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วิเคราะห์สถานการณ์ ราคาน้ามัน
หน่ วยวิ เคราะห์สถานการณ์ พลังงาน บมจ.ไทยออยล์

ราคาน้ามันดิ บลด หลังตลาดกังวลกับการปรับเพิ่ มของอุปทานน้ามันดิ บ
- ราคาน้ ามันดิบปรับตัวลดลง หลังตลาดกังวลกับการปรับเพิม่ ขึน้ ของอุปทานน้ ามันดิบโดยเฉพาะจากสหรัฐฯ
หลัง Baker Hughes รายงานจานวนแท่นขุดเจาะน้ ามันดิบของสหรัฐฯ ประจาสัปดาห์สน้ิ สุด ณ วัน ที่ 9 ก.พ. 61
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ 26 แท่น สูร่ ะดับ 791 แท่น ซึง่ เป็ นระดับทีส่ งู ทีส่ ดุ นับตัง้ แต่เดือนเม.ย. 58
- ท่อขนส่งน้ ามันดิบ Forties ทีท่ ะเลเหนือปรับเพิม่ การขนส่งน้ ามันดิบรวดเร็วกว่าทีค่ าดการณ์ไว้ หลังท่อขนส่ง
น้ ามันดิบ Forties กลับมาขนส่งน้ ามันอีกครัง้ หลังหยุดไปในวันพุธทีผ่ า่ นมาจากการปิ ดซ่อ มของวาล์วควบคุมทีส่
ก๊อตแลนด์ โดยท่อขนส่งน้ามันนี้สามารถลาเลียงน้ามันได้ในปริมาณ 450,000 บาร์เรลต่อวัน
- ปริมาณการผลิตน้ ามันดิบจากอิหร่านคาดว่าจะปรับเพิม่ ขึน้ หลังนาย Amir Zamaninia รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงน้ามันกล่าวว่า อิหร่านมีแผนทีเ่ พิม่ จะกาลังการผลิตน้ ามันดิบราว 700,000 บาร์เรลต่อวัน ให้อยูท่ ร่ี ะดับ
4.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ภายใน 4 ปี ขา้ งหน้า

ราคาน้ามันดิ บ
เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
เวสต์เท็กซัส
เบรนท์
ดูไบ

9 ก.พ. 61 เปลี่ยนแปลง
59.20
-1.95
62.79
-2.02
60.92
-1.12

ราคาน้ามันสาเร็จรูปประเทศสิ งคโปร์
เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
9 ก.พ. 61 เปลี่ยนแปลง
เบนซิ นออกเทน 95
76.07
-0.34
น้ามันก๊าดและอากาศยาน 77.67
-1.19
ดีเซลหมุนเร็ว (0.05% S)
75.96
-0.83
น้ามันเตา (3.5% S)
56.41
-0.73

ราคาน้ามันเบนซิ น ปรับตัวลดลงน้อยกว่าราคาน้ ามันดิบดูไบ เนื่องจากอุปสงค์ในภูมภิ าคปรับตัวดีขน้ึ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ ามันเบนซินยังถูกกดดันจากปริมาณ
น้ามันเบนซินคงคลังทัวโลกปรั
่
บตัวสูงขึน้
ราคาน้ามันดีเซล ปรับตัวลดลงน้อยกว่าราคาน้ ามันดิบดูไบ หลังปริมาณน้ ามันดีเซลคงคลังสิงคโปร์ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ราคาน้ า มันดีเซลยังถูกกดดันจาก
การส่งออกน้ามันดีเซลจากเอเชียและตะวันออกกลางไปยังยุโรปไม่คุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ
ไทยออยล์คาดการณ์ราคาน้ามันดิ บในสัปดาห์นี้
ราคาน้ามันดิ บเวสต์เท็กซัสเคลื่อนไหวในกรอบ 57 - 62 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

ราคาน้ามันดิ บเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 60 - 65 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

ปัจจัยที่น่าจับตามอง
 ปริมาณการผลิตน้ ามันดิบของสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องและเร็วกว่าทีค่ าดไว้ก่อนหน้านี้ หลังราคาน้ ามันดิ บปรับตัวสูงขึน้ เหนือระดับจุดคุม้ ทุน
เฉลีย่ ของการผลิตน้ามันดิบจากชัน้ หินดินดาน (Shale Oil) ของสหรัฐฯ ทาให้ผผู้ ลิตปรับเพิม่ แท่นขุดเจาะน้ามันดิบอย่างต่อเนื่อ ง นอกจากนี้ สานักงานสารสนเทศ
ด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) ได้มกี ารปรับการคาดการณ์ปริมาณการผลิตน้ ามันดิบของสหรัฐฯ ในปี 61 ขึน้ จากเดิมทีค่ าดว่าจะปรับเพิม่ ขึน้ ราว 0.97 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน เมือ่ เทียบกับปี ทผ่ี า่ นมา สูร่ ะดับ 10.27 ล้านบาร์เรลต่อวัน เป็ นปรับเพิม่ ขึน้ ราว 1.26 ล้านบาร์เรลต่อวัน สูร่ ะดับ 10.59 ล้านบาร์เรลต่อวัน
 ปริมาณน้ ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ คาดว่าจะปรับเพิม่ ขึน้ เนื่องจากความต้องการใช้น้ ามันดิบเพื่อไปกลันเป็
่ นน้ ามันสาเร็จรูมี แนวโน้มปรับลดลงในช่วงฤดูการปิ ด
ซ่อมบารุงของโรงกลัน่ ประกอบกับปริมาณการผลิตน้ามันดิบของสหรัฐฯ ปรับเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
 จับตาความสัมพันธ์ระหว่างเวเนซุเอลาและสหรัฐฯ หลังสหรัฐฯ กาลังพิจารณาคว่ าบาตรอุตสาหกรรมน้ ามันของเวเนซุเอลา โดยอาจมีการจากั ดการนาเข้า
น้ามันดิบเวเนซุเอลาสูส่ หรัฐฯ และการส่งออกน้ามันสาเร็จรูปของสหรัฐฯ สูเ่ วเนซุเอลา

ดัชนี และราคาที่สาคัญ

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

ราคาขายปลีก (บาท/ลิ ตร)

9 ก.พ. 61
1.2233
24,190.90

เปลี่ยนแปลง
-0.0012
330.44

ราคาขายปลีก

UG95

GSH95

GSH91

E20

E85

Diesel

35.16

28.05

27.78

25.54

20.74

27.19

หมายเหตุ ปตท.-บางจาก ปรับลดราคากลุ่มน้ ามันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล 40 ส.ต./ลิตร ยกเว้น E85 ปรับลด 20 ส.ต./ลิตร มีผล
ตัง้ แต่วนั ที่ 9 ก.พ. 61 ราคาน้ ามันเป็ นราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล ทีย่ งั ไม่รวมภาษีบารุงท้องถิน่

