7 มิ ถนุ ายน 2561

วิ เคราะห์สถานการณ์ราคาน้ามัน
หน่ วยวิ เคราะห์สถานการณ์ พลังงาน บมจ.ไทยออยล์

ราคาน้ามันดิบปรับลด หลังสต็อกน้ามันดิบและน้ามันสาเร็จรูปสหรัฐฯ พุ่งขึน้ เกินคาด
- ราคาน้ ามันดิบปรับตัวลดลง หลังสานักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) รายงานปริมาณ
น้ ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ ประจาสัปดาห์สน้ิ สุดวันที่ 1 มิ.ย. 2561 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ 2.1 ล้านบาร์เรล สวน
ทางกับทีน่ กั วิเคราะห์คาดการณ์ไว้วา่ จะปรับลดลง 1.8 ล้านบาร์เรล นอกจากนี้ปริมาณน้ ามันสาเร็จรูป
คงคลังในสหรัฐฯ ยังปรับตัวสูงขึน้ อีกด้วย

ราคาน้ามันดิ บ
เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
6 มิ .ย. 61
เวสต์เท็กซัส
64.73
เบรนท์
75.36
ดูไบ
73.63

- ปริมาณน้ ามันเบนซินคงคลังสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึน้ 4.6 ล้านบาร์เรล สูงกว่าทีน่ ักวิเคราะห์คาดว่าจะ
เพิม่ ขึน้ เพียง 587,000 บาร์เรล ในขณะเดียวกันปริมาณน้ ามันดีเซลคงคลังสหรัฐฯ ปรับเพิม่ ขึน้ 2.2
ล้านบาร์เรล สูงกว่าทีน่ กั วิเคราะห์คาดว่าจะเพิม่ ขึน้ เพียง 784,000 บาร์เรล

ราคาน้ามันสาเร็จรูปประเทศสิ งคโปร์
เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
6 มิ .ย. 61 เปลี่ยนแปลง
เบนซิ นออกเทน 95
85.34
0.03
น้ามันก๊าดและอากาศยาน
86.96
-0.47
ดีเซลหมุนเร็ว (0.05% S)
87.56
-0.16
น้ามันเตา (3.5% S)
71.15
0.32

- อุปทานน้ ามันดิบยังคงปรับเพิม่ ขึน้ หลังปริมาณการผลิตน้ ามันดิบในสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึน้ ไปแตะที่
ระดับ 10.8 ล้า นบาร์เ รลในสัป ดาห์ล่ า สุด นอกจากนี้ สหรัฐ ฯ ได้ห ารือ อย่า งไม่เ ป็ น ทางก ารกับ
ซาอุดอิ าระเบียและประเทศผูผ้ ลิตน้ ามันดิบรายใหญ่บางประเทศในการสนับสนุนให้ปรับ เพิม่ กาลังการ
ผลิตน้ ามันดิบ

เปลี่ยนแปลง
-0.79
-0.02
0.17

+ เวเนซุเอลาอาจประกาศเหตุสุดวิสยั (Force Majeure) ในการส่งออกน้ ามันดิบให้กบั ผูซ้ ้อื รายหลักที่
ทาสัญญาซือ้ น้ ามันดิบไว้ลว่ งหน้า เนื่องจากประสบปญั หาการผลิตน้ ามันดิบที่ลดลง
ราคาน้ามันเบนซิ น ปรับตัวเพิม่ ขึน้ น้อยกว่าราคาน้ ามันดิบดูไบ เนื่องจากตลาดยังคงซบเซาหลังอุปสงค์ยงั คงเบาบาง ประก อบกับอุปทานมีแนวโน้ม
สูงขึน้ โดยเฉพาะจากการส่งออกจากจีน
ราคาน้ามันดีเซล ปรับตัวลดลงสวนทางราคาน้ ามันดิบดูไบ เนื่องจากอุปทานปรับตัวสูงขึน้ ในขณะทีอ่ ุปสงค์ในภูมภิ าคค่อนข้างทรงตัว นอกจากนี้
อุปสงค์จากจีนอ่อนตัวลงในช่วงฤดูกาลห้ามทาการประมง
ไทยออยล์คาดการณ์ราคาน้ามันดิ บในสัปดาห์นี้
ราคาน้ามันดิ บเวสต์เท็กซัสเคลื่อนไหวในกรอบ 63-68 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

ราคาน้ามันดิ บเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 73-78 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

ปัจจัยที่น่าจับตามอง

 จับตาความคืบหน้าระหว่างกลุ่มโอเปกและนอกโอเปกว่าจะมีมาตรการปรับเพิม่ กาลังการผลิตเพื่อรองรับอุปทานทีห่ ายไปจากอิหร่านและเวเนซุเอลา
หรือไม่ จากการประชุมล่าสุดระหว่างซาอุดอิ าระเบียและรัสเซียคาดจะมีการทยอยปรับเพิม่ กาลังการผลิตกว่า 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ทัง้ นี้กลุ่มผูผ้ ลิตจะ
มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวในการประชุมโอเปกในวันที่ 22 มิ.ย. 61
 ปริมาณการผลิตน้ ามันดิบของสหรัฐฯ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง หลังสหรัฐฯ ได้เพิม่ การขุดเจาะในช่วงทีผ่ า่ นมาอย่างต่อเนื่องจากราคาน้ ามันดิบทีส่ งู
เหนือระดับต้นทุนการผลิต โดยปริมาณการผลิตน้ ามันดิบในสหรัฐฯ จะปรับเพิม่ ขึน้ เหนือระดับ 11 ล้านบาร์เรลต่อวัน เร็วกว่าทีค่ ดิ ไว้ในช่วงก่อนสิน้ ปี
เป็ นไตรมาส 4 ของปีน้ี
ดัชนี และราคาที่สาคัญ
6 มิ .ย. 61
เงิ นดอลลาร์ (เหรียญสหรัฐฯ ต่อ ยูโร) 1.1773
ดัชนี อตุ สหกรรมดาวโจนส์ (จุด)
25,146.39

ราคาขายปลีก (บาท/ลิ ตร)
เปลี่ยนแปลง
0.0056
346.41

ราคาขายปลีก

UG95
36.36

GSH95
29.25

GSH91
28.98

E20
26.74

E85
21.14

Diesel
28.79

หมายเหตุ ปตท.-บางจาก ปรับลดราคาน้ามันทุกชนิดลง 50 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ปรับลดลง 30 สต./ลิตร มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 29 พ.ค. 61
ราคาน้ามันเป็ นราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล ทีย่ งั ไม่รวมภาษีบารุงท้องถิน่

