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ราคาน ํ�ามันร ่วงลงแรงกว่า "% ใน % วัน หลังกังวลเร ื(องการฟื� นตวัของ Demand  

ราคานํ�ามันร ่วงลงแรงกว่า 8%  

 ราคานํ�ามันร่วงลงแรงกว่า 8% โดยเมื�อคืนนี�ราคานํ�ามัน Brent มีการปรบัตวัลงแรงมาอยู่ที�
ระดบั USD62/bbl หรือลดลงกว่า 8% เป็นการปรบัตวัลงของนํ�ามนั 0 วนัติดต่อกนั และนบัว่าเป็นการ
ปรบัลงมากที�สดุใน 5 วนันบัตั�งแตเ่ดือน เม.ย. 7878 (Fig 1) จากความกงัวลเรื�องความตอ้งการนํ�ามนัที�
ยงัฟื�นตวัชา้ ดว้ยที�หลายประเทศในกลุ่มยุโรปเริ�มมีการหา้มใชว้ัคซีน Astrazeneca ในขณะที�รายงาน
ตวัเลข U.S. Crude inventory เมื�อสปัดาหก์่อนปรบัขึ �นกว่า 7.0 ลา้นบารเ์รล รวมถงึ Dollar Index ที�มี
การปรบัตวัแข็งคา่ขึ �น โดยราคานํ�ามนักบั Dollar Index จะมี Negative correlation  (ที�มา Reuters)  

 

Fig 1: Brent Oil price fall -8% in one day   
 

 
Source: Bloomberg 

Fig 2: US Crude inventory spike 2.5 Million barrels     
 

 
Source: EIA 
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ราคานํ�ามันท ี(ปร ับลงแรงอยู่ในการคาดการณข์องเรา 

ราคานํ�ามนัที�ปรบัลงในช่วงสัปดาหที์�ผ่านมาไม่ไดเ้หนือความคาดหมายของเรา (ดรูายละเอียดในบท
วิเคราะห ์Energy Sector วนัที� ] มี.ค.) ว่าราคานํ�ามนัจะมีการปรบัตวัลงในระยะสั�น ซึ�งเราก็ยงัประเมิน
ว่าราคานํ�ามนัจะยงัอยู่ในช่วงกรอบ USD60-65/bbl และจะไม่ต ํ�ากว่า USD60/bbl ดว้ยที�ซาอฯุ ยงัเป็น
คนที�คอยควบคุมปริมาณ Supply ใหส้อดรบักบั Demand ซึ�งถา้ในกรณีที� Demand เกิดลดลงกว่าที�
หลายฝ่ายคาดการณไ์ว ้เรายงัเชื�อว่าซาอฯุ จะยงัสามารถลดกาํลงัการผลิตไดอี้ก 5 ลา้นบารเ์รลต่อวัน 
(Fig 3) เพื�อใหร้าคานํ�ามนักลบัมาที�ระดบั Fiscal Breakeven Price ของซาอฯุ ที� USD66/bbl (Fig 4)  

 

In Summary 

Fig 3: Saudi Arabia has 1 MMBOE room cut to lowest level since 2002  
 

 
Source: Bloomberg 

Source: IMF, https://www.my.gov.sa/ 

Fig 4: Saudi Arabia Fiscal Breakeven Oil Price at USD66/bbl  
 

Source: IMF, https://www.my.gov.sa/ 
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เรายงัคงนาํหนงัการลงทนุกลุม่พลงังาน “Neutral” 

กลา่วโดยสรุปยงัประเมินกรอบราคานํ�ามนัในช่วง 1-2 เดือนนี�ที�ระดบั USD60-65/bbl และจะไม่ตํ�ากว่า 
USD60/bbl ซึ�งราคานํ�ามนัที�ปรบัลดลงจะมีผลโดยตรงต่อ หุน้นํ�ามนัอย่าง PTTEP ซึ�งเรายงัคงแนะนาํ
เป็น Trading BUY เพราะเรามองว่าระยะสั�นราคาน ํ�ามันอาจจะมีการย่อตัวลง แต่ราคาน ํ�ามัน
น่าจะยังอยู่ในกรอบ USD65-70/bbl ราคาเป้าหมาย %	c.cc บาท  

  

แ นะนํา Switch ไปห ุ้น กลุ่มป ลายน ํ�าอ ย่าง SCC (TP 430.00 บาท) ซ ึ(งร าคาหุ้นยัง Laggard 
ค่อนข้างมา และ Valuation ปัจจุบัน เองก็ Trade อยู่ในระดับท ี(ต ํ(ากว่าค่าเฉลี(ยท ั�ง PBV และ 
EV/EBITDA รวมถึงได้ร ับประโยชน ์จากราคาน ํ�ามันท ี(ปร ับลง ส่งผลดีต่อต้นท ุนท ําให้ Margin 
ปร ับดขี ึ �น (ตดิตามเพ ิ(มเตมิได้ในบทวิเคราะห ์ SCC วันท ี( %r มี.ค. )  
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Corporate Governance Report Rating 
 

 
 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการสาํรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรืองการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance) นี เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสาํรวจของ IOD เป็น

การสาํรวจและประเมินจากขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ (MAI) ทีมีการเปิดเผย

ต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลทีผูล้งทนุทัวไปสามารถเขา้ถงึได ้ดงันนั ผลสาํรวจดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมุมมองของบคุคลภายนอก โดยไม่ได้

เป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดมี้การใชข้อ้มูลภายในเพือการประเมิน ผลสาํรวจดงักล่าวเป็นผลการสาํรวจ ณ วนัทีปรากฏในรายงานการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน ดงันนั ผลการสาํรวจจึงอาจเปลียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวขอ้งมีการ

เปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดยื้นยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองถงึความถกูตอ้งครบถว้นของผลการสาํรวจดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
 

Anti-corruption Progress Indicators 

 
บริษัททีเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

 ได้ประกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วม CAC 

 ได้รับการรับรอง CAC 

 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Progress 

Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีจดัทาํโดยสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึมีการเปิดเผยโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยนี์ เป็นการดาํเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยืนสาํหรบับริษัทจดทะเบียน โดยผลการ

ประเมินดงักล่าว สถาบนัทีเกียวขอ้งอาศยัขอ้มูลทีไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุในแบบแสดงขอ้มลูเพือการประเมิน 

Anti-Corruption ซงึได้อา้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือ

รายงานอืนทีเกียวขอ้งของบริษัทจดทะเบียนนนั แลว้แต่กรณี ดงันนั ผลการประเมินดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมมุมองของสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึ

เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพือการ

ประเมิน 

เนืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านนั ดงันนั ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้

ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือเมือขอ้มลูทีเกียวขอ้งมีการเปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองความถูกตอ้ง

ครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

 


