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ประเด็นสําคัญ
 ผลของการประชุมของกลุมโอเปกในวันที่ 26-28 ก.ย. 59 ที่สามารถตกลงกันในการลดกําลัง
การผลิตไปที่ 32.5-33.0 ลานบารเรลตอวัน ซึ่งศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวา ถ าการประชุมของ
กลุมโอเปกอยางเปนทางการในชวงปลายเดือน พ.ย. ที่จะถึงนี้ สามารถบรรลุผลสําเร็จในการ
กําหนดเพดานการผลิตของแตละประเทศ และการผลิตน้ํามันของกลุมโอเปกลดลงไปที่ระดับ
33.0 ลา นบารเ รลต อวัน ก็ อาจจะไมมี ผ ลต อมุม มองราคาน้ํ า มันดิบ ดู ไบที่ คาดการณ ไวก อน
หนาที่ระดับเฉลี่ย 48 เหรียญสหรัฐฯตอบารเรลในป 2560 แตถากลุมโอเปกสามารถบรรลุผล
สําเร็จในการลดการผลิตน้ํามันไปสูระดับ 32.5 ลานบารเรลตอวันได ราคาน้ํามันดิบดูไบนาจะ
สามารถขึ้นไปยืนอยูไดที่ระดับเฉลี่ย 50 เหรียญสหรัฐฯตอบารเรลในป 2560
 ยังตองติดตามการกําหนดเพดานการผลิตของกลุมโอเปกอยางใกลชิด ซึ่งอาจจะมีประเทศในกลุมโอเปก
บางประเทศที่ไดรับการยกเวน เชน ลิเบียและไนจีเรีย ที่อาจเพิ่มกําลังการผลิตได ถาสถานการณความไม
สงบในประเทศคลี่คลายลง ขณะที่ประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะซาอุดีอาระเบียที่ตองลดกําลังการผลิตลง
รวมไปถึงยังมีประเด็นการผลิตน้ํามันจากประเทศนอกกลุมโอเปกโดยเฉพาะรัสเซียวาจะใหความรวมมือ
ในการลดกําลังการผลิตไดแคไหน
 สําหรับผลกระทบตอไทยจากแนวโนมราคาน้ํามันดิบที่เพิ่มขึ้น นั้น จะทําใหราคาน้ํามันสําเร็จรูปสูงขึ้นไป
ดวย ซึ่งอาจกระทบตอคาครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะในสวนของคาโดยสารที่อาจมีการปรับขึ้น
กระทบตอภาคธุรกิจขนสง ซึ่งจะมีตนทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้น
บทสรุปภายหลังการประชุมของกลุมโอเปกในวันที่ 26-28 ก.ย. 59 ณ ประเทศอัลจีเรียที่ผานมานี้ ที่
ประชุมโอเปกอันประกอบดวยสมาชิกทั้ง 14 ประเทศ สามารถบรรลุขอตกลงในการลดกําลังการผลิตใหไปอยูที่
ระดับประมาณ 32.5 – 33.0 ลานบารเรลตอวัน (หรือปรับลดการผลิตจากเดือน ส.ค. 59 ราว 0.24-0.74 ลาน
บารเรลตอวัน1) นับวา เปนสิ่งที่เหนือความคาดหมายพอสมควร ขณะที่ราคาน้ํามันดิบดูไบตอบรับขาวนี้ และขึ้นไป
ยืนอยูที่ระดับใกล 45 เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล โดยในชวงถัดจากนี้จะมีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อปรึกษาหารือใน
การกําหนดเพดานการผลิต น้ํามันของแตละประเทศและนําเสนอในเวที การประชุ มของกลุ มโอเปกอยางเป น
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ทางการที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 30 พ.ย. 59 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ทําใหทิศทางของราคาน้ํามันดิบชวง
กอนหนาการประชุมในปลายเดือน พ.ย. นาจะยังผันผวนไปจนกวาจะไดขอสรุปที่ชัดเจนในการกําหนดเพดานการ
ผลิตน้ํามันของแตละประเทศในกลุมโอเปก โดยมีความเปนไปไดวา อิหราน ลิเบีย และไนจีเรียอาจจะได รับการ
ยกเวนเปนกรณีพิเศษที่อาจจะไมตองลดการผลิต ทั้งนี้ ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวา ถากลุมโอเปกลดกําลัง
การผลิตไปที่ระดับ 33.0 ลานบารเรลตอวัน อาจไมมีผลตอมุมมองราคาน้ํามันดิบดูไบที่คาดการณไว
กอนหนาที่ระดับเฉลี่ย 48 เหรียญสหรัฐฯตอบารเรลในป 2560 แตถากลุมโอเปกสามารถบรรลุผลสําเร็จ
ในการลดการผลิตน้ํามันไปสูระดับ 32.5 ลานบารเรลตอวันได ราคาน้ํามันดิบดูไบนาจะสามารถขึ้นไป
ยืนอยูไดที่ระดับเฉลี่ย 50 เหรียญสหรัฐฯตอบารเรลในป 2560 (เทียบกับป 2559 ที่คาดวาราคาน้ํามันดิบ
ดูไบจะอยูที่เฉลี่ยราว 40.5 เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล) อยางไรก็ตาม ยังตองจับตาอุปทานที่อาจเพิ่มขึ้นจากการ
กลับเขามาของ Shale Oil ซึ่งอาจเปนแรงกดดันตอราคาน้ํามันได เพราะผูผลิต Shale Oil ของสหรัฐฯ มี
ความสามารถในการปรับระดับการผลิตไดคอนขางรวดเร็ ว เมื่อระดับราคาน้ํามันดิบเพิ่มสูงขึ้น ก็จะเปนแรงจูงใจ
ใหผูผลิต Shale Oil ในสหรัฐฯ ผลิตน้ํามันดิบออกสูตลาดโลกมากขึ้น จนกดดันราคาน้ํามันดิบใหขึ้นไปสูงไดไมมาก
นัก
อยางไรก็ดี ยังตองติดตามการกําหนดเพดานการผลิตของกลุมโอเปกอยางใกลชิด เนื่องจากยังมีความไม
แนนอนในหลายประเทศ ไมวาจะเปนอิหรานที่ยังมุงเปาที่จะเพิ่มการผลิตน้ํามันไปใหถึงระดับ 4 ลานบารเรลตอวัน
ซึ่งเปนระดับกอนถูกชาติตะวันตกคว่ําบาตร (การผลิตที่เดือน ส.ค. 59 อยูที่ราว 3.7 ลานบารเรลตอวัน) และกรณี
ของเวเนซุเอลาที่ประสบกับปญหาทางการเงินอยางรุนแรงนั้น จะสามารถใหความรวมมือในการลดกําลังการผลิต
ไดหรือไม รวมถึงกรณีของลิเบียและไนจีเรียที่ยังมีปญหาความไมสงบภายในประเทศ และมีแนวโนมวาอาจไดรับ
การยกเวนในการควบคุมกําลังการผลิต ซึ่งจากแนวโนมของสถานการณความไมสงบที่เริ่มคลี่คลาย ก็อาจทําใหมี
ปริมาณน้ํ ามัน ดิบ ไหลเขาสูต ลาดโลกเพิ่มมากขึ้น จนเป นปญ หาในการคุ มเพดานการผลิ ตของกลุมโอเปกได
สําหรับผูผลิตน้ํามันนอกนอกกลุมโอเปก โดยเฉพาะรัสเซีย ก็ยังตองติดตามดวยวา ความรวมมือในการลดกําลัง
การผลิตจะออกมาในทิศทางใด
นอกจากนี้ ถึงแมการกําหนดเพดานการผลิตของกลุมโอเปก รวมถึงประเทศนอกกลุมโอเปกโดยเฉพาะรัสเซีย
จะสามารถบรรลุผลสําเร็จ ก็อาจเกิดเหตุการณที่แตละประเทศผลิตน้ํามันดิบเกินปริมาณที่ไดตกลงกันไวได ดังเชนใน
อดีตที่ประเทศยากจนหรือมีปญหาความไมสงบของกลุมโอเปกมักจะผลิตเกินโควตาที่ตั้งไว ขณะที่ประเทศร่ํารวยก็
มักจะปฏิบัติตามโควตาไดดีกวา หรือกรณีของรัสเซียที่เคยกลาววาจะรวมมือกับกลุมโอเปกในการควบคุมปริมาณ
การผลิตน้ํามันเมื่อครั้งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอรเกอรเพื่อผลักดันราคาน้ํามัน แตผลออกมาก็ไมไดจํากัดการผลิต
เทาใดนัก รวมถึงปจจัยสําคัญอื่นๆ ที่อาจมีผลตอทิศทางราคาน้ํามันดิบโลก อาทิ การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่
อาจกดดันการเติบโตของเศรษฐกิจโลก แนวโนมของการแข็งคาขึ้นของคาเงินดอลลารสหรัฐฯ เปนตน
สําหรับผลกระทบจากแนวโนมราคาน้ํามันดิบที่เพิ่มสูงขึ้น จะทําใหราคาน้ํามันสําเร็จรูปในไทยเพิ่มสูงขึ้น
ตามไปดวย ซึ่งอาจกระทบตอคาครองชีพของภาคประชาชน โดยเฉพาะในสวนของภาคขนสง เมื่อราคาน้ํามันดิบขึ้น
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ไปอยูที่ระดับ 50 เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล ราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลอาจไตระดับไปใกล 26 บาท/ลิตร2 ไดในป 2560
(คาเฉลี่ยราคาขายปลีกดีเซลชวง ม.ค.-ส.ค. 59 อยูที่ 22.7 บาท/ลิตร) ซึ่งอาจจะมีผลตอตนทุนคาขนสงของภาคธุรกิจ
รวมถึง คาโดยสารสาธารณะที่มักจะอิงกับราคาน้ํามันดีเซล เชน ราคาคาโดยสารเรือดวนที่กรมเจาทาเคยตั้งเพดานไว
ที่ราว 25 บาท/ลิตรในชวงตนป 2559 ดังนั้น ภาคสวนที่เกี่ยวของคงตองติดตามและเตรียมแผนรับมือ

------------------------------------------

Disclaimer

รายงานวิจยั ฉบับนี้จัดทําเพื่อเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื่อถือ แตบริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความ
นาเชื่อถือ หรือความสมบูรณเพื่อใชในทางการคาหรือประโยชนอื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงขอมูลไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ทั้งนี้ผูใชขอมูลตองใชความระมัดระวังในการใชขอมูลตางๆ ดวยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไมรับผิด
ตอผูใชหรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใชขอมูลดังกลาว ขอมูลในรายงานฉบับนี้จึงไมถือวาเปนการใหความเห็นหรือคําแนะนําในการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ แตอยางใดทั้งสิ้น
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ตั้งสมมติฐานใหภาครัฐ เก็บภาษีสรรพสามิตและเงินนําสงกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเทากับอัตราที่เก็บในวันที่ 29 กันยายน 2559
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