27 มิถนุ ายน 2561

วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ามัน
หน่ วยวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน บมจ.ไทยออยล์

ราคาน้ามันดิบพุ่ง หลังสหรัฐฯ สังหยุ
่ ดการนาเข้าน้ามันดิบจากอิหร่าน
+ ราคาน้ า มันดิบ ปรับ ตัว เพิม่ ขึ้นมากกว่าร้อ ยละ 2 โดยราคาน้ า มัน ดิบเวสต์เ ท็ก ซัส แตะระดับ 70
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเป็ นครัง้ แรกในรอบสองเดือน หลังสหรัฐฯ สังห้
่ ามประเทศต่างๆซื้ อน้ ามันดิบ
จากอิหร่าน ส่งผลให้ตลาดเกิดความกังวลว่าจะส่งผลกดดันต่ออุปทานน้ามันดิบโลก
+ เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เผยว่า วอชิงตันได้ทาการแจ้งประเทศต่างๆ
ให้ต ัด การน าเข้า น้ า มัน จากอิห ร่ า นทัง้ หมดนับ ตัง้ แต่ เ ดือ นพ.ย 61 เป็ น ต้น ไป โดยไม่ มีข้อ ยกเว้น
มิฉะนัน้ จะถูกอเมริกาทาการคว่าบาตร
+ ปริมาณการส่งออกน้ามันดิบจากอิหร่านปรับตัวลดลงต่อเนื่อง และแตะระดับที่ 1.93 ล้านบาร์เรลต่อ
วัน ในเดือ น มิ. ย. ซึ่ง ต่ า กว่า ระดับ 2.38 และ 2.58 ล้า นบาร์เ รลต่ อ วัน ในเดือ น พ.ค. และ เม.ย.
ตามลาดับ

ราคาน้ามันดิบ
เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
26 มิ.ย. 61 เปลี่ยนแปลง
เวสต์เท็กซัส
70.53
2.45
เบรนท์
76.31
1.58
ดูไบ
72.87
0.27
ราคาน้ามันสาเร็จรูปประเทศสิงคโปร์
เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
26 มิ.ย. 61 เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95
81.13
-0.03
น้ามันก๊าดและอากาศยาน
85.23
-0.37
ดีเซลหมุนเร็ว (0.05% S)
84.87
-0.53
น้ามันเตา (3.5% S)
70.60
0.30

+ ความไม่สงบในลิเบียสร้างความกังวลต่อความไม่แน่ นอนในการส่งออกน้ ามันของลิเบีย หลังก่อน
หน้านี้เกิดเหตุการณ์ ปะทะกันระหว่างกลุ่มติดอาวุธและกองกาลังทหารในกองทัพแห่งชาติของลิเบีย
ส่งผลให้ปริมาณการผลิตปรับลดลงราวร้อยละ 50 หรือคิดเป็ น 400,000 บาร์เรลต่อวัน

+ หลังตลาดปิ ด ราคาน้ามันดิบปรับเพิม่ ขึน้ ต่อ เนื่องจากสถาบัน ปิ โตรเลียมด้านพลังงานสหรัฐฯ (API)
รายงานปริมาณน้ามันดิบคงคลังปรับตัวลดลงมากกว่าคาดการณ์ท่ี 9.23 ล้านบาร์เรล
ราคาน้ามันเบนซิน ปรับตัวลดลงสวนทางกับราคาน้ามันดิบดูไบ โดยได้รบั แรงกดดันจากอุปทานในภูมภิ าคทีย่ งั คงอยู่ในระดับสู ง โดยเฉพาะในประเทศ
จีน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีแรงหนุนจากแรงซือ้ จากอินโดนีเซีย
ราคาน้ามันดีเซล ปรับตัวลดลงสวนทางกับราคาน้ามันดิบดูไบ เนื่องจากอุปทานยังคงอยูใ่ นระดับสูง ประกอบกับอุปสงค์ทป่ี รับตัวลดลงในช่วงฤดูมรสุม

ไทยออยล์คาดการณ์ราคาน้ามันดิบในสัปดาห์นี้
ราคาน้ามันดิบเวสต์เท็กซัสเคลื่อนไหวในกรอบ 67-72 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

ราคาน้ามันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 73-78 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

ปัจจัยที่ น่าจับตามอง
 ผูผ้ ลิตทัง้ ในและนอกกลุ่มโอเปกเดินหน้าปรับเพิม่ กาลังการผลิตขึ้น 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพื่อรองรับอุปทานน้ ามันดิบที่ หายไปจากเวเนซุเอลา และ
อิหร่านทีป่ ริมาณการผลิตและส่งออกคาดจะปรับลดลงหลังถูกสหรัฐฯ คว่าบาตร
 ปริมาณการผลิตน้ามันดิบของสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง หลังราคาน้ ามันดิบอยู่เหนือระดับต้นทุนการผลิตน้ ามันดิบเฉลีย่ ของสหรัฐฯ
โดยล่าสุดสานักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐ (EIA) คาดการณ์ปริมาณการผลิตน้ ามันดิบของสหรัฐฯ ในปี 2562 จะขยายตัวราว 0.97 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน สูร่ ะดับเฉลีย่ 11.76 ล้านบาร์เรลต่อวัน
 ปริมาณการส่งออกน้ามันดิบของสหรัฐฯ มีแนวโน้มทีจ่ ะทรงตัวอยูใ่ นระดับสูงอย่างต่อเนื่อง หลังส่วนต่างระหว่างราคาน้ามันดิบเบรนท์ และเวสต์เท็กซัส
ปรับเพิม่ ขึน้ สูงมากกว่า 10 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ซึง่ เป็ นระดับสูงสุดในรอบมากกว่า 1 ปี อาจโน้มน้าวให้ผผู้ ลิตน้ ามันดิบในสหรัฐฯ มีแรงจูงใจทีจ่ ะ
ปรับเพิม่ การส่งออกสูต่ ลาดโลกมากขึน้
ราคาขายปลีก (บาท/ลิตร)

ดัชนี และราคาที่ สาคัญ
26 มิ.ย. 61
เงินดอลลาร์ (เหรียญสหรัฐฯ ต่อ ยูโร) 1.1645
ดัชนี อตุ สหกรรมดาวโจนส์ (จุด)
24,283.11

เปลี่ยนแปลง
-0.0057
30.31

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

