
วิเคราะหส์ถานการณ์ราคาน ้ามนั
หน่วยวิเคราะห์สถานการณ์พลงังาน บมจ.ไทยออยล์

เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล 18 พ.ค. 60 เปล่ียนแปลง

เวสตเ์ทก็ซสั 49.35 0.28
เบรนท์ 52.51 0.30
ดไูบ 50.87 0.62

เหรียญสหรฐัฯ/บารเ์รล 18 พ.ค. 60 เปล่ียนแปลง

64.79 0.26

60.86 0.67

61.15 0.67

49.02 0.77

  

18 พ.ค. 60 UG95 GSH95 GSH91 E20 E85 Diesel
เงินดอลลาร ์(เหรียญสหรฐัฯ ต่อ ยโูร) 1.1101 ราคาขายปลีก 33.76 26.85 26.58 24.34 19.84 25.39
ดชันีอตุสหกรรมดาวโจนส ์(จดุ) 20,663.02   

เปล่ียนแปลง
-0.0057
56.09

ดีเซลหมนุเรว็ (0.05% S)

น ้ามนัเตา (3.5% S)

ไทยออยลค์าดการณ์ราคาน ้ามนัดิบในสปัดาห์หน้า

ปัจจยัท่ีน่าจบัตามอง

ดชันีและราคาท่ีส าคญั ราคาขายปลีก (บาท/ลิตร)

19 พฤษภาคม 2560

ราคาน ้ามนัดิบ

ราคาน ้ามนัส าเรจ็รปูประเทศสิงคโปร์

เบนซินออกเทน 95

น ้ามนักา๊ดและอากาศยาน

ราคาน ้ามนัเบนซิน ปรบัเพิม่ขึน้น้อยกว่าราคาน ้ามนัดบิดไูบ โดยถกูกดดนัจากอุปสงคท์ีค่่อนขา้งอ่อนแอในภมูภิาคและอุปทานที่ยงัอยู่ในระดบัสงูจากการสง่ออกที่
ยงัคงมอียา่งต่อเนื่องจากประเทศจนี แมว้่าปรมิาณน ้ามนัเบนซนิคงคลงัในสหรฐัฯ จะปรบัตวัลดลงในสปัดาหก์่อนหน้ากต็าม
ราคาน ้ามนัดีเซล ปรบัเพิม่ขึน้มากกว่าราคาน ้ามนัดบิดไูบ จากแรงหนุนของอุปสงคใ์นเวยีดนามทีป่รบัตวัดขีึน้ ประกอบกบัอุปทานของน ้ามนัดเีซลก ามะถนัต ่าใน
ภมูภิาคอยูใ่นภาวะค่อนขา้งตงึตวั นอกจากนี้ ตลาดยงัคงไดร้บัแรงสนบัสนุนจากการปิดซ่อมบ ารุงโรงกลัน่ในภมูภิาคเอเชยี

ราคาน ้ามนัดิบปรบัเพ่ิมต่อเน่ือง ท่ามกลางความคาดหวงัของตลาดต่อการขยายระยะเวลาปรบัลดก าลงัการผลิต

ราคาน ้ามนัดิบเวสตเ์ทก็ซสัเคล่ือนไหวในกรอบ 46-51 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล ราคาน ้ามนัดิบเบรนทเ์คล่ือนไหวในกรอบ 48-53 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รล

 จบัตาประชุมของผูผ้ลติทัง้ในกลุ่มโอเปกและนอกกลุ่มโอเปกในวนัที ่24 – 25 พ.ค. วา่จะมกีารขยายระยะเวลาการปรบัลดก าลงัการผลติออกจากเดมิหรอืไม ่หลงั
ซาอุดอิาระเบยีและรสัเซยีสนบัสนุนใหข้ยายระยะเวลาของขอ้ตกลงออกไปอกี 9 เดอืนจนถงึ ม.ีค. 61 จากเดมิทีส่ ิน้สดุในเดอืน ม.ิย. 60 เพือ่ใหป้รมิาณน ้ามนัดบิ
คงคลงัส่วนเกนิปรบัลดลงมาสู่ระดบัสมดุลทีร่ะดบัค่าเฉลีย่ในรอบ 5 ปี และเพื่อใหร้าคาน ้ามนัดบิอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม นอกจากน้ี  ประเทศอื่นในกลุ่มโอเปก
ไดแ้ก่ คเูวต อหิรา่น และเวเนซุเอลา ไดก้ล่าวสนบัสนุนต่อขอ้ตกลงดงักล่าวเช่นกนั

 ปรมิาณน ้ามนัดบิคงคลงัสหรฐัฯ มแีนวโน้มปรบัลดลง หลงัโรงกลัน่ในสหรฐัฯ เพิม่ก าลงัการกลัน่ขึน้มาสูส่งูสุดในรอบ 5 ปีส าหรบัช่วงเวลานี้ทีร่อ้ยละ 93.4 เพื่อ
รองรบัความตอ้งการน ้ามนัทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ในช่วงฤดกูาลขบัขีข่องสหรฐัฯ โดยส านกังานสารสนเทศดา้นพลงังานสหรฐัฯ (EIA) รายงานปรมิาณน ้ามนัดบิคงคลงั
สหรฐัฯ สิน้สดุ ณ วนัที ่12 พ.ค. 2560 ปรบัลดลง 1.8 ลา้นบารเ์รล มาอยูท่ีร่ะดบั 520.8 ลา้นบารเ์รล ซึง่นบัเป็นการปรบัลดลงเป็นสปัดาห์ที ่6 ตดิต่อกนั

 ตลาดยงัคงกงัวลกบัการผลติน ้ามนัดบิของลเิบยีทีม่แีนวโน้มปรบัเพิม่ขึน้ จากการเปิดด าเนินการของแหลง่ผลติน ้ามนัดบิ El Sharara และ El Feel สง่ผลใหก้ าลงั
การผลติของลเิบยีปรบัเพิม่ขึน้แตะระดบั 800,000 บารเ์รลต่อวนั ในช่วงสิน้เดอืน เม.ย. 60 ซึง่เป็นระดบัทีส่งูทีส่ดุนบัตัง้แต่ปี 2557 นอกจากน้ี ปรมิาณการผลติ
ของลเิบยีคาดจะปรบัเพิม่ขึน้สงูกว่า 1 ลา้นบารเ์รลต่อวนั ในเรว็นี้และคาดจะปรบัขึน้มาอยูร่ะหว่าง 1.1 – 1.2 ลา้นบารเ์รลต่อวนั หากสามารถแกไ้ขสถานการณ์
ขดัแยง้ภายในประเทศลงได้

หมายเหตุ ราคาน ้ามนัดเีซล E20 และน ้ามนักลุ่มแก๊สโซฮอล์เพิม่ขึน้ 50 สต./ลติร เวน้น ้ามนัแก๊สโซฮอล์อ ี85 ปรบัเพิม่ 30 สต./ลติร มผีล
ตัง้แต่วนัที ่13 พ.ค. 60 ราคาน ้ามนัเป็นราคาขายปลกี กทม. และปรมิณฑล ทีย่งัไมร่วมภาษบี ารงุทอ้งถิน่

+ ราคาน ้ามนัดบิขยบัขึน้ต่อเนื่อง จากความเชื่อมัน่ของตลาดทีม่ตี่อการขยายระยะเวลาปรบัลดก า ลงัการผลติของ
ผูผ้ลติน ้ามนัดบิโอเปกและนอกโอเปก โดยมกีารคาดการณ์ว่าการลดก าลงัการผลติ 1.8 ลา้นบารเ์รลต่อวนัจะด าเนิน
ตอ่ในชว่งครึง่หลงัของปี 2560 ไปจนถงึเดอืนมนีาคม 2561

+ Rosneft ซึง่เป็นผูผ้ลติน ้ามนัดบิรายใหญ่ทีส่ดุของประเทศรสัเซยีไดอ้อกมาเปิดเผยวา่ บรษิทัฯ มคีวามพรอ้มทีจ่ะให้
การสนบัสนุนการขยายระยะเวลาปรบัลดก าลงัการผลติต่อไปจนสิน้สุดไตรมาส 1 ของปี 2561 ทัง้นี้ บรษิทัฯ พรอ้มที่
ปรบักลยทุธไ์ดต้ลอดเวลาหากมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้

- อยา่งไรกต็าม ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการวเิคราะหจ์าก JBC Energy ณ กรุงเวยีนนา ไดใ้หค้วามเหน็วา่ ตลาดควรจบัตา
มองปรมิาณน ้ามนัส าเรจ็รปูคงคลงัเนื่องจากยงัคงมแีนวโน้มอยูใ่นขาขึน้ ซึง่อาจกดดนัใหค้วามต้องการใชน้ ้ามนัดบิไม่
ปรบัตวัเพิม่ขึน้อยา่งทีค่าดการณ์ได้

- นอกจากนี้ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการวเิคราะหจ์าก Traditional Energy ยงัแสดงความกงัวลต่อปรมิาณการผลติน ้ามนัดบิ
ของสหรฐัฯ ลเิบยี และไนจเีรยี ทีป่รบัเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง วา่อาจสง่ผลใหก้ารขยายระยะเวลาปรับลดก าลงัการผลติที ่
1.8 ลา้นบารเ์รลต่อวนัของผูผ้ลติน ้ามนัดบิอื่นๆ ไมไ่ดผ้ลอยา่งทีค่าดหวงัไวไ้ด้


