28 กุมภาพันธ์ 2561

วิเคราะห์สถานการณ์ ราคาน้ามัน
หน่ วยวิ เคราะห์สถานการณ์ พลังงาน บมจ.ไทยออยล์

ราคาน้ามันดิ บปรับลดลง หลังค่าเงิ นดอลลาร์แข็งค่าขึน้ และน้ามันดิ บคงคลังสหรัฐฯ คาดจะปรับตัวสูงขึน้
- ราคาน้ ามันดิบปรับตัวลดลงครัง้ แรกในรอบ 5 วันทีผ่ ่านมา โดยได้รบั แรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทีแ่ ข็ง
ค่าขึ้น หลังประธานธนาคารกลางสหรัฐ Jerome Powell ออกมากล่าวว่าธนาคารกลางจะทยอยปรับเพิม่ อัตรา
ดอกเบี้ยขึน้ โดยคาดจะมีการเพิม่ อัตราดอกเบี้ยขึน้ อย่างน้อย 3 ครัง้ ในปี น้ี เนื่องจากอัตราเงินเฟ้ อปรับตัวสูงขึน้
มากกว่าทีค่ าดการณ์ไว้
- ผลสารวจของสานักข่าว Reuters คาดว่าน้ ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ สาหรับสัปดาห์สน้ิ สุด วันที่ 23 มี.ค. จะเพิม่ ขึน้
2.7 ล้านบาร์เรล หลังความต้องการใช้น้ามันดิบยังคงถูกกดดันจากการปิ ดซ่อมบารุงของโรงกลันสหรั
่
ฐฯ
- ปริมาณการผลิตน้ ามันดิบของสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่องมาอยู่ทร่ี ะดับ 10.23 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่ง
เป็ น ระดับ ที่สูง สุดนับ ตัง้ แต่ ปี 2513 และสูงกว่าปริม าณการผลิต น้ ามัน ดิบ ของซาอุ ดิอ าระเบีย โดยส านัก งาน
พลังงานสากล (IEA) คาดปริมาณการผลิตน้ ามันดิบของสหรัฐฯ จะยังคงปรับเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่องและคาดจะนาหน้า
รัสเซียมาเป็ นผูผ้ ลิตอันดับหนึ่งของโลกภายในปี 2562

ราคาน้ามันดิ บ
เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
เวสต์เท็กซัส
เบรนท์
ดูไบ

27 ก.พ. 61 เปลี่ยนแปลง
63.01
-0.90
66.63
-0.87
63.87
0.07

ราคาน้ามันสาเร็จรูปประเทศสิ งคโปร์
เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
27 ก.พ. 61 เปลี่ยนแปลง
เบนซิ นออกเทน 95
77.59
0.25
น้ามันก๊าดและอากาศยาน 83.00
-0.67
ดีเซลหมุนเร็ว (0.05% S)
78.95
0.30
น้ามันเตา (3.5% S)
58.70
-0.33

+ ปริมาณการผลิตน้ ามันดิบของลิเบียปรับลดลง หลังบริษัทน้ ามันแห่งชาติลเิ บีย ประกาศเหตุ สุดวิสยั (Force
Majeure) ทีแ่ หล่งผลิตน้ ามันดิบ El Feel กาลังการผลิต 70,000 บาร์เรลต่อวัน เนื่องจากเกิดเหตุประท้วงและ
ระเบิดทีท่ ่อขนส่งน้ามัน
ราคาน้ ามันเบนซิ น ปรับตัวเพิม่ ขึน้ มากกว่าราคาน้ ามันดิบดูไบ โดยได้รบั แรงหนุ นต่อเนื่องจากปริมาณน้ ามันเบนซินคงคลังทีส่ งิ คโปร์และตะวันออกกลางทีป่ รับ
ลดลง อย่างไรก็ตาม ราคาคาดจะได้รบั แรงกดดันจากการส่งออกจากยุโรปมายังตลาดเอเซียทีเ่ พิม่ ขึน้
ราคาน้ามันดีเซล ปรับตัวเพิม่ ขึน้ มากกว่าราคาน้ามันดิบดูไบ หลังอุปสงค์น้ามันดีเซลยังอยูใ่ นระดับทีด่ แี ละโรงกลันจี
่ นคาดจะลดการส่งออกในเดือนนี้ลง อย่ างไรก็
ตาม ราคาน้ามันดีเซลได้รบั แรงกดดันจากน้ามันดีเซลคงคลังสิงคโปร์ทไ่ี ด้ปรับตัวเพิม่ ขึน้
ไทยออยล์คาดการณ์ราคาน้ามันดิ บในสัปดาห์นี้
ราคาน้ามันดิ บเวสต์เท็กซัสเคลื่อนไหวในกรอบ 60 - 65 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

ราคาน้ามันดิ บเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 63-68 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

ปัจจัยที่น่าจับตามอง
 ปริมาณน้ ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ มีแนวโน้มทีจ่ ะปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากสัปดาห์ทก่ี ่อนหน้า หลังกาลังการกลันน
่ ้ ามันดิบสหรัฐฯ ได้ลดลงกว่า 1.7% มาอยู่ท่ี 88.1%
จาก 89.8% ในสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา ซึง่ กาลังการกลันคาดจะปรั
่
บตัวลดลงอีกในเดือนมีนาคมตามฤดูกาลปิ ดซ่อนบารุงของโรงกลันทั
่ วโลกโด
่
ยเฉพาะสหรัฐฯ รวมถึง
ปริมาณการผลิตน้ามันดิบของสหรัฐฯ ทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณน้ามันดิบมีแนวโน้มทีจ่ ะปรับตัวเพิ่ มขึน้
 ปริมาณการผลิตน้ ามันดิบของสหรัฐฯ คาดจะปรับตัวเพิม่ ขึน้ หลังปริมาณแท่นขุดเจาะน้ ามันดิบได้เพิม่ ขึน้ กว่า 52 แท่นจากต้นปี โดย Baker Hughes รายงาน
จานวนแท่นขุดเจาะน้ ามันดิบของสหรัฐฯ สาหรับสัปดาห์สน้ิ สุด ณ วันที่ 16 ก.พ. 61 ปรับเพิม่ ขึน้ กว่า 1 แท่น มาอยู่ท่ี 799 แท่น สอดคล้องกับกาลังการผลิต
น้ามันดิบสหรัฐฯ ทีไ่ ด้ปรับตัวสูงขึน้ เหนือ 10 ล้านบาร์เรลต่อวัน และมีแนวโน้มทีจ่ ะแตะระดับเหนือกว่า 11 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในสิน้ ปี น้ี

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

ราคาขายปลีก (บาท/ลิ ตร)
27 ก.พ. 61
1.2231
25,410.03

เปลี่ยนแปลง
-0.0085
-299.24

ราคาขายปลีก

UG95

GSH95

GSH91

E20

E85

Diesel

34.66

27.55

27.28

25.04

20.44

26.69

หมายเหตุ ปตท.-บางจาก ปรับเพิม่ ราคาน้ ามันทุกชนิด 50 ส.ต./ลิตร ยกเว้น E85 ปรับเพิม่ 30 ส.ต./ลิตร มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 23 ก.พ. 61
ราคาน้ ามันเป็ นราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล ทีย่ งั ไม่รวมภาษีบารุงท้องถิน่

