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จัดทำโดย
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สรุปราคาขายปลีกน้ามันเบนซินและดีเซลของต่างประเทศ (ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561)


เปรียบเทียบราคาขายปลีกน้ามันเชือเพลิงในภูมิภาค
เดือนมีนาคม 2561 กับเดือนกุมภาพันธ์ 2561

สอดคล้ อ งกับ การเปลี่ ย นแปลงราคาน้ า มั น เบนซิ น และ
ดีเซลในกลุ่มประเทศอาเซียน ดังนี

ช่วงเดือนมีนาคม 2561 ราคาน้ามันดิบมีการปรับตัว
ทังเพิ่ม ขึนและลดลง สาเหตุ การปรับตั วเพิ่ มขึนของราคา
น้ามันดิบ เนื่องจาก (+) เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า (+) นักลงทุน
กั งวลต่ อสงครามการค้ าของสหรั ฐฯ (+) ความต้ อ งการใช้
Gasoline ในสหรัฐฯ เพิ่มขึนสู่ระดับ 9.2 MMBD (+2.5%
YoY) สูงสุดในรอบ 7 เดือน (+) นักลงทุนตอบรับคาดการณ์
อุปสงค์ปี 2561 ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน (+) ความกังวลต่อการ
ผลิตน้ามันของเวเนซุเอลาที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง (+)
ความตึงเครียดระหว่างซาอุดิอาระเบียและอิหร่าน

o ราคาขายปลีกน้ามันเบนซิน ในอาเซียนส่วนใหญ่
ปรับตัวเพิ่มขึน มีเพียงประเทศลาวที่ราคาปรับตัวลดลง และ
มีบางประเทศที่ราคาคงเดิม ได้แก่ กัมพูชา บรูไน เมียนมา
และเวี ยดนาม ทังนีประเทศฟิลิ ปปินส์ มีการปรับราคาเพิ่ ม
มากที่สุด 0.92 บาทต่อลิตร ในขณะที่ ไทยมีการปรับราคา
เพิ่มขึน 0.80 บาทต่อลิตร
o ราคาขายปลี ก น้า มั นดี เ ซล ในอาเซี ย นส่ ว นใหญ่
ปรับตัวเพิ่มขึน มีเพียงประเทศลาวที่ราคาปรับตัวลดลง และ
มีบางประเทศที่ราคาคงเดิม ได้แก่ กัมพูชา บรูไน เมียนมา
และเวียดนาม ทั งนีประเทศฟิลิปปิ นส์มีการปรับราคาเพิ่ ม
มากที่สุด 0.92 บาทต่อลิตร ในขณะที่ไทยมีการปรับราคา
เพิ่มขึน 0.90 บาทต่อลิตร

ส่ ว นสาเหตุ ก ารปรั บ ตั ว ลดลงของราคาน้ า มั น ดิ บ
เนื่องจาก (-) ปริมาณส้ารองน้ามันดิบเชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ
เพิ่มขึน ประกอบกับ (-) นักลงทุนยังกังวลต่อปริมาณการ
ผลิตน้ามันดิบของสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูง รวมทังปริมาณ
การผลิต Shale Oil ของสหรัฐฯ เพิ่มขึนต่อเนื่อง ซึ่งส่งผล
ให้ราคาน้ามันดิบมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลง นอกจากนี (-)
เกิดจากนักลงทุนเทขายท้าก้าไรระยะสัน
ราคาน้ า มั น เบนซิ น ในภู มิ ภ าคปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ น
เนื่องจาก (+) ตลาดเอเชียได้รับอานิสงส์ของอุปสงค์ในจีน ที่
ปรับตัวดีขึนเล็กน้อย ส่งผลให้การส่งออกน้ามันเบนซินจาก
จีนปรับลดลง ประกอบกับอุปทานที่ลดลงระหว่างฤดูกาล
ปิดซ่อมบ้ารุงโรงกลั่น

ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อราคาที่น่าจับตามอง
o การร่ว มมื อในการปรับ ลดก้า ลั ง การผลิ ต ทั งใน
และนอกโอเปกยั ง คงอยู่ ในระดั บ ที่ ดี โดยกลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ยั ง มี
แนวโน้มร่วมมือกันต่อเนื่องในการปรับลดก้าลังการผลิตไป
จนถึงปี 2562


o ปริ ม าณน้ า มั น ดิ บ คงคลั ง สหรั ฐ ฯ ที่ ค าดว่ า จะ
ปรับตัวเพิ่มขึนต่อเนื่อง หลังผู้ผลิตน้ามันดิบในสหรัฐฯ ปรับเพิ่ม
การขุดเจาะน้ามันดิบขึนมาอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี

ราคาน้ามันดีเซลในภูมิภาคปรับตัวเพิ่มขึน เนื่องจาก
(+) อุปสงคในภูมิภาคเอเชียที่ปรับตัวดี โดยมีการซือขาย
น้ามันดีเซลส้าหรับส่งมอบเดือนเมษายนอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง

หมายเหตุ:

หมายเหตุ: (+) หมายถึง ปัจจัยบวกต่อราคาน้ามัน
(-) หมายถึง ปัจจัยลบต่อราคาน้ามัน

(1) ราคาน้ามันของประเทศไทยเป็นราคาน้ามันแก๊สโซฮอลออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)
(2) รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 และใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561
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ราคาขายปลีกน้ามันเบนซินและดีเซลของต่างประเทศ ราคาขายปลีกน้ามันส้าเร็จรูปในแต่ละประเทศจะ
แตกต่างกัน ขึนอยู่กับโครงสร้างและนโยบายการชดเชยราคาน้ามันของประเทศนัน โดยราคาน้ามัน ณ โรงกลั่น
ของประเทศไทย จะอ้างอิงราคาจากราคากลางน้ามันส้าเร็จรูปตลาดภูมิภาคเอเชีย (ตลาดจรสิงคโปร์ - Mean
of Platts: MOP Singapore)



ราคาขายปลีกน้ามันเบนซินและดีเซลของประเทศไทยและต่างประเทศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561
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เปรียบเทียบราคาขายปลีกเบนซิน ดีเซล และ LPG ในภูมิภาค
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เปรียบเทียบราคาขายปลีกน้ามันเบนซินและดีเซลของประเทศไทยและต่างประเทศ

-ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน5

