28 ธันวาคม 2560

วิเคราะห์สถานการณ์ ราคาน้ามัน
หน่ วยวิ เคราะห์สถานการณ์ พลังงาน บมจ.ไทยออยล์

ราคาน้ามันดิ บปรับลด จากแรงเทขายทากาไรก่อนช่วงวันหยุดยาว
- ราคาน้ ามันดิบปรับลดลงจากแรงขายทากาไรก่อนช่วงวันหยุดยาว หลังปรับขึน้ อย่างแข็งแกร่ งในช่วงก่อนหน้า
โดยได้รบั แรงสนับสนุ นจากเหตุ การณ์ วางระเบิดท่อน้ ามันดิบในประเทศลิเบียที่ม ีกาลังการส่ งน้ ามันดิบราว
70,000-100,000 บาร์เรลต่อวันไปยังท่าเรือ Es Sider เมือ่ วันอังคารทีผ่ า่ นมา
- INEOS ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้บริการท่อส่งน้ ามันดิบ Forties เผยว่า ปริมาณการส่งน้ ามันดิบผ่านท่อดังกล่าวจะปรับ
เพิม่ ขึน้ อย่างค่อยเป็ นค่อยไป หลังสถานีสง่ น้ามัน ณ เมือง Kinniel เริม่ กลับมาดาเนินการตามปกติได้อกี ครัง้
+ สถาบันปิ โตรเลียมด้านพลังงานสหรัฐฯ รายงานปริมาณน้ ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ สิน้ สุดสัปดาห์ ณ วันที่ 22
ธ.ค. 2560 ปรับลดลง 6 ล้านบาร์เรล มาอยูท่ ร่ี ะดับ 432.8 ล้านบาร์เรล มากกกว่าทีน่ กั วิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะ
ปรับลดลง 4 ล้านบาร์เรล เนื่องจากโรงกลันน
่ ้ามันเพิม่ กาลังการกลันขึ
่ น้ ประมาณ 268,000 บาร์เรลต่อวัน

ราคาน้ามันดิ บ
เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
เวสต์เท็กซัส
เบรนท์
ดูไบ

27 ธ.ค. 60 เปลี่ยนแปลง
59.64
-0.33
66.44
-0.58
63.74
1.30

ราคาน้ามันสาเร็จรูปประเทศสิ งคโปร์
เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
27 ธ.ค. 60 เปลี่ยนแปลง
เบนซิ นออกเทน 95
76.35
0.99
น้ามันก๊าดและอากาศยาน 78.44
1.90
ดีเซลหมุนเร็ว (0.05% S)
78.10
1.49
น้ามันเตา (3.5% S)
59.66
1.10

+ สานักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) รายงานอุปทานน้ ามันดิบโลกตึงตัวมากขึน้ เนื่อ งจากกลุ่ม
ประเทศโอเปก (OPEC) และรัส เซีย ร่ ว มมือ กัน ลดก าลัง การผลิต โดยคาดว่ า อุ ป ทานจะตึง ตัว อยู่ป ระมา ณ
180,000 บาร์เรลต่อวันในไตรมาส 1 ปี 2561

ราคาน้ามันเบนซิ น ปรับตัวเพิม่ ขึน้ น้อยกว่าราคาน้ามันดิบดูไบ เนื่องจากการซือ้ ขายน้ ามันเบนซินในเอเชียเริม่ เบาบางลงก่อนเข้าสูช่ ่วงสิน้ ปี ขณะทีป่ ริมาณน้ ามัน
เบนซินคงคลังในสหรัฐฯ ยังคงอยูใ่ นระดับสูง
ราคาน้ ามันดีเซล ปรับตัวเพิม่ ขึน้ มากกว่าราคาน้ ามันดิบดูไบ เนื่องจากตลาดยังคงได้รบั แรงหนุ นจากความต้องการซื้อที่ทรงตัวจากศ รีลงั กา โดยอุปสงค์และ
อุปทานในเอเชียอยูใ่ นระดับทีส่ มดุลใน ขณะทีก่ ารส่งออกไปยังยุโรปยังคงไม่คมุ้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์
ไทยออยล์คาดการณ์ราคาน้ามันดิ บในสัปดาห์นี้
ราคาน้ามันดิ บเวสต์เท็กซัสเคลื่อนไหวในกรอบ 56 - 61 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

ราคาน้ามันดิ บเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 64 - 69 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

ปัจจัยที่น่าจับตามอง
 จับตาการปิ ดซ่อมบารุงท่อขนส่งน้ ามันดิบ Forties ทีข่ นส่งน้ ามันดิบได้ถงึ 450,000 บาร์เรลต่อวัน หลังถูกปิ ดซ่อมบารุงในวันที่ 11 ธ.ค. ทีผ่ ่านมา เนื่องจาก
ั่
ตรวจพบรอยร้าวของท่อในละแวกชายฝงของเมื
อง Aberdeen โดย Ineos ผูด้ าเนินการท่อขนส่งเปิ ดเผยว่าท่อขนส่งดังกล่าวจะกลับมาดาเนินการได้ในช่วงต้น
เดือน ม.ค
 การร่วมมือของผูผ้ ลิตทัง้ ในและนอกกลุ่มโอเปกทีม่ เี ป้าหมายจะลดปริมาณน้ ามันคงคลังของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (OECD Oil Stocks) สูร่ ะดับค่าเฉลีย่ 5 ปี
โดยตัง้ เป้าหมายจะลดกาลังการผลิตที่ 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน ไปจนสิน้ ปี 2561 ซึง่ ความร่วมมือยังคงอยู่ในระดับทีส่ งู นอกจากนี้ ซาอุดอิ าระเบียและรัสเซียกล่าว
ว่าจะพิจารณาทยอยปรับขึน้ ปริมาณการผลิตอย่างค่อยเป็ นค่อยไป หลังจากข้อตกลงการปรับลดกาลังการผลิตสิน้ สุดลง
 ปริมาณการผลิตน้ ามันดิบสหรัฐฯ ปรับเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยสานักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) รายงานปริมาณการผลิตน้ า มันดิบของสหรัฐฯ
ในสัปดาห์สน้ิ สุดวันที่ 15 ธ.ค. ขยับเพิม่ ขึน้ มาอยู่ท่ี 9.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยราคาน้ ามันดิบทีอ่ ยูใ่ นระดับสูงเป็ นปจั จัยสาคัญทีจ่ งู ใจให้ผผู้ ลิตน้ ามันดิบในสหรัฐฯ
เพิม่ การขุดเจาะและผลิตน้าดิบมากขึน้

ดัชนี และราคาที่สาคัญ

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

ราคาขายปลีก (บาท/ลิ ตร)

27 ธ.ค. 60
1.1886
24,774.30

เปลี่ยนแปลง
0.0028
28.09

ราคาขายปลีก

UG95

GSH95

GSH91

E20

E85

Diesel

35.36

28.25

27.98

25.74

20.84

27.19

หมายเหตุ ปตท.-บางจาก ปรับเพิม่ ราคาน้ ามันทุกชนิดขึน้ 40 ส.ต./ลิตรยกเว้น E85 ปรับขึน้ 20 สต./ลิตร มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 26 ธ.ค. 60
ราคาน้ ามันเป็ นราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล ทีย่ งั ไม่รวมภาษีบารุงท้องถิน่

