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Disclaimer: ผู้ เขียนไมไ่ด้มีเจตนาที่จะคาดการณ์ราคาน า้มนัในอนาคต แตต้่องการจะน าเสนอถึงภาพรวมของสถานการณ์น า้มนัรวมถึงปัจจยั

ตา่งๆที่สง่ผลกระทบตอ่สภาพเศรษฐกิจ สงัคมของกลุม่ประเทศผู้ผลิตน า้มนั และทิศทางที่บริษัทน า้มนัควรจะเดินตอ่ไปโดยทางผู้ เขียนจะขอ

น าเสนอบทความดงักลา่วออกเป็น 2 ตอน โดยในเนือ้หาสว่นนีเ้ป็นสว่นที่ 2 ผู้อา่นสามารถอา่นบทความในสว่นที่ 1 ได้ที่ Link  

ในบทความตอนที่ 1 ทางผู้ เขียนได้น าเสนอถึงสาเหตทุี่ราคาน า้มนัดบิในโลกปรับตวัลดลงอยา่งตอ่เน่ืองจากที่ระดบั $100 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ 

barrel ลงมาอยูท่ี่ระดบั $40-50 ดอลลาร์สหรัฐตอ่barrel นกัวิเคราะห์และผู้สนัทดักรณีหลายๆทา่นตา่งออกมาพดูเป็นเสียงเดียวกันวา่ราคา

น า้มนัที่ระดบันีจ้ะเป็น new normal อยา่งไรก็ดีถ้าย้อนกลบัไปดปูระวตัิศาสตร์เราจะเห็นวา่ความพยายามที่จะคาดการณ์ราคาน า้มนัที่ถกูต้อง

นัน้มกัจะไมค่อ่ยเป็นประสบความส าเร็จเทา่ไหร่และสิ่งที่เรียกวา่ new normal ในปัจจบุนัอาจจะไมเ่ป็นอยา่งที่มองไว้ ดงันัน้ในบทความนีท้าง

ผู้ เขียนจะขอน าเสนอปัจจยับวกและมมุมองอีกด้านที่อาจจะสง่ผลให้ราคาน า้มนัปรับตวัสงูขึน้ดงัตอ่ไปนี ้

ปัจจัยที่ 1 สดัสว่นของ demand และ supply ที่ไมส่มดลุกนั แม้ในบทความที่แล้วทางผู้ เขียนจะได้กลา่วไปแล้ววา่ก าลงัการผลิตที่เพ่ิมขึน้อยา่ง

ตอ่เน่ืองจากทัง้ของผู้ประกอบการ Shale Oil/Shale gas ในสหรัฐอเมริกา การไมล่ดก าลงัการผลิตของกลุม่ประเทศ OPEC ผนวกเข้ากบัการ

ชะลอตวัของประเทศจีน กลุม่ประเทศ BRIC และประเทศเกิดใหมอ่ื่นๆสง่ผลกดดยัตอ่ระดบัราคาน า้มนัดบิในชว่ง 12 เดือนที่ผ่าน อยา่งไรก็ดี

หากลงไปดใูนเชิงของ supply สว่นเกินเม่ือเปรียบเทียบกบั demand ในปัจจบุนัจะพบวา่สถานการณ์ oversupply ที่เราได้ยินกนัมาตลอด

ในชว่ง 12 เดือนที่ผ่านมาไมไ่ด้เยอะอย่างที่ตลาดตื่นตระหนกกนั เน่ืองจากสว่นเกินของ Supply น า้มนัดิบในปัจจบุนัที่ระดบั 3 ล้าน barrelตอ่

วนั หากเทียบกบั demand ของโลกแล้วคิดเป็นเพียงแคร่ะดบัต ่ากวา่ 3% เทา่นัน้ ซึง่ตา่งกบัภาวะ supply ล้นตลาดในชว่งทศวรรษที่ 80 

หลงัจากเหตกุารณ์ Oil Shock ชว่งทศวรรษที่ 70 จากการตดัสินใจของ Saudi Arabia น าโดย Sheikh Yamani ที่ได้มีการเพิ่มก าลงัการผลิต

อยา่งตอ่เน่ืองและท าให้ราคาปรับตวัลดลงอยา่งตอ่เน่ืองจนในท้ายที่สดุสง่ผลให้ราคาน า้มนัอยูท่ี่ระดบัต ่าไปอีกเป็นเวลา 10 ปี อยา่งไรก็ดีความ

แตกตา่งประการส าคญัคือในชว่งปี 80 นัน้ supply ของน า้มนัดิบมีมากกวา่ demand ของน า้มนัดิบทัง้โลกถึง 25% ตา่งกบัปัจจบุนัที่อยูท่ี่ระดบั

ต ่ากวา่ 3% นอกจากนีท้าง EIA ได้มีการปรับตวัเลขการคาดการณ์ทางด้าน demand ของน า้มนัดิบของทัง้โลกโดยคาดการณ์วา่แม้เศรษฐกิจ

ในหลายกลุม่ประเทศจะชะลอตวัอยา่งไรก็ดีราคาน า้มนัดบิที่ถกูจะสง่ผลให้มีการใช้น า้มนัและกิจกรรมด้านอ่ืนๆมากขึน้ สง่ผลให้ EIA 

คาดการณ์วา่ demand น า้มนัดิบจะปรับตวัสงูขึน้อีกประมาณ 1.7 ล้าน barrel ตอ่วนัในปี 2015 ซึง่เทา่กบัวา่สว่นเกิน 3 ล้าน barrel จะลดลง

ไปกวา่ 50% ดงันัน้การที่ราคาน า้มนัดบิในปัจจบุนัลดลงกวา่ 50% อาจจะดเูหมือนเป็นสภาวะที่เกินความเป็นจริงและมาจากการ speculate 

เป็นสว่นใหญ่ 

ปัจจัยที่ 2 ปรากฏการณ์ Fracklog ซึง่พึง่จะเร่ิมเห็นผลและจ านวน rig count ที่ลดลงสอดคล้องกบัปริมาณการผลติที่ลดลง สิ่งทีส่ง่ผลให้ราคา

น า้มนัลดลงอยา่งตอ่เน่ืองในชว่งไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ของปี 2015 คือจ านวนแทน่ขดุน า้มนั (Rig count) ในสหรัฐอเมริกาที่ปิดตวัลง ไมไ่ด้

กระทบตอ่ปริมาณการผลิตน า้มนัจากชัน้หิน Shale (Shale Rock) เหตผุลก็คือหลายๆแทน่ขดุอาจจะใช้เวลาถึง 6 เดือนระหวา่งการเร่ิมท า

สญัญาเชา่ทีข่ดุเจาะ การเร่ิมด าเนินการขดุ การท าการ Fracking ผ่านการใช้ระบบ horizontal drilling จดุระเบิด แล้ว frack ด้วยน า้ที่ผสม

สารเคมีดงันัน้ในชว่งที่ราคาน า้มนัเร่ิมปรับตวัลงหลายๆหลมุในหลายๆพืน้ที่ราบก าลงัอยูใ่นชว่งระหวา่งด าเนินการขดุ สง่ผลให้แทน่ขดุที่ปิดตวั

ลงไปในชว่งแรกถกูแทนที่ด้วยแทน่ขดุใหมท่ี่เปิดตวัขึน้ในชว่งสิน้ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ของปี 2015  นอกจากนีผู้้ประกอบการขนาดเล็กใน

อตุสาหกรรม Shale oil ของอเมริกาหลายบริษัทยงัมีความจ าเป็นที่จะต้องขดุน า้มนัดิบและผลิตน า้มนัดิบอยา่งตอ่เน่ืองไมว่า่ที่จะราคาเทา่ไหร่ 

เน่ืองจากต้องเอาเงินที่ได้จากการขายน า้มนัไปช าระเงินกู้ธนาคารซึง่น ามาใช้ในการขดุน า้มนัในตอนแรกดงัแสดงในแผนภาพข้างลา่ง 

http://www.sasinconsulting.com/wp-content/uploads/2015/09/Oil-price-market-situationa-and-implication-of-Oil-Co-Part-1_Narun.pdf


 

อยา่งไรก็ดีในมมุมองของผู้ เขียนพฤติกรรมเชน่นีข้องผู้ประกอบการรายเล็กในสหรัฐอเมริกาไมน่่าที่จะยัง่ยืน ไม่ช้าก็เร็วธนาคารและผู้ ถือ

พนัธบตัรหุ้นกู้และนายทนุทีใ่ห้บริษัทขนาดเล็กเหลา่นีกู้้ เงินไปขดุน า้มนัจะเร่ิมค้นพบต้นทนุทีแ่ท้จริงและเร่ิมที่จะถอนตวัรวมถึงเรียกเงินต้นคืนซึง่

น่ีเป็นปัจจยัส าคญัที่จะท าให้ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรม Shale Oil/Shale Gas ที่ขาดสภาพคลอ่งหรือขาดทนุทกุ barrel ของน า้มนัดิบที่ขดุ

ขึน้มาได้ต้องปิดตวัลงและท าให้ก าลงัการผลิตลดลงในทิศทางเดียวกนั 

โดยเราจะเห็นได้จากการรายงานของบริษัท Baker Hughes ซึง่เป็นบริษัทรับขดุเจาะน า้มนัชัน้น าของโลกที่รายงานชว่งกลางเดือนกนัยายน 

2015 วา่จ านวนแทน่ขดุน า้มนัในสหรัฐอเมริกาได้มีการปรับตวัลดลงอยา่งตอ่เน่ืองสามสปัดาห์ติดตอ่กนัและอยูท่ี่ระดบั 842 แทน่เทา่นัน้ปรับตวั

ดลงกวา่ 50% เม่ือเทียบกบัเวลาเดียวกนัชว่งปีก่อนที่อยูท่ี่ระดบั 1,600 กวา่แทน่ขดุน า้มนัดงัที่เห็นในกราฟข้างบน นอกจากนีก้ าลงัการผลิต

น า้มนัของประเทศสหรัฐอเมริกาก็เร่ิมเห็นแนวโน้มที่จะปรับตวัลดลงอยา่งตอ่เน่ือง โดยในชว่งสิน้เดือนมิถนุายน 2015 ที่ผ่านมา ก าลงัการผลติ

น า้มนัดิบของสหรัฐอเมริกาลดลงกวา่ 1แสน barrel ตอ่วนั และเม่ือสิน้เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาปรับตวัเป็น 1.4 แสน barrel ตอ่วนั โดยหากดู

จากตวัเลขของ EIA เม่ือกลางเดือนกนัยายน 2015 จะพบวา่ก าลงัการผลติน า้มนัดิบของสหรัฐอเมริกาอยูท่ี่ระดบั 9.11 ล้าน Barrel ตอ่วนั

ปรับตวัลดลง 5 แสน barrel ตอ่วนัจากระดบัสงูสดุที่ 9.61 ล้าน barrel ตอ่วนัในชว่งเดือนเมษายน 2015 รวมไปถึงปริมาณน า้มนัดิบในคลงัที่

เก็บไว้ก็ลดลงในชว่งสปัดาห์ทีผ่่านถึง 2.1 ล้าน barrel ซึง่หากยงัคงทิศทางนีต้อ่ไปก็น่าจะสง่ผลตอ่ราคาน า้มนัในเชิงบวกในอนาคต  

ซึง่หากจะมองในอีกมมุนึงการตดัสินใจของ Saudi Arabia และกลุม่ OPEC ที่ไมย่อมลดก าลงัการผลติน า้มนัดิบน่าจะสง่ผลให้ Saudi Arabia 

เป็นผู้ชนะจากสงครามราคาในครัง้นี ้

ปัจจัยที่ 3 ราคาน า้มนัดบิที่ต ่าในระยะยาวไมส่ง่ผลดีตอ่กลุม่ประเทศ OPEC และประเทศผู้ผลิตน า้มนั ในชว่งที่ราคาน า้มนัดิบและสินค้า 

commodity ปรับตวัสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง หลายๆประเทศที่เศรษฐกิจพึง่พาการสง่ออกน า้ดิบล้วนสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้อยา่ง

ตอ่เน่ือง มีเงินส ารองระหวา่งประเทศที่เพ่ิมสงูขึน้และน าเงินสว่นเกินที่เหลือไปใช้จา่ยในงบประมาณสนบัสนนุตา่งๆไมว่า่จะเป็นทางด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน สวสัดิการสงัคม รวมถึงคา่สาธารณปูโภคตา่งๆ จากตวัเลขของ IMF ในกราฟข้างลา่งแม้ต้นทนุในการขดุน า้มนัดบิของกลุม่

ประเทศ OPEC รวมถึงประเทศผู้สง่ออกน า้มนัอยา่ง Russia หรือประเทศอื่นๆจะอยูใ่นระดบัต ่าแตถ้่าหากรวมคา่ต้นทนุทางเศรษฐกิจและ

สงัคมรวมถึงคา่สนบัสนนุด้านตา่งๆเข้าไปด้วยแล้วจะเห็นวา่ราคาน า้มนัดบิทีร่ะดบั $40-50 ดอลลาร์สหรัฐ หลายๆประเทศผู้สง่ออกน า้มนัล้วน

ขาดทนุงบประมาณทัง้สิน้ 

 

 

 



 

โดยแม้ Saudi Arabia จะมีเงินส ารองคงคลงักวา่ 9 แสนล้านเหรียญสหรัฐในชว่งเดือนกนัยายน 2014 แตห่ากดทูีร่ะดบัเงินคงคลงัลา่สดุสิน้

เดือนสิงหาคม 2015 พบวา่เงินคงคลงัอยูท่ี่ระดบั 6.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงกวา่ 2.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐในชว่งเวลา 12 เดือน ลา่สดุ

ได้มีการคาดการณ์กนัวา่หากราคาน า้มนัยงัจะคงอยูท่ี่ระดบันีต้อ่ไป Saudi Arabia จะขาดดลุงบประมาณระดบัเลขสองหลกัในปี 2015 นีแ้ละ

คิดเป็นเงินกวา่ 1แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ การขาดดลุงบประมาณไมเ่พียงกระทบตอ่สถานะการเงินของประเทศแตย่งักระทบถึง

งบประมาณในการป้องกนัประเทศ (Defense Budget) จากสงครามที่มีอยูก่บั Yemen รวมถึงภยัคกุคามจากกลุม่ผู้ก่อการร้ายไมว่า่จะเป็น 

ISIS หรือ Al Qaeda ซึง่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณทางการทหารจ านวนมาก ดงันัน้หากราคาน า้มนัจะยงัอยูท่ี่ระดบันีต้อ่ไปอีกเป็น 10 ปีประเทศ

ที่ได้รับผลกระทบหนกัทีส่ดุจากกรณีที่ไมล่ดก าลงัการผลิตก็คือ Saudi Arabia ซึง่ในมมุมองของผู้ เขียนไมช้่าก็เร็วทาง Saudi Arabia และกลุม่

ประเทศ OPEC น่าจะมีการปรับลดก าลงัการผลติลงเพื่อรักษาระดบัราคาน า้มนัให้ดีขึน้หลงัจากเห็นตวัเลขก าลงัการผลิตของสหรัฐอเมริกาที่

ลดลง และจ านวนแทน่ขดุเจาะที่ลดลงอยา่งต่อเน่ืองดงัที่กลา่วมาข้างต้น 

ปัจจัยที่ 4 ก าลงัการผลิตน า้มนัดิบที่เพิ่มขึน้จากทาง Iran ไมน่่าจะเข้ามาในตลาดเร็วอยา่งที่คาดเน่ืองจากการที่ Iran โดนคว ่าบาตรเป็น

ระยะเวลาหลายสบิปี ความสามารถในการบ ารุงรักษาแทน่ขดุ รวมถึงโรงกลัน่น า้มนัตา่งๆแน่นอนวา่ต้องลดน้อยถอยลงไป การที่ Iran จะ

สามารถเพ่ิมก าลงัการผลติให้กบัมาอยูท่ี่ระดบัที่เคยเป็นก่อนชว่งที่จะโดนคว ่าบาตรน่าจะต้องใช้เวลาอยา่งน้อย 12-18 เดือน ไมใ่ชเ่พียงแค ่6 

เดือนเหมือนที่ทาง Iran ได้ประกาศออกมา ดงันัน้คงเป็นการที่ Iran จะเพิ่มก าลงัการผลิตน า้มนัดบิให้สงูกวา่ 3 ล้าน barrel ตอ่วนัและยืนอยูท่ี่

ระดบั 3.8 ล้าน barrel ตอ่วนัหากไมไ่ด้รับการสนบัสนนุทางด้านเทคโนโลยีจากตา่งประเทศ รวมถึง IOC แล้วน่าจะเป็นเร่ืองยาก 

นัน่คือเหตผุลที่ทางรัฐบาลของ Iran ได้เร่ิมท าการติดตอ่กบับริษัทน า้มนัยกัษ์ใหญ่และ IOC ตา่งๆ ให้หนัเข้ามาลงทนุในอตุสาหกรรมน า้มนัของ

ประเทศตน โดยคาดกนัวา่ Iran ต้องใช้เงินลงทนุกวา่ $1.85 แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในอีก 5 ปีข้างหน้าเพื่อยกระดบัและปรับรุง

ประสิทธิภาพทัง้ในฝ่ัง upstream และ downstream ในอตุสาหกรรม Oil&Gas และปิโตรเลียมในประเทศ ดงันัน้ supply น า้มนัดิบใน

ตลาดโลกที่จะเพ่ิมขึน้มาจากการที่ Iran ได้รับการยกเลิกการคว า่บาตรอาจจะไมไ่ด้เพ่ิมมากขึน้เร็วอยา่งที่หลายๆฝ่ายคาดการณ์ 

หากผู้อา่นได้อา่นบทความของผู้ เขียนทัง้สองบทความคงจะท าให้เห็นภาพทีช่ดัเจนขึน้ของการเปลี่ยนแปลงในอตุสาหกรรมและราคาน า้มนัของ

โลกในชว่งเวลา 12 เดือนที่ผ่าน ทัง้ปัจจยัลบ 4 ประการและปัจจยับวก 4 ประการล้วนท าให้การคาดการณ์ราคาน า้มนัที่ถกูต้องเป็นไปได้ยาก

ขึน้ จนเป็นที่มาของผลส ารวจลา่สดุจากทาง EIA ในเดือนมิถนุายน 2015 ที่ผ่านมาถึงการคาดการณ์ราคาน า้มนัจากทัง้ผู้ เช่ียวชาญใน

อตุสาหกรรมและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องอ่ืนๆที่คาดการณ์วา่ “ราคาน ้ามนัจะอยู่ในช่วง $27-$103 ดอลลาร์สหรฐัต่อ barrel ภายในเดือนธนัวาคม 

2016 ทีร่ะดบัความมัน่ใจ 95%”  ซึง่ผู้อา่นจะเห็นวา่ชว่งราคาดงักลา่วกว้างมากจนสามารถที่จะท าให้ภาพของอตุสาหกรรมน า้มนัและพลงังาน

ในแตล่ะ scenario ได้รับผลกระทบที่แตกตา่งกนัอยา่งสิน้เชิงและตวัเลขชว่งราคาดงักลา่วแทบจะไมส่ามารถน ามาใช้ประโยชน์ใดๆทัง้สิน้ได้ 

ค าถามคือบริษัทน า้มนัควรจะปรับตวัอยา่งไรในสภาวะที่ไมมี่ความแน่นอนทางด้านราคา ผู้ เขียนมองว่าความผนัผวนทางด้านราคามีสาเหตุ

หลกัมาจากการเก็งก าไรของ Hedge fund รวมถึง commodity trader และ money manager มากกวา่ที่จะมาจากสภาวะทางด้าน supply 



และ demand ที่แท้จริง หากมองทางด้านปัจจยัด้านตา่งๆในระยะ 1-2 ปีข้างหน้าจะพบวา่ demand ของน า้มนัดิบจากการคาดการณ์ของ EIA 

จะเพิ่มขึน้ 1.7 ล้าน barrel ตอ่วนัในปี 2015 และ 1.1 ล้าน barrel ตอ่วนัเพ่ิมเติมในปี 2016 ดงันัน้หากมองทางด้านการปรับตวัลดลงของ 

supply และการเติบโตของ demand สภาวะ demand-supply rebalance น่าจะเกิดขึน้ได้ภายในสิน้ปี 2016 และที่ราคาน า้มนัอยูท่ี่ระดบัต ่า

กวา่ $50 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ barrel ไม่น่าจะเพียงพอที่จะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรม Shale oil/Shale gas ในสหรัฐอเมริกาเพ่ิม

ก าลงัการผลิตได้เหมือนในชว่งปี 2014 และต้นปี 2015 รวมถึงสภาวะ Fracklog ที่หมดไปแล้ว ดงันัน้หาก demand-supply rebalance 

เกิดขึน้ในสิน้ปี 2016 กวา่ที่ราคาน า้มนัดิบจะปรับตวัสงูขึน้และยืนอยูท่ี่กรอบระดบั $80 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ barrel ได้อยา่งมีเสถียรภาพก็น่าจะ

ต้องใช้เวลาอีก 12-18 เดือนเป็นอยา่งต ่ากวา่และเป็นราคาที่จะท าให้การขดุ Shale oil สามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระดบัที่นา่พอใจซึง่นัน่ก็

หมายความวา่ supply จาก shale oil จะต้องใช้เวลาอีกพอสมควรถึงจะกลบัมาเพิ่มก าลงัการผลิตได้อยา่งตอ่เน่ือง 

 ดงันัน้สิ่งที่บริษัทน า้มนัควรจะปฏิบตัิในชว่งที่ราคาน า้มนัผนัผวนเชน่นีค้ือใช้โอกาสดงักลา่วที่ราคาน า้มนัอยูใ่นระดบัต ่าในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพรวมถึงด าเนินการวิเคราะห์ถึงโครงการที่ก่อนหน้านีมี้ต้นทนุที่สงูวา่จะสามารถปรับลดต้นทนุหรือก าจดัโครงการตา่งๆที่ไมท่ าก าไร

ออกจาก Product portfolio และ Investment portfolio ของตน และมุง่ความสนใจไปที่ Mid-Long term view เพ่ือตอบโจทย์กลยทุธ์ทางธุรกิจ

ของบริษัทในระยะยาว ในสภาวะที่ราคาน า้มนัดิบต ่าบริษัทหลายๆบริษัทจะประสบกบัปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงิน ซึง่เป็นโอกาสดีของ

บริษัทที่มีทนุในการที่จะเข้าไปลงทนุซือ้กิจการด้วย valuation และ premium ที่ต ่าแทนที่จะซือ้ในชว่งที่ราคาน า้มนัอยูใ่นระดบัสงู เชน่ Royal 

Dutch Shell ตดัสินใจซือ้ BG Group ในราคาทีส่งูถึง 7 หม่ืนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในชว่งเดือนเมษายน 2015 ที่ราคาน า้มนัดิบอยูท่ี่ระดบั 

$70 เหรียญดอลลาร์สหรัฐตอ่ barrel โดยขณะที่ราคาน า้มนัอยูใ่นระดบั $40 เหรียญดอลลาร์สหรัฐตอ่ barrel แน่นอนวา่การเข้าซือ้กิจการ BG 

Group ของ Shell อาจจะไมส่ามารถสร้างผลตอบแทนในระดบัสงูได้เทา่ที่ราคาน า้มนัดิบระดบั $100 เหรียญดอลลาร์สหรัฐตอ่ barrel แตใ่น

มมุมองของผู้บริหารบริษัท Shell การซือ้ BG Group เป็นการสร้างความเข้มแข็งและตอบโจทย์กลยทุธ์ของ Shell ในระยะยาวที่จะเพิ่มความ

เช่ียวชาญในเร่ือง Deep water development และ Liquefied Natural Gas (LNG) ซึง่มีแนวโน้มวา่จะเป็นหนึ่งในรูปแบบพลงังานหลกัของ

โลกในอนาคตอนัใกล้ และหากราคาน า้มนักลบัมายืนอยูท่ี่ระดบั $80 เหรียญดอลลาร์สหรัฐตอ่ barrel Shell จะสามารถสร้างความสามารถใน

การแข่งขนัและก าไรจาก Deal ครัง้นีไ้ด้อยา่งงดงาม ในโอกาสหน้าทางผู้ เขียนจะขอน าเสนอถึงปัจจยัที่ควรจะพิจารณาในการจะเข้าไปตดัสินใจ

ซือ้กิจการ(M&A)ของบริษัทน า้มนัในชว่งที่ราคาน า้มนัมีความผนัผวนสงู 

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