27 กันยายน 2561

วิ เคราะห์สถานการณ์ราคาน้ามัน
หน่ วยวิ เคราะห์สถานการณ์ พลังงาน บมจ.ไทยออยล์

ราคาน้ามันดิ บปรับลด หลังสต็อกน้ามันดิ บสหรัฐฯ ปรับเพิ่ ม
- ราคาน้ ามันดิบเบรนท์และราคาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัสปรับลด หลังสถาบันสารสนเทศด้านพลังง านของสหรัฐฯ
(EIA) ได้เผยตัวเลขปริมาณน้ ามันดิบคงคลังของสหรัฐฯ พบว่าปรับตัวเพิม่ ขึน้ 1.9 ล้านบาร์เรลขึน้ ไปแตะระดับ
396 ล้านบาร์เรล สวนทางกับนักวิเคราะห์ทค่ี าดการณ์ไว้ว่าจะปรับตัวลดลง 1.3 ล้านบาร์เรล
- นอกจากนี้ ไนจีเรียหนึ่งในสมาชิกกลุ่มประเทศโอเปก ได้แถลงการณ์ ว่า โอเปกพร้อมที่จะสร้างสมดุลให้กบั
ตลาดน้ ามันทัง้ ในด้านราคาและด้านการเติบโตของความต้องการใช้ พร้อมกันนี้ยงั ได้เปิ ดเผยว่ า ภายในสิน้ ปี น้ี
ไนจีเรียจะเพิม่ กาลังการผลิตคอนเดนเสทและดาเนินการผลิตน้ ามันดิบจากแหล่ง Egina ซึ่งจะส่งผลทาให้การ
ผลิตน้ ามันดิบของไนจีเรียปรับตัวเพิม่ ขึน้ ประมาณ 0.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน ขึน้ ไปแตะระดับ 2.3 ล้านบาร์เรลต่อ
วันในปี 2562
+ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ ามันดิบยังได้รบั แรงหนุ นจากมาตรการคว่าบาตรน้ ามันดิบอิหร่านของส หรัฐฯ ทีจ่ ะมีผล
ในวันที่ 4 พ.ย. นี้ หลังกลุ่มโอเปกไม่มกี ารแถลงการณ์เพิม่ กาลังการผลิตน้ ามันดิบของกลุ่มอย่างเป็ นทางการ
จากการประชุมในวันที่ 22-23 ก.ย. 61 ทีผ่ า่ นมา
+ นักลงทุนยังคงจับตามองผลกระทบจากมาตรการคว่ าบาตรครัง้ ใหม่ของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชดิ หลังโร งกลัน่
น้ ามันในประเทศอินเดียได้สง่ สัญญาณลดการนาเข้าน้ ามันดิบจากอิหร่าน

ราคาน้ามันดิ บ
เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
26 ก.ย. 61
เวสต์เท็กซัส
71.57
เบรนท์
81.34
ดูไบ
79.90

เปลี่ยนแปลง
-0.71
-0.53
0.34

ราคาน้ามันสาเร็จรูปประเทศสิ งคโปร์
เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
26 ก.ย. 61 เปลี่ยนแปลง
เบนซิ นออกเทน 95
91.09
-0.43
น้ามันก๊าดและอากาศยาน
94.10
0.51
ดีเซลหมุนเร็ว (0.05% S)
95.53
0.46
น้ามันเตา (3.5% S)
75.61
0.28

ราคาน้ ามันเบนซิ น ปรับตัวลดลงสวนทางราคาน้ ามันดิบดูไบ หลังได้รบั แรงกดดันจากการส่งออกน้ ามันเบนซินจากประเทศเวียดนามเป็ นครั ้ งแรก ประกอบกับ
ประเทศจีนส่งออกน้ ามันเบนซินออกมาในตลาดมากขึน้
ราคาน้ามันดีเซล ปรับตัวเพิม่ ขึน้ มากกว่าราคาน้ ามันดิบดูไบ จากแรงหนุนของอุปสงค์ทด่ี ใี นภูมภิ าค ประกอบกับอุปทานทีล่ ดลงจากประเทศญีป่ นุ่ จีน และอินเดีย
นอกจากนี้ ราคาน้ ามันดีเซลยังได้รบั แรงหนุนจากอุปสงค์เพิม่ เติมจากประเทศแอฟริกาใต้
ไทยออยล์คาดการณ์ ราคาน้ามันดิ บในสัปดาห์นี้
ราคาน้ามันดิ บเวสต์เท็กซัสเคลื่อนไหวในกรอบ 70-75 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

ราคาน้ามันดิ บเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 78-83 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

ปัจจัยที่น่าจับตามอง
 การผลิตน้ ามันดิบจากกลุ่มโอเปกมีแนวโน้มปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง หลังได้มกี ารปรับเพิม่ กาลังการผลิตมาติดต่อกันกว่ า 3 เดือน โดยรายงานล่าสุดจาก
โอเปกเผยปริมาณการผลิตกลุ่มโอเปกในเดือน ส.ค. 61 ทีผ่ า่ นมาอยูท่ ร่ี าว 32.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน
 สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนยังคงทวีความรุนแรงมากขึน้ และคาดจะส่งผลกดดันต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ ามันของโลกอย่างต่อ เนื่อง หลัง
สหรัฐฯ ประกาศเก็บภาษีสนิ ค้านาเข้าจากจีนในอัตราร้อยละ 10 กับสินค้านาเข้าจากจีนมูลค่ารวมกว่า 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 ปริมาณการส่งออกน้ ามันดิบของประเทศอิหร่านมีแนวโน้มปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง หลังสหรัฐฯ ประกาศคว่าบาตรในเดือน พ.ค. 61 ทีผ่ า่ นมา
 ปริมาณการส่งออกน้ ามันดิบของเวเนซุเอลายังคงปรับลดลงต่อเนื่อง หลังท่าเรือขนส่งน้ ามันดิบหลักของเวเนซุเอลายังคงปิดดาเนินการอยู่

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

ราคาขายปลีก (บาท/ลิ ตร)
26 ก.ย. 61
1.1738
26,385.28

เปลี่ยนแปลง
-0.0033
-106.93

ราคาขายปลีก

UG95
38.26

GSH95
31.15

GSH91
30.88

E20
28.14

E85
21.94

Diesel
29.89

หมายเหตุ ปตท.-บางจาก ปรับเพิม่ ราคาน้ ามันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ 50 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ปรับเพิม่ 30 สต./ลิตร ส่วนน้ ามัน
ดีเซลปรับเพิม่ 30 สต./ลิตร มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 26 ก.ย. 61 ราคาน้ ามันเป็ นราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล ที่ยงั ไม่รวมภาษีบารุง
ท้องถิน่

