ปัจจัยกำหนดรำคำนำ้ มันในตลำดโลก
สาหรับคอลัมน์ Knowledge Management ในฉบับที่แล้ วมาได้ มีการนาเสนอถึงขันตอนและกระบวนการใน
้
การบริ หารจัดการความ รู้ของหน่วยธุรกิจการค้ าระหว่างประเทศ (ธกท.) ไปแล้ ว ในฉบับนี ้จึงขอเสนอองค์ความรู้ที่ฝ่าย
บริ หารความเสีย่ งราคาและวิเคราะห์ตลาด ต่างประเทศได้ จดั ทาและนาเสนอเพื่อนพนักงาน ซึง่ เป็ นเรื่ องของปั จจัยการ
กาหนดราคาน ้ามันในตลาดโลก
น ้ามันดิบเป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่ได้ จากการสารวจและผลิตทังจากแหล่
้
งบนบกและในทะเล ขณะที่น ้ามัน
สาเร็ จรูปชนิดต่างๆ ได้ แก่ น ้ามันเบนซิน น ้ามันดีเซล น ้ามันอากาศยาน น ้ามันก๊ าด และน ้ามันเตา ได้ จากการนาน ้ามันดิบ
เข้ ากระบวนการกลัน่ น ้ามันมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เพราะมนุษย์ใช้ น ้ามันเพื่อ
ตอบสนองความต้ องการที่หลากหลาย เช่น การเดินทาง การขนส่งสินค้ า การผลิตภาคอุตสาหกรรม การผลิตไฟฟ้ า และ
การทาความร้ อน เป็ นต้ น ด้ วยความสาคัญข้ างต้ นในบางโอกาสน ้ามันจึง ๔กใช้ ในการต่อรองทางเศรษฐกิจและการ เมือง
น ้ามันถือเป็ นสินค้ าโภคภัณฑ์ (Commodity) กล่าวคือเป็ นสินค้ าที่ตวั สินค้ ามีมาตรฐานเดียวกันทัว่ โลก ไม่วา่ ใครจะเป็ น
ผู้ผลิตก็ตาม และเป็ นสินค้ าที่ซื ้อขายทัว่ โลก

ปั จจัยการกาหนดราคานา้ มันในตลาดโลก

1. ปั จจัยพื ้นฐาน (Fundamental Factors)
อุปสงค์ (Demand) หรื อความต้ องการใช้ น ้ามัน ปั จจัยหลักที่ผลักดันอุปสงค์ของน ้ามันคือ อัตราการเจริ ญเติ บโต
ทางเศรษฐกิจเพราะมีผลต่อการใช้ เชื ้อเพลิงในชีวติ ประจาวันและการใช้ ในกิจกรรมต่างทางเศรษฐกิจ ทังนี
้ ้ ในปี 2553
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรื อ International Monetary Fund (IMF) คาดการณ์วา่ การเติบโตทางเศรษฐกิจของ
โลกจะเติบโตที่ระดับ 4.6% โดยอัตราการเติบโตของจีนอยูท่ ี่ 10.5% และอินเดียที่ 9.4% ส่งผลให้ องค์กรพลังงานระหง่าง
ประเทศ (International Energy Agency หรื อ IEM) ปรับอุปสงค์น ้ามันดิบโลกปี 2553 เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 1.8 ล้ าน
บาร์ เรล/วัน มาอยูท่ ี่ระดับ 86.5 ล้ านบาร์ เรล/วัน

อุปทาน (Supply) หรือปริมาณการผลิตนา้ มันได้ แก่ ปริมาณการผลิตนา้ มันของประเทศผู้ผลิต แบ่ งเป็ น 2 กลุ่ม
ใหญ่ คือ

1. ประเทศผู้ผลิตน ้ามันดิบเพื่อการส่งออก หรื อ Organization of the Petroleum Exporting Countries
(OPEC)

2. ประเทศ Non-OPEC เช่น รัสเซีย เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา และแคนาดา เป็ นต้ น

กลุม่ โอเปกซึง่ เป็ นกลุม่ ประเทศผู้ผลิตน ้ามันรายใหญ่และมีปริ มาณสารองน ้ามัน มากที่สดุ ในโลก มีบทบาทในการ
กาหนดทิศทางราคาน ้ามันในตลาดโลกโดยกาหนดการโควตาการผลิต (ปั จจุบนั อยูท่ ี่ 24.85 ล้ านบาร์ เรล/วัน) นอกจากนี ้
ปริ มาณสารองน ้ามันดิบของประเทศผู้นาเข้ ารายใหญ่ เช่น สหรัฐฯ ญี่ปนุ่ ยุโรป และจีน เป็ นปั จจัยสาคัญอีกประการหนึง่ ที่
ส่งผลกระทบต่อราคาน ้ามัน

2. ปั จจัยทางความรู้สกึ
ตลาดน ้ามันเป็ นตลาดที่มีความอ่อนไหวต่อกระแสข่าวรายวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจ การเงิน และ
อุตสาหกรรม รวมทังการเมื
้
องที่เกี่ยวข้ องกับการผลิต ขนส่ง สารอง และการบริ โภคน ้ามัน ทังเหตุ
้ ทางตรงและทางอ้ อมอาจ
ทาให้ ราคาน ้ามันเปลีย่ นแปลงได้ อย่างรวดเร็ ว แม้ สถานการณ์นนๆ
ั ้ อาจยังไม่เกิดขึ ้น เช่น การขูว่ า่ จะมีการก่อร้ ายในบริเวณ
ที่เป็ นแหล่งผลิตน ้ามัน หรื อเส้ นทางการขนส่งน ้ามันดิบเช่น ช่องแคบฮอร์ มชุ ซึง่ เป็ นเส้ นทางลาเลียงน ้ามันจากประเทศ
ผู้ผลิตในอ่าวเปอร์ เซียสูต่ ลาดโลก นอกจากนี ้ การลงมติขององค์กรระหว่างประเทศ เช่น มติคว่าบาตรอิหร่านของ
สหประชาชาติครัง้ ที่ 4 เมื่อวันที่ 10 มิถนุ ายน 2553 มีผลทางจิตวิทยาต่อนักลงทุน แม้ วา่ ปริ มาณการผลิตและส่งออก
น ้ามันไม่มีการเปลีย่ นแปลง นอกจากนี ้ สภาพภูมิอากาศยังเป็ นปั จจัยสาคัญซึง่ ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานน ้ามัน
เช่น ช่วงฤดูหนาวในสหรัฐฯ และยุโรป (เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์) จะมีความต้ อการน ้ามันเพื่อทาความร้ อน (Heating
Oil) เพิ่มขึ ้นขณะที่ฤดูมรสุมในมหาสมุทรแอตแลนติก (เดือนมิถน
ุ ายน – พฤศจิกายน) อาจทาให้ การผลิตน ้ามันดิบในอ่าว

เม็กซิโกซึง่ เป็ นแหล่งผลิตน ้ามันดิบนอกชายฝั่ งที่สาคัญของสหรัฐฯ หยุดชะงัก เนื่องจากแท่นขุดเจาะน ้ามันอาจถูกพายุเฮอริ
เคนพัดผ่าน

3. การเคลือ่ นไหวของเงินทุน (Fund Flow Factors)
ปั จจุบนั นักลงทุนมีอิสระในการโยกย้ ายการลงทุนระหว่างตลาดเงินตลาดสินค้ าโภคภัณฑ์ และตลาดทุนที่ให้
ผลตอบแทนสูงสุด ส่งผลให้ เกิดความผันผวนในตลาดข้ างต้ น เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงในปั จจัยที่สง่ ผลกระทบต่อตลาดใด
ตลาดหนึง่ เช่น อัตราแลกเปลีย่ นระหว่างเงินยูโรกับดอลลาร์ สหรัฐฯ อัตราดอกเบี ้ยที่กาหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ
(Federal Reserve หรื อ Fed) วิกฤติหนี ้ Subprime ในสหรัฐฯ และปั ญหาหนี ้สาธารณะของยุโรป เป็ นต้ น

การคงอัตราดอกเบี ้ยกู้ยืมในระดับต่าและมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐทัว่ โลกส่งผลให้ มีเม็ดเงิน เข้ ามา
ในตลาดน ้ามันอย่างต่อเนื่องเพราะน ้ามันเป็ นสินทรัพย์หนึง่ ทีใ่ ช้ ลดความเสีย่ งของภาวะเงินเฟ้ อ ( Hedge Against
Inflation) โดยราคาน ้ามันมีแนวโน้ มปรับตัวตามอัตราการถดถอยหรื อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ราคาน ้ามันได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยหลายประการที่ล้วนปรับเปลีย่ นไปตามสถานการณ์ทเี่ กิดขึ ้นรอบโลก ดังนัน้
การพิจารณาปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ นสามารถช่วยในการคาดการณ์ทิศทางและแนวโน้ มของราคา และหากมีข้อมูลข่าวสาร
ถูกต้ องครบถ้ วน จะช่วยเพิ่มความแม่นยาในการประเมินราคาน ้ามันและช่วยให้ วางแผนการใช้ พลังงานได้ เหมาะสมกับ
ธุรกิจมากขึ ้น

