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ทำไมรำคำน้ำมันจึงติ ดลบได้?
โดย วิ น พรหมแพทย์, CFA ประธำนเจ้ำหน้ ำที่กำรลงทุน บลจ.พรินซิ เพิ ล จำกัด
บันทึกไว้เป็ นประวัตศิ าสตร์ วันทีร่ าคาน้ามันดิบ West Texas ลงไปติดลบครัง้ แรก ถึง -$37.63/barrel ขออธิบายดังนี้ครับ
1. ราคาน้ า มัน ดิบ ที่เห็ น เป็ นราคาซื้ อ ขาย Futures Contract
หรือ สัญ ญาซื้อล่วงหน้ า โดยในสัญ ญามีการกาหนด ราคา/
ปริมาณ/วันส่งมอบ ไว้ล่วงหน้า ซึ่งราคาที่เราเห็นติดลบ คือ
สั ญ ญ า West Texas Crude ข องเดื อ น May ซึ่ งจะค รบ
กาหนดในวันนี้ (21 April 2020)
2. คนทีซ่ ้อื ขายสัญญา Futures มี 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ (1) กลุ่มผู้ผลิ ต/ผู้ค้ำน้ ำมัน ที่ต้องการ lock ราคาซื้อ
ขายไว้ล่ว งหน้ า พร้อ มจะส่ งมอบน้ า มัน จริง ๆ กับ (2) กลุ่ ม
Traders/Hedge Funds รวมไปถึงกองทุนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ Exchange Traded Funds (ETFs) ทีเ่ ข้ามาซื้อขาย Futures เพื่อ
เก็งกาไร กลุ่มหลังนี้มจี านวนเยอะกว่ากลุ่มแรกหลายเท่า
กลุ่มที่ (2) คนกลุ่มทั ่วไป จะใช้วธิ ขี ายสัญญาที่ใกล้ครบอายุ แล้วไปซื้อสัญญาเดือนที่จะอยู่ห่างออกไป เรียกว่า “Rollover” เช่น ขาย
สัญญาเดือน May ไปซื้อสัญญาเดือน June/July เป็ นแบบนี้ไปเรื่อยๆ สังเกตว่ากลุ่มนี้เข้ามาซื้อขายแค่กระดาษ ไม่มคี วามพร้อมจะรับ
มอบน้ามันดิบจริงๆ
3. เหตุการณ์ เมื่อคืนนี้ คือกลุ่ม (2) ที่ถือสัญ ญาของเดือน May ซึ่งจะครบกาหนดในวันนี้ (21 April 2020) ไว้เต็มมือ พยายามจะเร่ขาย
สัญญา (เพราะถ้าถือไว้ต้องรับมอบน้ ามันดิบจริ ง) โดยการที่ราคาลงไปติดลบแปลว่า “ช่วยมาซื้อไปหน่ อย แถมเงินให้ด้วย” โดยใน
Bloomberg รายงานว่า ตลอดทัง้ วันไม่มี bidder หรือคนเสนอซื้อเลยแม้แต่คนเดียว
4. อธิบายเพิม่ อีกนิดว่า การส่งมอบน้ ามันดิบจริงๆ จากสัญญา Futures เกิดขึ้นที่เมืองเล็กๆ ชื่อ Cushing ในรัฐ Oklahoma ซึ่งสามารถ
จัดเก็บน้ ามันได้สงู สุด 76 ล้านบาร์เรล แต่ดว้ ยสถานการณ์อุปทานล้น ตัวเลขล่าสุดทีจ่ ดั เก็บแล้วคือ 55 ล้านบาร์เรล ประกอบกับปริมาณ
น้ามันดิบสะสม 5 ล้านบาร์เรลต่อสัปดาห์ ก็คาดว่า อีกแค่ 4 สัปดาห์กเ็ ต็มแล้ว นี่คอื สาเหตุทร่ี าคาติดลบ เพราะน้ามันดิบล้นจนไม่มที เ่ี ก็บ!

มุมมองและคำแนะนำกำรลงทุน
− ความไม่สมดุลระหว่าง อุปสงค์ กับ อุปทาน ในตลาดน้ามันดิบ อันเกิดจากวิกฤต COVID-19 จะเป็ นแรงกดดันให้ราคาน้ามันโลกอยู่ใน
ระดับต่าไปอีกระยะหนึ่ง อย่างไรก็ดี เชื่อว่าประเทศผูผ้ ลิตน้ามันจะต้องเร่งปรับตัวด้วยการลดกาลังการผลิต โดยเราเห็น OPEC
ประกาศลดแล้ว 10 ล้านบาร์เรล ในขณะทีฝ่ ั ง่ สหรัฐฯ ก็มจี านวน Rig Count หรือหลุมผลิด Shale ลดลงจาก 900 หลุมเมื่อปี 2018
เหลือเพียง 438 หลุมในปัจจุบนั คาดว่าสถานการณ์จะคลีค่ ลายได้
− คาดว่าเหตุการณ์น้จี ะส่งผลในทางลบต่อ SET Index ในระยะสัน้ เพราะมีน้าหนักหุน้ กลุม่ พลังงานค่อนข้างมาก แต่กอ็ าจเป็ นจังหวะใน
การทยอยเข้าลงทุนในหุน้ ไทยอีกครัง้ สาหรับนักลงทุนหลายๆ ท่านทีพ่ ลาดโอกาสในช่วงตลาด Rebound ทีผ่ ่านมาครับ
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Disclaimer
ผู้ลงทุนทาความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง นโยบายการลงทุน ความเสี่ ย ง และผลการด าเนิ นงาน ของกองทุ น รวมที่เปิด เผยไว้ใ นแหล่ ง ต่ า ง ๆ หรือ ให้ ข อข้ อ มูล จาก
เจ้าหน้าที่ ก่อนการตัด สินใจลงทุน /เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคาเสนอ
หรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทาการซื้อ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้
คาปรึกษาหรือ คาแนะนาเกี่ยวกับการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด /
แม้บริษัทจัดการจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่ อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง และตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทาเอกสารนี้ บริษัท
้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั้ง
จัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดและจะไม่รบ
ั ผิดสาหรับความผิดพลาดของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึน
จะไม่รับผิด สาหรับการกระทาใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้ นฐานของความเห็นหรือข้อ มูล ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไม่ได้ให้คารับรองหรือ
่ ถือ ทันต่อเหตุการณ์หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณี
รับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นยา น่าเชือ
ใด ๆ ทั้งสิ้น / บริษัทจัด การขอปฏิเสธความรับผิด ทั้งปวงที่เกิด หรือ อาจเกิด ขึ้นในทุกกรณี ทั้งนี้ความเห็นบทวิเคราะห์หรือการคาดคะเนต่า ง ๆ
เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ ผลการด าเนิ น งานในอนาคตที่ ป รากฏในเอกสารนี้ ไม่ ถื อ เป็ น เครื่ อ งยื น ยั น และอาจแตกต่ า งจากเหตุ ก ารณ์ ห รื อ ผล
้ จริงได้ / สาหรับนักลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่ มเติมหรือรับหนังสือชี้ชวน สามารถติดต่อบริษัจัดการหรือ
ประกอบการที่เกิดขึน
ผู้ดาเนินการขายที่ท่านให้บริการ
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