7 ธันวาคม 2560

วิเคราะห์สถานการณ์ ราคาน้ามัน
หน่ วยวิ เคราะห์สถานการณ์ พลังงาน บมจ.ไทยออยล์

ราคาน้ามันดิ บปรับตัวลดลงจากปริ มาณน้ามันเบนซิ นสหรัฐฯ คงคลังพุ่งขึน้
- ราคาน้ามันดิบปรับตัวลดลงราวร้อยละ 3 หลังได้รบั แรงกดดันจาก รายงานปริมาณน้ ามันเบนซินสหรัฐฯ คงคลัง
จากสานักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) สิน้ สุด ณ วันที่ 1 ธ.ค. ปรับตัวเพิม่ ขึน้ 6.78 ล้านบาร์เรล ซึง่
มากกว่าทีน่ กั วิเคราะห์คาดการณ์ไว้ถงึ 4 เท่า จากความต้องการใช้ในสหรัฐฯทีป่ รับลดลง
- นอกจากนี้ ปริมาณการผลิตน้ ามันดิบสหรัฐฯ ปรับเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยแตะระดับ 9.71 ล้านบาร์เรลต่อ
วัน ซึ่ ง เป็ น ระดับ ที่สู ง สุ ด นั บ ตัง้ แต่ ก ลางปี 2559 และอยู่ ใ นระดับ ใกล้ เ คีย งกับ การผลิต ของรั ส เซี ย และ
ซาอุดอิ าระเบีย
+ อย่างไรก็ตาม EIA รายงานตัวเลขปริมาณน้ ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ ปรับลดลง 5.6 ล้านบาร์เรล โดยได้ รบั
ผลกระทบจากท่อ ขนส่งน้ ามันดิบ Keystone ซึ่งเป็ นท่อที่ขนส่งน้ ามันดิบจากประเทศแคนาดามายังประเทศ
สหรัฐฯ ปิดซ่อมบารุงจากเหตุการณ์น้ามันดิบรัวไหล
่
โดยกลับมาดาเนินการอีกครัง้ ในวันที่ 28 พ.ย. ทีผ่ า่ นมา

ราคาน้ามันดิ บ
เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
เวสต์เท็กซัส
เบรนท์
ดูไบ

6 ธ.ค. 60 เปลี่ยนแปลง
55.96
-1.66
61.22
-1.64
60.59
0.69

ราคาน้ามันสาเร็จรูปประเทศสิ งคโปร์
เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
6 ธ.ค. 60 เปลี่ยนแปลง
เบนซิ นออกเทน 95
74.74
0.33
น้ามันก๊าดและอากาศยาน 73.90
0.83
ดีเซลหมุนเร็ว (0.05% S)
73.72
0.84
น้ามันเตา (3.5% S)
56.33
-0.05

- ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุน้ นิวยอร์กปิ ดลบเมื่อคืนนี้ (6 ธ.ค.) โดยตลาดได้รบั แรงกดดันจากปรับตัวลดลงของหุน้
กลุม่ พลังงาน หลังจากราคาน้ามันลดลงค่อนข้างมากเมือ่ วานนี้

ราคาน้ ามันเบนซิ น ปรับตัวลดลงมากกว่าราคาน้ ามันดิบดูไบ เนื่องจากอุปสงค์และอุปทานทีค่ ่อนข้างสมดุล อย่างไรก็ตามตลาดยังได้ร ั บแรงหนุ นจากอุปสงค์ท่ี
ยังคงแข็งแกร่งจากประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม
ราคาน้ ามันดีเซล ปรับตัวลดลงมากกว่าราคาน้ ามันดิบดูไบ เนื่องจากอุปสงค์ในภูมภิ าคเอเชียยังคงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามอุปทานปรับตั วเพิม่ ขึน้ หลังโรงกลัน่
น้ามันปรับเพิม่ กาลังการผลิตจากกาไรทีป่ รับตัวดีขน้ึ
ไทยออยล์คาดการณ์ราคาน้ามันดิ บในสัปดาห์นี้
ราคาน้ามันดิ บเวสต์เท็กซัสเคลื่อนไหวในกรอบ 54 - 59 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

ราคาน้ามันดิ บเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 59 - 64 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

ปัจจัยที่น่าจับตามอง
 การขยายระยะเวลาของข้อตกลงการปรับลดกาลังการผลิตของผูผ้ ลิตทัง้ ในและนอกโอเปกออกไปอีก 9 เดือนจนถึงสิน้ ปี 2561 จากเดิมทีส่ น้ิ สุดในเดือน มี.ค. 61
ส่งผลให้อุปทานน้ามันดิบของโอเปกทัง้ 12 ประเทศและผูผ้ ลิตนอกโอเปกทัง้ 10 ประเทศจะปรับเพิม่ ขึน้ ในกรอบจากัด หลังปริมาณน้ ามันคงคลังของกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว (OECD Oil Stocks) ยังคงอยูใ่ นระดับสูงกว่าระดับเฉลีย่ 5 ปี ทีร่ าว 140 ล้านบาร์เรล นอกจากนี้ ปริมาณการผลิตของไนจีเรียและลิเบียจะถูกจากัดอยู่
ที่ 1.8 และ 1.0 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตามลาดับ โดยกลุม่ ผูผ้ ลิตจะทบทวนข้อตกลงดังกล่าวอีกครัง้ ในการประชุมโอเปกในเดือน มิ.ย. 61
 จับตาปริมาณการผลิตน้ ามันดิบของสหรัฐฯ หลังราคาน้ ามันดิบที่สูงขึน้ ส่งผลให้ผูผ้ ลิตน้ ามันดิบในสหรัฐฯ เพิม่ การขุดเจาะน้ า มันดิบขึน้ มาสู่ระดับ 747 แท่น
เพิม่ ขึน้ จากปีก่อนหน้าทีอ่ ยูเ่ พียง 474 แท่น โดยปริมาณการผลิตน้ามันดิบของสหรัฐฯ ในสัปดาห์ลา่ สุดปรับเพิม่ ขึน้ มาแตะระดับ สูงสุดในประวัตกิ ารณ์ท่ี 9.68 ล้าน
บาร์เรลต่อวันและคาดจะเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่องไปอยูท่ ร่ี ะดับ 9.9 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนหน้า ซึง่ จะส่งผลให้สหรัฐฯ ต้องส่งออกน้ามันดิบเพิม่ มากขึน้

ดัชนี และราคาที่สาคัญ
เงิ นดอลลาร์ (เหรียญสหรัฐฯ ต่อ ยูโร)
ดัชนี อตุ สหกรรมดาวโจนส์ (จุด)

ราคาขายปลีก (บาท/ลิ ตร)
6 ธ.ค. 60
1.1795
24,140.91

เปลี่ยนแปลง
-0.0029
-39.73

ราคาขายปลีก

UG95

GSH95

GSH91

E20

E85

Diesel

35.36

28.25

27.98

25.74

20.84

26.39

หมายเหตุ ปตท.-บางจาก ปรับเพิม่ ราคาดีเซล 40 ส.ต./ลิตร ส่วนน้ ามันกลุ่มเบนซินคงเดิม มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 23 พ.ย. 60 ราคาน้ ามันเป็ น
ราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล ทีย่ งั ไม่รวมภาษีบารุงท้องถิน่

