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Disclaimer: ผู้เขียนไม่ได้ มีเจตนาที่จะคาดการณ์ราคาน ้ามันในอนาคต แต่ต้องการจะนาเสนอถึงภาพรวมของสถานการณ์น ้ามันรวมถึงปั จจัย
ต่างๆที่สง่ ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมของกลุม่ ประเทศผู้ผลิตน ้ามัน และทิศทางที่บริษัทน ้ามันควรจะเดินต่อไปโดยทางผู้เขียนจะขอ
นาเสนอบทความดังกล่าวออกเป็ น 2 ตอน โดยในเนื ้อหาส่วนนี ้เป็ นส่วนที่ 2 ผู้อา่ นสามารถอ่านบทความในส่วนที่ 1 ได้ ที่ Link
ในบทความตอนที่ 1 ทางผู้เขียนได้ นาเสนอถึงสาเหตุที่ราคาน ้ามันดิบในโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากที่ระดับ $100 ดอลลาร์ สหรัฐต่อ
barrel ลงมาอยูท่ ี่ระดับ $40-50 ดอลลาร์ สหรัฐต่อbarrel นักวิเคราะห์และผู้สนั ทัดกรณีหลายๆท่านต่างออกมาพูดเป็ นเสียงเดียวกันว่าราคา
น ้ามันที่ระดับนี ้จะเป็ น new normal อย่างไรก็ดีถ้าย้ อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ เราจะเห็นว่าความพยายามที่จะคาดการณ์ราคาน ้ามันที่ถกู ต้ อง
นันมั
้ กจะไม่คอ่ ยเป็ นประสบความสาเร็จเท่าไหร่และสิ่งที่เรียกว่า new normal ในปั จจุบนั อาจจะไม่เป็ นอย่างที่มองไว้ ดังนันในบทความนี
้
้ทาง
ผู้เขียนจะขอนาเสนอปั จจัยบวกและมุมมองอีกด้ านที่อาจจะส่งผลให้ ราคาน ้ามันปรับตัวสูงขึ ้นดังต่อไปนี ้
ปั จจัยที่ 1 สัดส่วนของ demand และ supply ที่ไม่สมดุลกัน แม้ ในบทความที่แล้ วทางผู้เขียนจะได้ กล่าวไปแล้ วว่ากาลังการผลิตที่เพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่องจากทังของผู
้
้ ประกอบการ Shale Oil/Shale gas ในสหรัฐอเมริกา การไม่ลดกาลังการผลิตของกลุม่ ประเทศ OPEC ผนวกเข้ ากับการ
ชะลอตัวของประเทศจีน กลุม่ ประเทศ BRIC และประเทศเกิดใหม่อื่นๆส่งผลกดดัยต่อระดับราคาน ้ามันดิบในช่วง 12 เดือนที่ผ่าน อย่างไรก็ดี
หากลงไปดูในเชิงของ supply ส่วนเกินเมื่อเปรียบเทียบกับ demand ในปั จจุบนั จะพบว่าสถานการณ์ oversupply ที่เราได้ ยินกันมาตลอด
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาไม่ได้ เยอะอย่างที่ตลาดตื่นตระหนกกัน เนื่องจากส่วนเกินของ Supply น ้ามันดิบในปั จจุบนั ที่ระดับ 3 ล้ าน barrelต่อ
วัน หากเทียบกับ demand ของโลกแล้ วคิดเป็ นเพียงแค่ระดับต่ากว่า 3% เท่านัน้ ซึง่ ต่างกับภาวะ supply ล้ นตลาดในช่วงทศวรรษที่ 80
หลังจากเหตุการณ์ Oil Shock ช่วงทศวรรษที่ 70 จากการตัดสินใจของ Saudi Arabia นาโดย Sheikh Yamani ที่ได้ มีการเพิ่มกาลังการผลิต
อย่างต่อเนื่องและทาให้ ราคาปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจนในท้ ายที่สดุ ส่งผลให้ ราคาน ้ามันอยูท่ ี่ระดับต่าไปอีกเป็ นเวลา 10 ปี อย่างไรก็ดีความ
แตกต่างประการสาคัญคือในช่วงปี 80 นัน้ supply ของน ้ามันดิบมีมากกว่า demand ของน ้ามันดิบทังโลกถึ
้
ง 25% ต่างกับปั จจุบนั ที่อยูท่ ี่ระดับ
ต่ากว่า 3% นอกจากนี ้ทาง EIA ได้ มีการปรับตัวเลขการคาดการณ์ทางด้ าน demand ของน ้ามันดิบของทังโลกโดยคาดการณ์
้
วา่ แม้ เศรษฐกิจ
ในหลายกลุม่ ประเทศจะชะลอตัวอย่างไรก็ดีราคาน ้ามันดิบที่ถกู จะส่งผลให้ มกี ารใช้ น ้ามันและกิจกรรมด้ านอื่นๆมากขึ ้น ส่งผลให้ EIA
คาดการณ์วา่ demand น ้ามันดิบจะปรับตัวสูงขึ ้นอีกประมาณ 1.7 ล้ าน barrel ต่อวันในปี 2015 ซึง่ เท่ากับว่าส่วนเกิน 3 ล้ าน barrel จะลดลง
ไปกว่า 50% ดังนันการที
้
่ราคาน ้ามันดิบในปั จจุบนั ลดลงกว่า 50% อาจจะดูเหมือนเป็ นสภาวะที่เกินความเป็ นจริงและมาจากการ speculate
เป็ นส่วนใหญ่
ปั จจัยที่ 2 ปรากฏการณ์ Fracklog ซึง่ พึง่ จะเริ่มเห็นผลและจานวน rig count ที่ลดลงสอดคล้ องกับปริมาณการผลิตที่ลดลง สิ่งทีส่ ง่ ผลให้ ราคา
น ้ามันลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ของปี 2015 คือจานวนแท่นขุดน ้ามัน (Rig count) ในสหรัฐอเมริกาที่ปิดตัวลง ไม่ได้
กระทบต่อปริมาณการผลิตน ้ามันจากชันหิ
้ น Shale (Shale Rock) เหตุผลก็คือหลายๆแท่นขุดอาจจะใช้ เวลาถึง 6 เดือนระหว่างการเริ่มทา
สัญญาเช่าทีข่ ดุ เจาะ การเริ่มดาเนินการขุด การทาการ Fracking ผ่านการใช้ ระบบ horizontal drilling จุดระเบิด แล้ ว frack ด้ วยน ้าที่ผสม
สารเคมีดงั นันในช่
้ วงที่ราคาน ้ามันเริ่มปรับตัวลงหลายๆหลุมในหลายๆพื ้นที่ราบกาลังอยูใ่ นช่วงระหว่างดาเนินการขุด ส่งผลให้ แท่นขุดที่ ปิดตัว
ลงไปในช่วงแรกถูกแทนที่ด้วยแท่นขุดใหม่ที่เปิ ดตัวขึ ้นในช่วงสิ ้นไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ของปี 2015 นอกจากนี ้ผู้ประกอบการขนาดเล็กใน
อุตสาหกรรม Shale oil ของอเมริกาหลายบริษัทยังมีความจาเป็ นที่จะต้ องขุดน ้ามันดิบและผลิตน ้ามันดิบอย่างต่อเนื่องไม่วา่ ที่จะราคาเท่าไหร่
เนื่องจากต้ องเอาเงินที่ได้ จากการขายน ้ามันไปชาระเงินกู้ธนาคารซึง่ นามาใช้ ในการขุดน ้ามันในตอนแรกดังแสดงในแผนภาพข้ างล่าง

อย่างไรก็ดีในมุมมองของผู้เขียนพฤติกรรมเช่นนี ้ของผู้ประกอบการรายเล็กในสหรัฐอเมริกาไม่น่าที่จะยัง่ ยืน ไม่ช้าก็เร็วธนาคารและผู้ถื อ
พันธบัตรหุ้นกู้และนายทุนทีใ่ ห้ บริษัทขนาดเล็กเหล่านี ้กู้เงินไปขุดน ้ามันจะเริ่มค้ นพบต้ นทุนทีแ่ ท้ จริงและเริ่มที่จะถอนตัวรวมถึ งเรียกเงินต้ นคืนซึง่
นี่เป็ นปั จจัยสาคัญที่จะทาให้ ผ้ ปู ระกอบการในอุตสาหกรรม Shale Oil/Shale Gas ที่ขาดสภาพคล่องหรือขาดทุนทุก barrel ของน ้ามันดิบที่ขดุ
ขึ ้นมาได้ ต้องปิ ดตัวลงและทาให้ กาลังการผลิตลดลงในทิศทางเดียวกัน
โดยเราจะเห็นได้ จากการรายงานของบริษัท Baker Hughes ซึง่ เป็ นบริษัทรับขุดเจาะน ้ามันชันน
้ าของโลกที่รายงานช่วงกลางเดือนกันยายน
2015 ว่าจานวนแท่นขุดน ้ามันในสหรัฐอเมริกาได้ มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องสามสัปดาห์ติดต่อกันและอยูท่ ี่ระดับ 842 แท่นเท่านันปรั
้ บตัว
ดลงกว่า 50% เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันช่วงปี ก่อนที่อยูท่ ี่ระดับ 1,600 กว่าแท่นขุดน ้ามันดังที่เห็นในกราฟข้ างบน นอกจากนี ้กาลังการผลิต
น ้ามันของประเทศสหรัฐอเมริกาก็เริ่มเห็นแนวโน้ มที่จะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงสิ ้นเดือนมิถนุ ายน 2015 ที่ผ่านมา กาลังการผลิต
น ้ามันดิบของสหรัฐอเมริกาลดลงกว่า 1แสน barrel ต่อวัน และเมื่อสิ ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาปรับตัวเป็ น 1.4 แสน barrel ต่อวัน โดยหากดู
จากตัวเลขของ EIA เมื่อกลางเดือนกันยายน 2015 จะพบว่ากาลังการผลิตน ้ามันดิบของสหรัฐอเมริกาอยูท่ ี่ระดับ 9.11 ล้ าน Barrel ต่อวัน
ปรับตัวลดลง 5 แสน barrel ต่อวันจากระดับสูงสุดที่ 9.61 ล้ าน barrel ต่อวันในช่วงเดือนเมษายน 2015 รวมไปถึงปริมาณน ้ามันดิบในคลังที่
เก็บไว้ ก็ลดลงในช่วงสัปดาห์ทผี่ ่านถึง 2.1 ล้ าน barrel ซึง่ หากยังคงทิศทางนี ้ต่อไปก็น่าจะส่งผลต่อราคาน ้ามันในเชิงบวกในอนาคต
ซึง่ หากจะมองในอีกมุมนึงการตัดสินใจของ Saudi Arabia และกลุม่ OPEC ที่ไม่ยอมลดกาลังการผลิตน ้ามันดิบน่าจะส่งผลให้ Saudi Arabia
เป็ นผู้ชนะจากสงครามราคาในครัง้ นี ้
ปั จจัยที่ 3 ราคาน ้ามันดิบที่ต่าในระยะยาวไม่สง่ ผลดีตอ่ กลุม่ ประเทศ OPEC และประเทศผู้ผลิตน ้ามัน ในช่วงที่ราคาน ้ามันดิบและสินค้ า
commodity ปรับตัวสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง หลายๆประเทศที่เศรษฐกิจพึง่ พาการส่งออกน ้าดิบล้ วนสามารถสร้ างรายได้ เข้ าประเทศได้ อย่าง
ต่อเนื่อง มีเงินสารองระหว่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ ้นและนาเงินส่วนเกินที่เหลือไปใช้ จา่ ยในงบประมาณสนับสนุนต่างๆไม่วา่ จะเป็ นทางด้ าน
โครงสร้ างพื ้นฐาน สวัสดิการสังคม รวมถึงค่าสาธารณูปโภคต่างๆ จากตัวเลขของ IMF ในกราฟข้ างล่างแม้ ต้นทุนในการขุดน ้ามันดิบของกลุม่
ประเทศ OPEC รวมถึงประเทศผู้สง่ ออกน ้ามันอย่าง Russia หรือประเทศอื่นๆจะอยูใ่ นระดับต่าแต่ถ้าหากรวมค่าต้ นทุนทางเศรษฐกิจและ
สังคมรวมถึงค่าสนับสนุนด้ านต่างๆเข้ าไปด้ วยแล้ วจะเห็นว่าราคาน ้ามันดิบทีร่ ะดับ $40-50 ดอลลาร์สหรัฐ หลายๆประเทศผู้สง่ ออกน ้ามันล้ วน
ขาดทุนงบประมาณทังสิ
้ ้น

โดยแม้ Saudi Arabia จะมีเงินสารองคงคลังกว่า 9 แสนล้ านเหรียญสหรัฐในช่วงเดือนกันยายน 2014 แต่หากดูทรี่ ะดับเงินคงคลังล่าสุดสิ ้น
เดือนสิงหาคม 2015 พบว่าเงินคงคลังอยูท่ ี่ระดับ 6.5 แสนล้ านเหรียญสหรัฐ ลดลงกว่า 2.5 แสนล้ านเหรียญสหรัฐในช่วงเวลา 12 เดือน ล่าสุด
ได้ มีการคาดการณ์กนั ว่าหากราคาน ้ามันยังจะคงอยูท่ ี่ระดับนี ้ต่อไป Saudi Arabia จะขาดดุลงบประมาณระดับเลขสองหลักในปี 2015 นี ้และ
คิดเป็ นเงินกว่า 1แสนล้ านเหรียญดอลลาร์ สหรัฐ การขาดดุลงบประมาณไม่เพียงกระทบต่อสถานะการเงินของประเทศแต่ยงั กระทบถึง
งบประมาณในการป้องกันประเทศ (Defense Budget) จากสงครามที่มีอยูก่ บั Yemen รวมถึงภัยคุกคามจากกลุม่ ผู้ก่อการร้ ายไม่วา่ จะเป็ น
ISIS หรือ Al Qaeda ซึง่ จาเป็ นต้ องใช้ งบประมาณทางการทหารจานวนมาก ดังนันหากราคาน
้
้ามันจะยังอยูท่ ี่ระดับนี ้ต่อไปอีกเป็ น 10 ปี ประเทศ
ที่ได้ รับผลกระทบหนักทีส่ ดุ จากกรณีที่ไม่ลดกาลังการผลิตก็คือ Saudi Arabia ซึง่ ในมุมมองของผู้เขียนไม่ช้าก็เร็วทาง Saudi Arabia และกลุม่
ประเทศ OPEC น่าจะมีการปรับลดกาลังการผลิตลงเพื่อรักษาระดับราคาน ้ามันให้ ดีขึ ้นหลังจากเห็นตัวเลขกาลังการผลิตของสหรัฐอเมริกาที่
ลดลง และจานวนแท่นขุดเจาะที่ลดลงอย่างต่อเนื่องดังที่กล่าวมาข้ างต้ น
ปั จจัยที่ 4 กาลังการผลิตน ้ามันดิบที่เพิ่มขึ ้นจากทาง Iran ไม่น่าจะเข้ ามาในตลาดเร็วอย่างที่คาดเนื่องจากการที่ Iran โดนคว่าบาตรเป็ น
ระยะเวลาหลายสิบปี ความสามารถในการบารุงรักษาแท่นขุด รวมถึงโรงกลัน่ น ้ามันต่างๆแน่นอนว่าต้ องลดน้ อยถอยลงไป การที่ Iran จะ
สามารถเพิ่มกาลังการผลิตให้ กบั มาอยูท่ ี่ระดับที่เคยเป็ นก่อนช่วงที่จะโดนคว่าบาตรน่าจะต้ องใช้ เวลาอย่างน้ อย 12-18 เดือน ไม่ใช่เพียงแค่ 6
เดือนเหมือนที่ทาง Iran ได้ ประกาศออกมา ดังนันคงเป็
้
นการที่ Iran จะเพิ่มกาลังการผลิตน ้ามันดิบให้ สงู กว่า 3 ล้ าน barrel ต่อวันและยืนอยูท่ ี่
ระดับ 3.8 ล้ าน barrel ต่อวันหากไม่ได้ รับการสนับสนุนทางด้ านเทคโนโลยีจากต่างประเทศ รวมถึง IOC แล้ วน่าจะเป็ นเรื่องยาก
นัน่ คือเหตุผลที่ทางรัฐบาลของ Iran ได้ เริ่มทาการติดต่อกับบริษัทน ้ามันยักษ์ ใหญ่และ IOC ต่างๆ ให้ หนั เข้ ามาลงทุนในอุตสาหกรรมน ้ามันของ
ประเทศตน โดยคาดกันว่า Iran ต้ องใช้ เงินลงทุนกว่า $1.85 แสนล้ านเหรียญดอลลาร์ สหรัฐในอีก 5 ปี ข้างหน้ าเพื่อยกระดับและปรับรุง
ประสิทธิภาพทังในฝั
้ ่ง upstream และ downstream ในอุตสาหกรรม Oil&Gas และปิ โตรเลียมในประเทศ ดังนัน้ supply น ้ามันดิบใน
ตลาดโลกที่จะเพิ่มขึ ้นมาจากการที่ Iran ได้ รับการยกเลิกการควา่ บาตรอาจจะไม่ได้ เพิ่มมากขึ ้นเร็วอย่างที่หลายๆฝ่ ายคาดการณ์
หากผู้อา่ นได้ อา่ นบทความของผู้เขียนทังสองบทความคงจะท
้
าให้ เห็นภาพทีช่ ดั เจนขึ ้นของการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมและราคาน ้ามันของ
โลกในช่วงเวลา 12 เดือนที่ผ่าน ทังปั
้ จจัยลบ 4 ประการและปั จจัยบวก 4 ประการล้ วนทาให้ การคาดการณ์ราคาน ้ามันที่ถกู ต้ องเป็ นไปได้ ยาก
ขึ ้น จนเป็ นที่มาของผลสารวจล่าสุดจากทาง EIA ในเดือนมิถนุ ายน 2015 ที่ผ่านมาถึงการคาดการณ์ราคาน ้ามันจากทังผู
้ ้ เชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องอื่นๆที่คาดการณ์วา่ “ราคาน้ามันจะอยู่ในช่วง $27-$103 ดอลลาร์ สหรัฐต่อ barrel ภายในเดือนธันวาคม
2016 ทีร่ ะดับความมัน่ ใจ 95%” ซึง่ ผู้อา่ นจะเห็นว่าช่วงราคาดังกล่าวกว้ างมากจนสามารถที่จะทาให้ ภาพของอุตสาหกรรมน ้ามันและพลังงาน
ในแต่ละ scenario ได้ รับผลกระทบที่แตกต่างกันอย่างสิ ้นเชิงและตัวเลขช่วงราคาดังกล่าวแทบจะไม่สามารถนามาใช้ ประโยชน์ใดๆทังสิ
้ ้นได้
คาถามคือบริษัทน ้ามันควรจะปรับตัวอย่างไรในสภาวะที่ไม่มีความแน่นอนทางด้ านราคา ผู้เขียนมองว่าความผันผวนทางด้ านราคามีสาเหตุ
หลักมาจากการเก็งกาไรของ Hedge fund รวมถึง commodity trader และ money manager มากกว่าที่จะมาจากสภาวะทางด้ าน supply

และ demand ที่แท้ จริง หากมองทางด้ านปั จจัยด้ านต่างๆในระยะ 1-2 ปี ข้างหน้ าจะพบว่า demand ของน ้ามันดิบจากการคาดการณ์ของ EIA
จะเพิ่มขึ ้น 1.7 ล้ าน barrel ต่อวันในปี 2015 และ 1.1 ล้ าน barrel ต่อวันเพิ่มเติมในปี 2016 ดังนันหากมองทางด้
้
านการปรับตัวลดลงของ
supply และการเติบโตของ demand สภาวะ demand-supply rebalance น่าจะเกิดขึ ้นได้ ภายในสิ ้นปี 2016 และที่ราคาน ้ามันอยูท่ ี่ระดับต่า
กว่า $50 ดอลลาร์ สหรัฐต่อ barrel ไม่น่าจะเพียงพอที่จะกระตุ้นให้ ผ้ ปู ระกอบการในอุตสาหกรรม Shale oil/Shale gas ในสหรัฐอเมริกาเพิ่ม
กาลังการผลิตได้ เหมือนในช่วงปี 2014 และต้ นปี 2015 รวมถึงสภาวะ Fracklog ที่หมดไปแล้ ว ดังนันหาก
้
demand-supply rebalance
เกิดขึ ้นในสิ ้นปี 2016 กว่าที่ราคาน ้ามันดิบจะปรับตัวสูงขึ ้นและยืนอยูท่ ี่กรอบระดับ $80 ดอลลาร์สหรัฐต่อ barrel ได้ อย่างมีเสถียรภาพก็น่าจะ
ต้ องใช้ เวลาอีก 12-18 เดือนเป็ นอย่างต่ากว่าและเป็ นราคาที่จะทาให้ การขุด Shale oil สามารถสร้ างผลตอบแทนได้ ในระดับที่นา่ พอใจซึง่ นัน่ ก็
หมายความว่า supply จาก shale oil จะต้ องใช้ เวลาอีกพอสมควรถึงจะกลับมาเพิ่มกาลังการผลิตได้ อย่างต่อเนื่อง
ดังนันสิ
้ ่งที่บริษัทน ้ามันควรจะปฏิบตั ิในช่วงที่ราคาน ้ามันผันผวนเช่นนี ค้ ือใช้ โอกาสดังกล่าวที่ราคาน ้ามันอยูใ่ นระดับต่าในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพรวมถึงดาเนินการวิเคราะห์ถึงโครงการที่ก่อนหน้ านี ้มีต้นทุนที่สงู ว่าจะสามารถปรับลดต้ นทุนหรือกาจัดโครงการต่างๆที่ไม่ทากาไร
ออกจาก Product portfolio และ Investment portfolio ของตน และมุง่ ความสนใจไปที่ Mid-Long term view เพื่อตอบโจทย์กลยุทธ์ทางธุรกิจ
ของบริษัทในระยะยาว ในสภาวะที่ราคาน ้ามันดิบต่าบริษัทหลายๆบริษัทจะประสบกับปั ญหาสภาพคล่องทางการเงิน ซึง่ เป็ นโอกาสดีของ
บริษัทที่มีทนุ ในการที่จะเข้ าไปลงทุนซื ้อกิจการด้ วย valuation และ premium ที่ต่าแทนที่จะซื ้อในช่วงที่ราคาน ้ามันอยูใ่ นระดับสูง เช่น Royal
Dutch Shell ตัดสินใจซื ้อ BG Group ในราคาทีส่ งู ถึง 7 หมื่นล้ านเหรียญดอลลาร์ สหรัฐในช่วงเดือนเมษายน 2015 ที่ราคาน ้ามันดิบอยูท่ ี่ระดับ
$70 เหรียญดอลลาร์ สหรัฐต่อ barrel โดยขณะที่ราคาน ้ามันอยูใ่ นระดับ $40 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ barrel แน่นอนว่าการเข้ าซื ้อกิจการ BG
Group ของ Shell อาจจะไม่สามารถสร้ างผลตอบแทนในระดับสูงได้ เท่าที่ราคาน ้ามันดิบระดับ $100 เหรียญดอลลาร์ สหรัฐต่อ barrel แต่ใน
มุมมองของผู้บริหารบริษัท Shell การซื ้อ BG Group เป็ นการสร้ างความเข้ มแข็งและตอบโจทย์กลยุทธ์ของ Shell ในระยะยาวที่จะเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในเรื่อง Deep water development และ Liquefied Natural Gas (LNG) ซึง่ มีแนวโน้ มว่าจะเป็ นหนึ่งในรูปแบบพลังงานหลักของ
โลกในอนาคตอันใกล้ และหากราคาน ้ามันกลับมายืนอยูท่ ี่ระดับ $80 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ barrel Shell จะสามารถสร้ างความสามารถใน
การแข่งขันและกาไรจาก Deal ครัง้ นี ้ได้ อย่างงดงาม ในโอกาสหน้ าทางผู้เขียนจะขอนาเสนอถึงปั จจัยที่ควรจะพิจารณาในการจะเข้ าไปตัดสินใจ
ซื ้อกิจการ(M&A)ของบริษัทน ้ามันในช่วงที่ราคาน ้ามันมีความผันผวนสูง
Source of data: Bloomberg, EIA, IMF, Baker Huges, IHS and WEF
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