12 กันยายน 2561

วิ เคราะห์สถานการณ์ราคาน้ามัน
หน่ วยวิ เคราะห์สถานการณ์พลังงาน บมจ.ไทยออยล์

กังวลอุปทานน้ามันดิ บตึงตัว หนุนราคาน้ามันดิ บขึน้ กว่า 2 เปอร์เซ็นต์
+ ราคาน้ ามันดิบปรับตัวเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง หลังตลาดกังวลอุปทานน้ ามันดิบโลกจะตึงตัวขึน้ เนื่องจาก
ปริมาณการผลิตน้ ามันดิบของอิหร่านคาดจะปรับตัวลดลง หลังมาตรการคว่าบาตรของสหรัฐ ฯ เริม่ ต้น
ขึน้ ในเดือน พ.ย. 61 ส่งผลให้หลายประเทศเริม่ ปรับลดการนาเข้าน้ ามันดิบและคอนเดนเสทจากอิหร่าน
นาโดย ญีป่ ่ นุ เกาหลีใต้ และอินเดีย

ราคาน้ามันดิ บ
เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
11 ก.ย. 61 เปลี่ยนแปลง
เวสต์เท็กซัส
69.25
1.71
เบรนท์
79.06
1.69
ดูไบ
76.10
0.36

+ ปริมาณการผลิตน้ ามันดิบสหรัฐฯ มีแนวโน้ มเพิม่ ขึ้นน้ อยกว่าที่คาดการณ์ ไว้ หลั งผูผ้ ลิตในสหรัฐฯ
ชะลอการขุดเจาะน้ ามันดิบลง เนื่องจากท่อขนส่งน้ ามันดิบของแหล่ง Permian ถูกใช้งานเต็มกาลังการ
ขนส่งแล้ว โดยสานักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) คาดปริมาณการผลิตน้ ามันดิบของ
สหรัฐฯ ในปี หน้าจะอยู่ท่ี 11.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากเดิมที่คาดการณ์ ไว้ว่าจะอยู่ท่รี ะดับ 11.7
ล้านบาร์เรลต่อวัน

ราคาน้ามันสาเร็จรูปประเทศสิ งคโปร์
เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
11 ก.ย. 61 เปลี่ยนแปลง
เบนซิ นออกเทน 95
88.10
0.57
น้ามันก๊าดและอากาศยาน 90.48
-0.10
ดีเซลหมุนเร็ว (0.05% S)
91.57
-0.15
น้ามันเตา (3.5% S)
71.18
0.47

- รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐฯ เรียกร้องให้ซาอุดอิ าระเบียคงกาลังการผลิตในระดับสูงต่อเนื่ อง ในการ
ประชุมวันจันทร์ท่ผี ่านมา เนื่องจากสหรัฐฯ กังวลอุปทานของอิหร่านที่หายไปจะส่งผล ให้ราคาน้ ามัน
ปรับตัวสูงขึน้ โดยสหรัฐฯ จะมีการพูดคุยกับรัสเซียในวันนี้
- ภายหลังตลาดปิ ด สถาบันปิ โตรเลียมสหรัฐฯ (API) รายงานปริมาณน้ ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ ปรับลดลง
กว่า 8.6 ล้านบาร์เรล มากกว่าทีน่ กั วิเคราะห์คาดการณ์ไว้วา่ จะปรับลดลง 800,500 บาร์เรล หลังโรง
กลันน
่ ้ ามันในสหรัฐฯ คงกาลังการกลันในระดั
่
บสูง
ราคาน้ ามันเบนซิ น ปรับตัวเพิม่ ขึน้ มากกว่าราคาน้ ามันดิบดูไบ เนื่องจากแรงซื้อขายในภูมภิ าคที่เพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ ราคายังได้รบั แรงหนุ นจาก
ปริมาณน้ ามันเบนซินคงคลังสิงคโปร์ทป่ี รับตัวลดลงมาแตะระดับต่าสุดในรอบ 2 เดือน
ราคาน้ามันดีเซล ปรับตัวลดลงสวนทางกับราคาน้ ามันดิบดูไบ หลังได้รบั แรงกดดันปริมาณน้ ามันดีเซลคงคลังสิงคโปร์ทป่ี รับตัวเพิม่ ขึน้ มาแตะระดับ
สูงสุดในรอบ 5 เดือน อย่างไรก็ตาม ราคายังได้รบั แรงหนุนจากแรงซือ้ ในภูมภิ าคทีย่ งั อยูใ่ นระดับสูง
ไทยออยล์คาดการณ์ราคาน้ามันดิ บในสัปดาห์นี้
ราคาน้ามันดิ บเวสต์เท็กซัสเคลื่อนไหวในกรอบ 67-72 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

ราคาน้ามันดิ บเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 76-81 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

ปัจจัยที่น่าจับตามอง

 สานักข่าว Reuters เผยปริมาณการส่งน้ ามันดิบของอิหร่านในเดือน ส.ค. 61 ลดลงมาแตะระดับ 2.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากระดับสูงสุดที่ 3.1 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา หลังได้เผชิญหน้ากับการคว่าบาตรจากสหรัฐฯ ซึ่งกากับให้ทุกประเทศหยุดการนาเข้าน้ ามันดิบอิหร่าน
นับตัง้ แต่ 4 พ.ย. 61 นี้เป็ นต้นไป
 ปริมาณการส่งออกน้ ามันดิบจากประเทศเวเนซุเอลามีแนวโน้มปรับลดลง เนื่องจากท่าเรือขนส่งน้ ามันหลักของประเทศได้มกี ารหยุดดาเนินการลง
หลังเกิดเหตุเรือขนส่งน้ ามันดิบชนกัน
 จับตาการการประชุมระหว่างผูผ้ ลิตทัง้ ในและนอกโอเปกในเดือน ก.ย. ว่าจะมีการพิจารณาปรับเพิม่ ปริมาณการผลิตขึน้ เพือ่ ชดเชยปริมาณการผลิต
น้ ามันดิบของอิหร่านทีห่ ายไปหรือไม่
ดัชนี และราคาที่สาคัญ
ราคาขายปลีก (บาท/ลิ ตร)
11 ก.ย. 61
เงิ นดอลลาร์ (เหรียญสหรัฐฯ ต่อ ยูโร) 1.1605
ดัชนี อตุ สหกรรมดาวโจนส์ (จุด)
25,971.06

เปลี่ยนแปลง
0.0013
113.99

ราคาขายปลีก

UG95
37.66

GSH95
30.55

GSH91
30.28

E20
27.54

E85
21.59

หมายเหตุ ปตท.-บางจาก ปรับเพิม่ ราคาน้ามันดีเซลขึน้ 30 สต./ลิตร มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 4 ก.ย. 61
ราคาน้ามันเป็ นราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล ทีย่ งั ไม่รวมภาษีบารุงท้องถิน่

Diesel
29.89

