สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(19 – 25 มิถุนายน 2549)
1. ราคาน้าํ มันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบเฉลี่ยอยูที่ระดับ $64.01 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหทแี่ ลว
$0.49 เนื่องจากรัฐมนตรีตางประเทศของอิหรานแถลงขาวทางโทรทัศนในประเทศในวันที่ 18 มิถุนายน 2549
หลังไดรับขอเสนอของสหประชาชาติเพื่อใหอิหรานหยุดการทดลองทางนิวเคลียรในวันศุกรที่ผานมาวา
บรรยากาศเชิงบวกที่สนับสนุนใหเกิดการแกปญหาความขัดแยงกรณีการพัฒนานิวเคลียรในอิหรานไดถูก
สรางขึ้นแลว สงผลใหผูคาในตลาดคาดวาอาจสงผลใหมีการเจรจาและบรรลุขอตกลงโดยสันติ สวน
น้ํามันดิบเบรนทเฉลี่ยอยูที่ระดับ $68.21 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $0.85 ตอบารเรล
เนื่องจากคนงานบริษัทขุดเจาะน้ํามัน Norsk Hydro ประเทศนอรเวยหยุดงานประทวงหลังจากการเจรจา
เรื่องคาจางไมประสบผลสําเร็จ
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $79.58
และ $78.99 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $3.12 และ $3.21 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคาปด
น้ํามันดิบ ประกอบกับผูคาคาดวาความตองการซื้อน้ํามันเบนซิน ในภูมิภาคจะลดลง จากอินโดนีเซียมีแผน
ลดการนําเขาในเดือน กรกฎาคม 2549 เนื่องจากนําเขาในเดือน มิถุนายน 2549 ถึง 3.4 ลานตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากเดือน พฤษภาคม 2549 ประมาณ 1.2 ลานตัน
น้ํามันดีเซล ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วเฉลี่ยอยูที่ระดับ $85.59 ตอบารเรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $2.04 ตอบารเรล ตามราคาซื้อขายน้ํามันดิบและน้ํามันดีเซล ระหวางวันใน
ตลาดลวงหนา ICE และจากอุปทานน้ํามันดีเซล ในตลาดมีมากขึ้นในเดือน กรกฎาคม 2549 ประกอบกับ
เกาหลีใตจะสงออกน้ํามันดีเซล ปริมาณรวมประมาณ 820,000 ตัน เพิ่มขึ้น 550,000 ตัน จากเดือน
มิถุนายน 2549 หลังโรงกลั่นตางๆ กลับมาดําเนินการผลิต ทําใหราคาน้ํามันดีเซล ลดลงจาก MOPS บวก
$1 ตอบารเรล มาอยูที่ระดับ MOPS ลบ $0.30 ตอบารเรล
น้ํามันกาดและน้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํา มัน กาดและเตาเฉลี่ย อยูที่ระดับ
$84.94 และ $50.75 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $1.30 และ $1.21 ตอบารเรล ตามลําดับ
ตามราคาน้ํามันดิบ ระหวางวันในตลาดลวงหนา NYMEX และ ICE ประกอบกับอินเดียออกประมูลขาย
น้ํามันเตาปริมาณ 80,000 ตัน สงมอบในวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2549

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคา น้าํ มันปรับราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินลดลง 0.40 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2549
โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2549)
หนวย : บาท/ลิตร
เบนซินออกเทน 95
เบนซินออกเทน 91
แก็สโซฮอล
ดีเซลหมุนเร็ว

ปตท.
29.39
28.59
27.89
27.54

อื่นๆ
29.39
28.59
27.89
27.54

จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.02 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
38.4725 บาท/เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ตนทุนน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลลดลง 0.77 และ 0.51 บาท/ลิตร
ตามลําดับ จากสัปดาหกอน สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.32 บาท/ลิตร และ
1.10 บาท/ลิตร ตามลําดับ
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้าํ มันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 26 มิ.ย. 2549)
ชนิดน้ํามัน
บาท/ลิตร
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
2.50
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
2.30
น้ํามันแก็สโซฮอล
0.54
น้ํามันกาด
0.10
น้ํามันดีเซล
0.95
น้ํามันมวง
-0.7307
น้ํามันเตา
0.06
LPG
-2.0537
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3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2549 มีเงินสดสุทธิ 11,802 ลานบาท มีหนี้สินคางชําระ
68,243ลานบาท หนี้พนั ธบัตร 26,400 ลานบาท หนีเ้ งินกูสถาบันการเงิน 29,605 ลานบาท หนี้เงินชดเชย
ตรึงราคาคางชําระ 1,413ลานบาท หนีช้ ดเชยราคากาซ LPG 10,533 ลานบาท หนีเ้ งินคืนกรณีอนื่ ๆ 159 ลานบาท
ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน 133 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิตดิ ลบ 56,441 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 26 มิถนุ ายน 2549 )

หนวย: ลานบาท

เงินสุทธิ
-ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินคางชําระ
หนี้เงินกูสถาบันการเงิน
-หนีพ้ ันธบัตร
- -หนีเ้ งินชดเชยตรึงราคาคางชําระ*
-หนี้เงินชดเชยราคากาซ LPG**
-หนี้เงินคืนกรณีอื่นๆ
-ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน
-ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

11,802
11,802
-68,243
-29,605
-26,400
-1,413
-10,533
-159
-133
-56,441

ประมาณการรายรับ/รายจายเดือน มิ.ย. 49
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ
ชําระหนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มัน
ชําระหนี้ชดเชยราคา LPG
ชําระดอกเบี้ยเงินกู
รายรับมากกวารายจาย

2,611
-250
-250
-133
1,978

หมายเหตุ: *หนี้ชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระเปนตัวเลขประมาณการ
**หนี้ชดเชยราคา LPG เปนตัวเลขประมาณการ

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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