่งา่ยตอ่การขดุเจาะเชน่ที่ Eagle ford/Permian basin 

แม้ราคาน า้มนัจะอยูต่ ่ากวา่ระดบั $50 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ barrel ก็ตาม อยา่งไรก็ดีสิ่งที่ Saudi Arabia ไมไ่ด้คาดไว้ก็คือเร่ืองของการที่

ผู้ประกอบการ Shale oil/Shale gas เหลา่นีเ้ป็นบริษัทขนาดเล็กมีความคลอ่งตวัสงู น า้มนัในชัน้หิน Shale rock ไม่ได้อยูล่กึมากเหมือนพวก 

deep sea water drilling รวมถึง technology ที่ใช้ในการขดุที่มีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง ที่ท าให้ในบางพืน้ที่ตัง้แตว่นัที่เร่ิมขดุจนถึงวนัที่ได้

น า้มนัใช้เวลาแคป่ระมาณ 1 เดือนเทา่นัน้  

ดงันัน้เม่ือราคาน า้มนัดิบต ่ากวา่ระดบั $50 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ barrel แทน่ขดุหลายๆแทน่จ าเป็นที่จะต้องหยดุการขดุและผลติลง และเม่ือ 

hedge fund และ commodity trader เห็นวา่จ านวน rig count (การนบัจ านวนแทน่ขดุในสหรัฐอเมริกา)มีการปรับตวัลดลงก็จะเข้าไปซือ้

สญัญาน า้มนัลว่งหน้าด้วย long position สง่ผลให้ราคาน า้มนัปรับตวัสงูขึน้พอที่จะท าก าไรหรือคุ้มคา่ break even เม่ือไหร่กลุม่ผู้ประกอบการ

ใน Shale oil/Shale gas ก็จะกลบัมาเร่ิมขดุและผลิตน า้มนัดิบอีกครัง้ โดย lead time เพ่ือที่จะกลบัมาขดุน า้มนัใหมก็่ใช้เวลาเพียงแคไ่มก่ี่

สปัดาห์เทา่นัน้ ยงัไมร่วมไปถึงเร่ืองที่หลายๆบริษัทสามารถลดต้นทนุการขดุเพื่อคุ้มทนุ (Break even cost/barrel) ของตวัเองลงได้อยา่ง



ตอ่เน่ืองจนจากที่เคยอยูท่ี่ระดบั $70-80 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ barrel ในชว่งกลางปี 2014 มาอยูท่ี่ระดบั $40-50 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ barrel ในบาง

พืน้ที่ 

ปัจจัยที่ 2 Saudi Arabia ในฐานะผู้น าของ OPEC และ Iran ผู้อา่นหลายๆทา่นอาจจะเคยอา่นบทความเร่ืองการที่  Saudi Arabia ไมย่อดลด

ก าลงัการผลิตน า้มนัลงเน่ืองจากหากดสูดัสว่นการผลิตน า้มนัดิบในปี 2009 ทัง้โลกมีการผลิตปิโตรเลียมและของเหลวอื่นๆที่เก่ียวข้องกบั

พลงังานอยูท่ี่ระดบั 86 ล้าน barrel ตอ่วนั โดยกลุม่ประเทศ OPEC น าโดย Saudi Arabia คิดเป็น 35 ล้าน barrel ตอ่วนั อยา่งไรก็ดีในปี 2014 

โลกมีการผลิตปิโตรเลียมและของเหลวอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกบัพลงังานอยูท่ี่ระดบั 93.4 ล้าน barrel ตอ่วนัแตก่ลุม่ประเทศ OPEC มีสดัสว่นการ

ผลิตเพิ่มขึน้เป็นเพียง 36.3 ล้าน barrel ตอ่วนั ดงันัน้หากดสูดัสว่นที่เพ่ิมขึน้จะเห็นวา่สว่นแบง่การตลาดของกลุม่ประเทศ OPEC ที่น าโดย 

Saudi Arabia ลดลงจากปี 2009 ถึง 2% ด้วยกนั ท าให้ Saudi Arabia ซึง่เป็นผู้ มีเสียงเยอะสดุในกลุม่ OPECเลือกที่จะท าสงครามราคากบั

ผู้ประกอบการใน Shale  oil/Shale gas ของทางสหรัฐอเมริกาและประเทศผู้สง่ออกน า้มนัอ่ืนๆ เพ่ือรักษาตลาดสว่นแบง่การผลิตน า้มนัไว้กบั

ตวัเอง แทนที่จะสร้างเสถียรภาพทางด้านราคาผ่านการลดก าลงัการผลิตอยา่งที่เคยปฏิบตัิกนัมา ซึง่การตดัสินใจดงักลา่วของ Saudi Arabia 

ในมมุมองของผู้ เขียนนัน้เป็นแคปั่จจยัเพียงคร่ึงหนึ่งเทา่นัน้ ปัจจยัอีกด้านที่ท าให้ Saudi Arabia ไมย่อมลดก าลงัการผลิตและต้องการให้ราคา

น า้มนัต ่านอกจากจะเป็นการกดดนัและท าให้ผู้ประกอบการ Shale oil/Shale gas ในสหรัฐอเมริกาประสบกบัภาวะขาดทนุและต้องปิดตวัลงไป

แล้ว สาเหตสุ าคญัอีกประการก็คือการกดดนัทางด้าน Iran ที่ก าลงัจะโดนยกเลิกการคว า่บาตรให้ไมมี่แรงจงูใจที่จะเพิ่มก าลงัการผลิตน า้มนั

หลงัจากที่สหรัฐอเมริกาและนานาประเทศอนญุาตให้ Iran สามารถด าเนินการท าธุรกรรมระหวา่งประเทศโดยเฉพาะการขายน า้มนัและ

ผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวกบัน า้มนัได้อยา่งเสรีมากขึน้ในชว่งกลางปี 2016 ที่จะถึง 

โดยถ้าไปย้อนดปูระวตัิศาสตร์ผู้อา่นหลายๆทา่นคงจะทราบกนัดีอยูแ่ล้ววา่ Saudi Arabia กบั Iran มีความสมัพนัธ์ที่จะไมค่อ่ยจะลงรอยกนัมา

ตัง้แตห่ลายร้อยปีก่อนในเร่ืองของความเชื่อทางศาสนาระหวา่ง Saudi Arabia ที่เป็นอิสลามนิกาย Sunni และ Iran ที่เป็นอิสลามนิกาย Shiite 

นอกเหนือไปจากเร่ืองความไมล่งรอยทางด้านศาสนาแล้ว ผู้ เขียนเช่ือวา่การที ่Iran ก าลงัจะได้รับการยกเลิกการคว ่าบาตรสง่ผลตอ่เสถียรภาพ

ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคมและอ านาจของ Saudi Arabia ในกลุม่ OPEC และประเทศในกลุม่ Gulf region โดยตรง  

สาเหตทุีผู่้ เขียนกลา่วเชน่นีเ้ป็นเพราะ Iran มีความตัง้ใจจะเพ่ิมก าลงัการผลิตน า้มนัดิบเพ่ือสง่ออกหลงัจากที่ประเทศตนเองได้รับการยกเลิกการ

คว ่าบาตร ซึง่ทางผู้ชว่ยรัฐมนตรีทางด้านน า้มนัและพลงังานของ Iran นาย Mansour Moazami ได้ประกาศจะเพิ่มก าลงัการผลติทนัทีเพ่ือ

สง่ออกน า้มนัดิบเป็นจ านวนถึง 2.3 ล้าน Barrel ตอ่วนัจากที่ปกติทกุวนันีส้ง่ออกอยูท่ี่ระดบั 1.2 ล้าน barrel ตอ่วนัโดยเฉลี่ย หลงัจากหกัการ

บริโภคในประเทศและสว่นที่เก็บเข้า storage ดงัแสดงในกราฟข้างลา่ง 



 

 

ปริมาณน า้มนัที่ Iran ตัง้ใจจะสง่ออกเพิ่มเติมนีแ้น่นอนวา่นอกจะลดอ านาจตอ่รองของ Saudi Arabia ทัง้ใน OPEC และการก าหนดราคา

น า้มนัดิบโลกลงแล้ว ยงักระทบตอ่ราคาน า้มนัดิบโลกโดยตรงด้วย เน่ืองจากจะมี supply ของน า้มนัเพ่ิมขึน้ในตลาดอีกกวา่ 1 ล้าน barrel ตอ่

วนั ซึง่ผู้ เขียนมองวา่ในมมุมองของ Iran ไมว่า่ราคาน า้มนัจะที่เทา่ไหร่ การที่ผลิตน า้มนัดบิป้อนเข้ามาในตลาดก็ยงัดกีวา่ที่จะไมผ่ลิตเลย 

ประเทศ Iran เองต้องการเงินรายได้เข้าประเทศอีกมหาศาลเพ่ือที่จะมาลงทนุปรับปรุงทางด้านโครงสร้างพืน้ฐานรวมถึงด้านอ่ืนๆอีกมาก โดย

ถ้ามองกนัที่ด้าน reserve ของ Oil & Gas ทาง Iran มี reserve ของน า้มนัดิบเยอะเป็นอนัดบัสี่ของโลก และมี Gas ธรรมชาติเยอะเป็นอนัดบั

สองของโลก หากไมผ่ลิตประเทศแทบจะไมไ่ด้รายได้เพ่ิมเติมเพ่ือมาพฒันาประเทศ ดงันัน้การที่ supply น า้มนัดิบของโลกจะเพิ่มขึน้จากทางฝ่ัง

ของประเทศ Iran คงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัวา่เป็นปริมาณเทา่ไหร่และเม่ือใดเทา่นัน้ 

ปัจจัยที่ 3 การชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศจีนและกลุม่ประเทศ BRIC และกลุม่ประเทศเกิดใหม ่คงต้องยอมรับกนัวา่ในชว่ง 20 ปีหลงั

ประเทศจีนถือวา่เป็นหนึ่งในประเทศหลกัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ด้วยขนาดประชากรระดบั 1.3 พนัล้านคน และอตัราการเตบิโตใน

ระดบักวา่ 10% เฉลี่ยสะสมมาตลอด ผนวกเข้ากบัประเทศ Brazil, Russia, India และกลุม่ประเทศเกิดใหมท่ี่เตบิโตอยา่งตอ่เน่ืองเหนือระดบั

ของกลุม่ประเทศพฒันาแล้วดงัแสดงในกราฟข้างลา่ง การเจริญเติบโตและการขยายตวัของประเทศเหลา่นีต้ามมาด้วยความต้องการใช้

พลงังานที่สงูขึน้อยา่งตอ่เน่ืองทัง้ในรูปของน า้มนัดิบและพลงังานอ่ืนๆ จนในชว่งกลางปี 2014 หลายๆนกัวิเคราะห์ตา่งพดูเป็นเสียงเดียวกนัวา่

ราคาน า้มนัที่ระดบั $100 ดอลลาร์สหรัฐตอ่barrel เป็นเร่ืองปกติ  (New normal) จาก demand ที่เติบโตขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในกลุม่ประเทศก าลงั

พฒันาและกลุม่ประเทศ BRIC รวมถึงเศรษฐกิจของกลุม่ประเทศยโุรปและสหรัฐอเมริกาฟืน้ตวัขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 



 

อยา่งไรก็ดีในปี 2014 จนถึง 2015 หลายๆประเทศเกิดใหม ่รวมถึงประเทศกลุม่ BRIC ล้วนเผชิญกบัความท้าทายหลายๆประการทีส่ง่ผล

กระทบโดยตรงตอ่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไมว่า่จะเป็นเร่ืองราคาสินค้า commodity ที่ปรับตวัลดลงอยา่งหนกัและกระทบตอ่ประเทศที่

สง่ออก commodity อยา่ง Brazil โดยตรง ประเทศ Russia โดนคว ่าบาตรจากกรณีพิพาทเร่ืองดินแดนกบัประเทศ Ukraine ในขณะที่ประเทศ 

India ประสบกบัปัญหาเงินเฟอ้สงูอยา่งตอ่เน่ืองโดยหากดจูาก PMI index ทัง้ภาคการผลติ (Manufacturing) และภาคบริการ (Service) จะ

เห็นวา่ประเทศกลุม่ BRIC มีการปรับตวัลดลงอยา่งตอ่เน่ืองดงัในแผนภาพข้างลา่ง 

 



 

นอกจากนีป้ระเทศจีนยงัประสบกบัปัญหาการชะลอตวัทางเศรษฐกิจครัง้ใหญ่ที่สดุนบัตัง้แตจ่ีนเปิดประเทศโดยมีการคาดการณ์วา่ในปี 2015 

ประเทศจีนเองอาจจะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไมเ่กิน 7% ซึง่แม้จะสงูกวา่คา่เฉลี่ยนของประเทศพฒันาแล้ว แตใ่นมมุมองของประชาชน

ชาวจีนและนกัลงทนุที่คุ้นเคยกบัการเติบโตในระดบัเลขสองหลกั อตัราการเติบโตที่ระดบั 7% จงึถกูมองวา่เป็นปัญหาใหญ่ จากการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ถดถอยลงท าให้ demand ความต้องการใช้พลงังานปรับตวัลดลงเน่ืองจากประเทศจีนประเทศเดียวมีการใช้น า้มนั

คิดเป็นถึง 12% จาก demand ของทัง้โลกและน าไปสูก่าร speculate วา่ demand ของน า้มนัดิบจะลดลงอยา่งตอ่เน่ืองและ supply ยงัคงอยู่

ในระดบัที่หากไมป่รับตวัสงูขึน้ก็เทา่จดุเดิม น ามาสูปั่ญหาของการขายสญัญาลว่งหน้า (short contract) ของน า้มนัดิบออกมาอยา่งตอ่เน่ือง

ในชว่งไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2015 และกดดนัให้ราคาน า้มนัดิบลดลงอยา่งตอ่เน่ืองมาสูจ่ดุต ่ากวา่ $40 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ barrel ในชว่ง

เดือนสิงหาคม 

ปัจจัยตัวสุดท้าย ที่ทางผู้ เขียนมองวา่สง่ผลให้ราคาน า้มนัมีการผนัผวนมากที่สดุและท าให้ราคาปรับตวัลดลงอยา่งตอ่เน่ืองคือการเข้ามาเก็ง

ก าไร (speculate) ของ Hedge fund ใน commodity จากกราฟข้างลา่งแสดงให้เห็นวา่ในชว่งตัง้แตก่ลางปี 2014 จนถึงปลายปี 2014 ได้มีการ

เร่ิมขายสญัญาลว่งหน้า(Long vs. Short position) น า้มนัดิบ Brent Futures ออกมาจ านวนมากโดยสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ใกล้เคียงกบัชว่งปี 

2008 นอกจากนีส้ดัสว่นของจ านวนการผลิตจริงเทียบกบัการเก็งก าไรในตลาดลว่งหน้า (Physical market vs. Paper market) ส าหรับน า้มนั

ยงัอยูท่ี่ระดบั 15-20 เทา่ และเม่ือ OPEC ประกาศไมล่ดก าลงัการผลิตสง่ผลให้ราคาน า้มนัในสญัญาลว่งหน้าปรับตวัลดลงอยา่งตอ่เน่ืองตลาด

ชว่งคร่ึงปีหลงัของปี 2014 

 



 

นอกจากนี ้Forward Curves ของราคาน า้มนัดิบ Brent ก็ยงัมีการปรับตวัลดลงอยา่งตอ่เน่ืองใน Chartข้างบนตัง้แตปี่ Dec15-Dec18 ดงันัน้

การ speculation จากกลุม่ของพวก Hedge fund และ commodity trader จงึเป็นปัจจยัหลกัที่ผลกัให้ราคาน า้มนัลดลงอยา่งรวดเร็วจากกลาง

ปี 2014 จนถึงสิน้ไตรมาสที่ 2 กลางปี 2015 

จากที่กลา่วถึงปัจจยัทัง้ 4 ผู้อา่นน่าจะเห็นภาพถึงที่ไปที่มาของเหตทุี่สง่ผลกดดนัให้ราคาน า้มนัลดลงอยา่งตอ่เน่ืองจากที่ระดบัสงูกกวา่ $100 

ดอลลาร์สหรัฐในปี 2014 มาอยูท่ี่ระดบักรอบราคา $40-50 ดอลลาร์สหรัฐ ค าถามที่น่าสนใจคือแล้วจะมีปัจจยับวก หรือปัจจยัสนบัสนนุ

เพ่ิมเติมอะไรบ้างที่น่าจะชว่ยให้ราคาน า้มนักลบัมายืนอยูท่ี่ระดบัสงูขึน้กวา่ในปัจจบุนั แล้วราคาน า้มนัควรจะเป็นที่เทา่ไหร่รวมถึงบริษัทน า้มนั

ควรจะปรับตวัอยา่งไร ทางผู้ เขียนจะขออนญุาตน าเสนอในบทสว่นทีส่องครับ  

Source of data: Bloomberg, EIA, IMF, Baker Huges, IHS and WEF 
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