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เรามองเห็น 3 ความเสี่ยง กดดันราคาน้ามันดิบปี 2563
อุปทานมีโอกาสปรับเพิ่ม ในภาวะที่ Demand ยังอ่อนแอ
ปรับลดสมมติฐานราคาน้ามันดิบปี 2563 เหลือ 45 เหรียญต่อบาร์เรล
ระยะยาวยังมีปัจจัยเสี่ยง จ้ากัดการฟื้นตัวของราคาน้ามันดิบ
ต้องติดตามว่าราคาน้ามันดิบที่ลดลง จะกดดันก้าลังผลิต Shale oil ในสหรัฐฯ
ได้มากน้อยแค่ไหน
ธุรกิจโรงกลั่นได้ประโยชน์จากต้นทุนกลั่นที่ลดลง แต่ ผลประกอบการมี Downside จากการรับรู้ Stock loss ที่เพิ่มขึน โดยเฉพาะผลประกอบการ 1Q63
ปรับก้าไรสุทธิ และราคาเป้าหมายของกลุ่ม Upstream ลง สะท้อนความเสี่ยงที่
เพิ่มขึน และการสมมติฐานราคาน้ามันดิบที่ลดลง
ปรับลดก้าไรสุทธิปี 2563 ของ PTTEP อยู่ที่ 28,358 ล้านบาท และ PTT อยู่ที่
85,155 ล้านบาท ลดลง 37% และ 11% ตามล้าดับ จากประมาณการณ์เดิม
ราคาเป้าหมายใหม่ของ PTT อยู่ที่ 42 บาท และ PTTEP อยู่ที่ 92 บาท
เรา Underweight หุ้นในกลุ่ม Upstream และกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

3 ความเสี่ยง กดดันราคาน้ามันดิบในปี 2563
เรามองว่า 3 ความเสี่ยงในปี 2563 จะเป็นปัจจัยกดดันราคาน้ามันดิบ ได้แก่
(1) เราให้น้าหนักว่าความต้องการใช้น้ามันดิบในปี 2563 จะไม่เติบโตจากปี 2562 ที่ระดับ 99.7 ล้าน
บาร์ เ รลต่ อ วั น (MBD) แม้ ข้ อ มู ล ล่ า สุ ด ส้ า นั ก งานสารสนเทศด้ า นพลั งงานสหรั ฐ ฯ (EIA: Energy
Information Administration) ส้านักงานพลังงานสากล (IEA: International Energy Agency) หรือ
แม้แต่รายงานประจ้าเดือนของกลุ่ม OPEC จะยังเชื่อว่า Demand น้ามันปี 2563 จะเติบโต 0.6MBD
– 1.0MBD แต่เราเชื่อว่าประมาณการดังกล่าวมีโอกาสถูกปรับลดลงจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสควิด-19 ที่รุนแรงกว่าคาด โดยเฉพาะปัจจุบันที่สถานการณ์การแพร่ระบาดนอกประเทศจีน
เริ่มรุนแรงมากขึน จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อ Demand น้ามันดิบ
(2) ก้าลังผลิตนอกกลุ่ม OPEC ในปี 2563 ยังถูกคาดหมายว่าไว้ที่ 66.6MBD เพิ่มขึน 2.25MBD ส่วน
หนึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มก้าลังผลิตของสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะมากถึง 1.26MBD (ข้อมูลจาก OPEC
Monthly report: February 2020)
(3) ผลกระทบจากการประชุม OPEC ไม่เป็นไปอย่างที่เราและ Consensus คาด เริ่มจากท่าทีของกลุ่
มันธมิตร น้าโดยรัสเซียไม่เห็นด้วยกับการลดก้าลังผลิตน้ามัน รวมทังเสนอให้คงมติเดิม (ลดก้าลังผลิต
1.7MBD ถึ ง สิ น มี . ค. 63) รวมไปถึ ง ท่ า ที ข องซาอุ ฯ ล่ า สุ ด ออกมาปรั บ ลดราคา OSP Premium
น้ามั นดิบ ของประเทศ ท้ าให้ ราคาส่ งออกน้ ามัน จากซาอุ ฯ มีราคาต่้ าสุ ดในรอบ 20 ปี เรามองว่ า
ประเด็ น ดั งกล่ า วมี ค วามเป็ นไปได้ที่ จ ะเกิ ด ภาวะการแข่ งขั น ทางด้ า นราคา (Price War) ในตลาด
น้ามันดิบ รวมไปถึงการเพิ่มก้าลังผลิตน้ามันดิบของซาอุฯ ซึ่งจะเป็นความเสี่ยงด้านอุปทานต่อราคา
น้ามันดิบที่เพิ่มขึน
เรามองว่าความเสี่ยงทัง 3 ปัจจัยดังกล่าวจะท้าให้ราคาน้ามันดิบมี Down-side ได้ถึง 30 เหรียญต่อ
บาร์เรล เปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ OPEC ยังไม่มีการประกาศโควต้าการผลิ ต และมีการเร่งผลิตเพื่อ
แข่งกับการผลิตน้ามันดิบในสหรัฐฯ กดดันให้ราคาน้ามันดิบปรับลดลงต่้ากว่า 30 เหรียญต่อบาร์เรล
ในบางช่วงเวลา
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ปรับสมมติฐานราคาน้ามันดิบปี 2563 เหลือ 45 เหรียญต่อบาร์เรล
เราปรับสมมติฐานราคาน้ามันดิบในปี 2563 ลงจากเดิม 60 เหรียญต่อบาร์เรลเหลือ 45 เหรียญต่อบาร์เรล (ตามสมมติฐาน
Base case) จากความเสี่ยงทัง 3 ข้อดังกล่าวข้างต้น ขณะที่ระยะยาวเรามองราคาน้ามันดิบจะมี Upside ที่จ้ากัด เนื่องจาก
เดิม ซาอุฯ ผลิตน้ามันดิบในปี 2557 – 2562 เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 9.7 – 10.4 ล้านบาร์เรล ขณะที่เดือน ม.ค. 63 ซาอุฯ ผลิต
น้ามันดิบอยู่ที่ 9.7MBD ท้าให้มีก้าลังผลิตน้ามันดิบส่วนเหลือ (Spare Capacity) มากถึง 1.8MBD – 2.5MBD ท้าให้รวมทัง
กลุ่ม OPEC มี Spare Capacity มากถึง 3.0 – 3.5MBD) ขณะที่เศรษฐกิจโลกในช่วง 1 – 2 ปี จากนียังมีโอกาสเห็นการ
เติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลง แม้รายงาน IMF ล่าสุด จะมีการปรับลดการเติบโตของเศรษฐกิจโลกลงเหลือ 3.2% ภายใต้
สมมติฐานส้าคัญที่ว่าเศรษฐกิจโลกจะกลับสู่ภาวะปกติในช่วง 2Q63 (รายงานเดือน ก.พ. 63) แต่เราเชื่อว่ามีโอกาสเห็นการ
ปรับลดประมาณการณ์การขยายตัวของ World GDP อีกครัง ท้าให้เราปรับสมมติฐานราคาน้ามันดิบระยะยาวลงเหลือ 50
เหรียญต่อบาร์เรล (เดิม 62 เหรียญต่อบาร์เรล)
กระทบผลประกอบการและราคาเป้าหมายของกลุ่ม Upstream มากสุด โดยเฉพาะ PTTEP
การปรับลดสมมติฐานราคาน้ามันดิบจะกระทบ PTTEP มากที่สุดในกลุ่มพลังงาน รวมทัง PTT (ถือหุ้น PTTEP 64.79%)
แม้ปี 2563 PTTEP จะมียอดขายที่เติบโตมากถึง 10.7%YoY จากการรับรู้รายได้จาก 2 โครงการใหญ่ที่เข้าซือกิจการ
ระหว่างปี 2562 ที่ผ่านมา แต่เราคาดว่าราคาขายเฉลี่ยผลิตภัณฑ์จะลดลงเหลือ 36.7 เหรียญต่อบาร์เรล ลดลง 22.3%YoY
เป็นไปตามสมมติฐานราคาน้ามันดิบที่เราปรับลดจาก 60 เหรียญ เหลือ 45 เหรียญต่อบาร์เรล (ยังคงสมมติฐานค่าเงินบาทที่
30 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ) ท้าให้เราปรับประมาณการณ์ก้าไรสุทธิปี 2563 ลง 37% จากเดิมที่ 44,933 ล้านบาท เหลือ
28,358 ล้านบาท ลดลง 41.9%YoY
ด้าน PTT ฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ใน PTTEP ได้รับผลกระทบจากการปรับสมมติฐานราคาน้ามันดิบ และปรับลดประมาณการณ์
ผลประกอบการของ PTTEP ท้าให้ก้าไรสุทธิของ PTT ในปี 2563 อยู่ที่ 85,155 ล้านบาท ลดลง 10.6% จากประมาณการณ์
เดิม และลดลง 8.4%YoY
เรายังปรับน้าหนักการลงทุนหุ้นในกลุ่ม Upstream จาก Neutral เป็น Underweight และปรับลดราคาเป้าหมายของ
PTTEP ลงเหลือ 92 บาท (เดิม 147 บาท) และราคาเป้าหมายของ PTT ลงเหลือ 42 บาท (เดิม 52 บาท)
โรงกลั่น Sentiment บวกระยะสัน แต่ผลประกอบการมี Down-side จาก Stock Loss ที่เพิ่มขึน
การปรับ Crude Premium และแนวโน้มราคาน้ามันดิบที่ปรับลดลง เป็นทังปัจจัยบวกและลบ ต่อผลประกอบการโรงกลั่น
การปรับลด Crude Premium น้ามันดิบ ส่งผลบวกโดยตรงต่อค่าการกลั่น – การประกาศลดราคาส่งออกน้ามันของซาอุ
โดย (1) น้ามันที่ขายไปยังยุโรป ลดลง 8 เหรียญต่อบาร์เรล (2) น้ามันที่ขายไปยังสหรัฐ ลดลง 7 เหรียญต่อบาร์เรล และ (3)
น้ามันที่ขายไปยังเอเชีย ลดลง 6 เหรียญต่อบาร์เรล ท้าให้โรงกลั่นในประเทศได้ประโยชน์จากต้นทุน Crude Premium ที่
ลดลง จากการปรับลดส่งออกน้ามันมายังตลาดเอเซียที่ลดลง 6 เหรียญต่อบาร์เรล รวมทังผลประกอบการของกลุ่มปิโตรเคมี
ในระยะยาวจากต้นทุนผลิตที่ลดลง โดยเฉพาะกลุ่มปิโตรเคมีที่เป็น Naphtha base (ใช้น้ามันเป็นวัตถุดิบผลิต)
ราคาน้ามันดิบลด ต้องรับรู้ Stock Loss เพิ่ม – โดยราคาน้ามันดิบเฉลี่ยเดือน ธ.ค. 62 อยู่ที่ 65 เหรียญต่อบาร์เรล เทียบกับ
ราคาน้ามันดิบปัจจุบันที่เคลื่อนไหวในกรอบ 45 – 50 เหรียญต่อบาร์เรล จะท้าให้เกิด Stock loss จ้านวนมาก โดยเฉพาะ
ในช่วง 1Q63 ขณะที่แนวโน้มราคาน้ามันดิบยังมีโอกาสปรับลดลง เพิ่มความเสี่ยงต่อการรับรู้ Stock loss ต่อเนื่องในช่วงที่
เหลือของปี 2563 โดยผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นปี 2563 สะท้อนความเสี่ยงจากภาพรวม
เศรษฐกิจที่อ่อนแอ จากผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 แต่ไม่สะท้อนการรับรู้ Stock loss ดังกล่าว ถือว่าผลประกอบการปี
2563 ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ยังมี Down-side
ให้น้าหนัก Underweight ทังกลุ่ม Upstream และกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
เราเชื่อว่า (1) ผลการประชุม OPEC ที่เป็นลบ (2) โอกาสที่เพิ่มขึนของ การปรับลดประมาณการ GDP ของ IMF และการ
ปรับลดคาดการณ์ Demand น้ามัน ในปี 2563 และ (3) การปรับลดราคาส่งออกน้ามันของซาอุฯ จะเป็น Sentiment เชิง
ลบต่อหุ้นในกลุ่ม Upstream โดยเฉพาะ PTTEP แม้ราคาน้ามันดิบที่ปรับลดอาจส่งผลกระทบต่อ การผลิตน้ามันในสหรัฐฯ
แต่ภาพรวมของราคาน้ามันยังถูกกดดันจากทังปัญหาอุปทานส่วนเกิน และ Demand ที่อ่อนแอตามภาพรวมเศรษฐกิจ เรา
ให้น้าหนัก Underweight ทังกลุ่ม Upstream และกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
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Performance 2020: Upstram business / Refinery and Petrochemical business
2020F
Old

New

Target Price

%Chg.

%YoY

Old

New

Recommendation

%Upside

Upstream

Old

New

Neutral

Underweight

PTTEP

44,933

28,358

-37%

-39.4%

147.00

92.00

-13.6%

Buy

Sell

PTT

95,210

85,155

-11%

-8.4%

52.00

42.00

12.0%

Buy

Buy

BCP

3,148

3,148

0%

81.8%

32.00

32.00

36.8%

Buy

Buy

IRPC

2,620

2,620

0%

n.a.

3.69

3.69

60.4%

Hold

Hold

SPRC

3,103

3,103

0%

n.a.

10.85

10.85

64.4%

Buy

Buy

8,530

8,530

0%

35.9%

65.00

65.00

55.7%

Buy

Buy

12,986

12,986

0%

11.2%

58.00

58.00

37.3%

Hold

Hold

Refinery and petrochemical

TOP
PTTGC

Underweight Underweight

Source: AWS Research Department

Major oil field in Saudi Arabia

Long-term oil price assumption

Source: Saudi Arabia, Arab oil and gas Directory

Source: EIA and OPEC

Scenario oil assumption in 2020

Oil Assumption in 2020

Source: EIA and OPEC

Source: EIA and OPEC
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CG Report
รายงานการประเมินการกากับดูแลกิจการ (CGR)
รายงานการลระเมินการกากับดูแลกิจการ (CGR)
การเลิ ดเผยผลการสารวจของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ในเรื่ องการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี ้
เล็ นการดาเนินการตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดลักทรัพย์ โดยการสารวจของ IOD เล็ นการสารวจ
และลระเมินจากข้ อมูลของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งลระเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ที่มีการเลิ ดเผยต่อสาธารณะ
และเล็ นข้ อมูลทีผ้ ลู งทุนทัว่ ไลสามารถเข้ าถึงได้ ดังนัน้ ผลสารวจดังกล่าวจึงเล็ นการนาเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้ เล็ นการ
ลระเมินการลฏิบตั ิ และมิได้ มีการใช้ ข้อมูลภายในในการลระเมิน อนึง่ ผลการสารวจดังกล่าว เล็ นผลการสารวจ ณ วันที่ลรากฏในรายงานการ
กากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน้ ดังนัน้ ผลการสารวจจึงอาจเลลีย่ นแลลงได้ ภายหลังวันดังกล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย
เวลท์ จากัด มิได้ ยืนยันหรื อรับรองถึงความถูกต้ องของผลสารวจดังกล่าวแต่อย่างใด
ช่วงคะแนน
90 – 100
80 – 89
70 – 79
60 – 69
50 – 59
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ข้อมูล Anti-Corruption Progress Indicator
การเลิ ด เผยการลระเมิ น ดัช นี ชี ว้ ัด ความคื บ หน้ า การล้อ งกัน การมี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งกับ การทุจ ริ ต คอร์ รั ล ชัน ( Anti-corruption
Progress Indicators) ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งลระเทศไทยที่จัดทาโดยสถาบันที่เกี่ ยวข้ องซึ่งมีการเลิ ดเผยโดย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์นี ้ เล็ นการดาเนินการตามนโยบาย และตามแผนพัฒนาความยัง่ ยืนสาหรับ
บริ ษัทจดทะเบียนโดยผลการลระเมินดังกล่าว สถาบันที่เกี่ยวข้ องอาศัยข้ อมูลที่ได้ รับจากบริ ษัทจดทะเบียนตามที่บริ ษัทจดทะเบียนได้ ระบุ
ในแบบแสดงข้ อมูลเพื่อการลระเมิน Anti-Corruption ซึ่งอ้ างอิงข้ อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้ อมูลลระจาลี แบบ (56-1) รายงาน
ลระจาลี แบบ(56-2) หรื อในเอกสารหรื อรายงานอื่นที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัทจดทะเบียนนัน้ แล้ วแต่กรณี ดังนัน้ ผลการลระเมินดังกล่าวจึงเล็ น
การนาเสนอในมุมมองของสถาบันที่เกี่ยวข้ องซึ่งเล็ นบุคคลภายนอก โดยมิได้ เล็ นการลระเมินการลฏิบตั ิของบริ ษัทจดทะบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งลระเทศไทย และมิได้ ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อการลระเมิน
เนื่องจากผลการลระเมินดังกล่าวเล็ นเพียงผลการลระเมิน ณ วันที่ลรากฏในผลการลระเมินเท่านัน้ ดังนัน้ ผลการลระเมินจึงอาจ
เลลีย่ นแลลงได้ ภายหลังวันดังกล่าว หรื อรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของผลลระเมินดังกล่าวแต่อย่างใด

รายงานนี ้จัดทาโดยฝ่ ายวิจยั บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด เพื่อใช้ ภายในบริ ษัทเท่านั ้น บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ต่อสาธารณชน ข้ อมูลที่อ้างอิงในรายงานนี ้ได้ มาจากส่วนวิจยั พื ้นฐานที่ผ้ จู ดั ทาได้ พิจารณาแล้ วว่าเชื่อถือ
ได้ ซึ่งทัศนะต่างๆ ในรายงานนี ้อิงอยู่บนพื ้นฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้จดั ทาไม่อาจยืนยันถึงข้ อเท็จจริ งหรื อรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าวได้ และทัศนะต่างๆ อาจเลลีย่ นแลลงไล โดยที่ไม่ต้องแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า รวมไลถึงอาจไม่มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลของส่วนกลยุทธ์ การลงทุน นักลงทุนโลรดตรวจสอบข้ อเท็จจริ งและใช้ ดุลยพินิจในการพิจารณา ความคิดเห็นและคาแนะนาที่ลรากฏในรายงานนี ้เล็ นความเห็นส่วนตั วของ
นักวิเคราะห์ ซึ่งบริ ษัทไม่จาเล็ นต้ องเห็นด้ วย บริ ษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้นทั ้งโดยทางตรงและทางอ้ อมจากการใช้ รายงานนี ้ การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสีย่ ง นักลงทุนควรทาความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ ต่อ
ลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละลระเภทและควรศึกษาข้ อมูลของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์และข้ อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้ องก่อนการตัดสินใจซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์

