สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2549)
1. ราคาน้าํ มันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนทเฉลี่ยอยูที่ระดับ $66.36 และ $71.80 ตอบารเรล ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $2.35 และ $3.59 ตอบารเรล ตามลําดับ เนื่องจาก นักลงทุนเขาซื้อเพื่อเก็งกําไรใน
ตลาด NYMEX และ ICE จากการคาดการณวาอุปทานในสหรัฐอเมริกาจะตึงตัวหลังจากมีขาวโรงกลั่น
Sunoco ในเมือง Philadelphia ตองหยุดดําเนินการกะทันหันและไฟไหมสงผลใหกําลังการกลั่นลดลง
200,000 บารเรล/วัน จากกําลังการกลั่นทั้งสิ้น 340,000 บารเรล/วัน และทอขนสงน้ํามัน 100,000 บารเรล/วัน
ของบริษัท Buckeye ในเมือง New York เกิดระเบิดชวงลอดผานใตแมน้ํา Susquehanna โดยคาดวาจะใช
เวลาซอมแซมประมาณ 2-3 วัน ประกอบกับคนงานบริษัทน้ํามันในอิรักจะนัดหยุดงานประทวงในสัปดาห
หนาเพื่อขอเจรจาเกี่ยวกับคาจางและสวัสดิการ
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $83.36
และ $82.67 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $3.77 และ $3.67 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคาซื้อ
ขายน้ํามันดิบและน้ํามันเบนซินระหวางวันในตลาด NYMEX ประกอบกับโรงกลั่น LAN Zhou ของ Petrochina
กําลังการผลิต 200,000 บารเรล/วัน ตองลดอัตราการกลั่นลงหลังเกิดปญหาทางเทคนิคสงผลใหปริมาณ
สงออกน้ํามันเบนซินของจีนในเดือนกรกฎาคม 2549 ลดลง ในขณะที่ความตองการซื้อยังมีตอเนื่องจาก
อินโดนีเซียและเวียดนาม
น้ํามันดีเซล ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วเฉลี่ยอยูที่ระดับ $84.95 ตอบารเรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.64 ตอบารเรล เนื่องจากเวียดนามจะลดการนําเขาน้ํามันดีเซลชวงไตรมาส 3
ป 2549 ลงมาอยูที่ 4 เที่ยวเรือ หรือประมาณ 88,000 ตัน จากเดิมนําเขา 6 เที่ยวเรือในชวงไตรมาส 2
ป 2549 ประกอบกับความตองการใชลดลงในชวงฤดูฝน
น้ํามันกาดและน้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํา มันกาดและเตาเฉลี่ย อยูที่ระดับ
$86.45 และ $52.19 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $1.52 และ $1.44 ตอบารเรล
ตามลําดับ ตามราคาน้ํามันดิบ และจากตลาดคาดวาเวียดนามจะออกประมูลซื้อน้ํามันเตาสงมอบชวง
ไตรมาส 3 ป 2549 ภายในสัปดาหนี้ ประกอบกับโรงไฟฟาของจีนจะนําเขาน้ํามันเตาสงมอบเดือน
กรกฎาคม 2549 เนื่อ งจากมีค วามตอ งการใชผ ลิต กระแสไฟฟา เพื่อทํา ความเย็น เพิ่ม ขึ้น หลัง จาก
สภาพอากาศรอนกวาปกติ

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามัน ยกเวน ปตท. ปรับราคาน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.40 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2549 ในสวนของ ปตท. ปรับราคาน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.40 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2549 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2549)
หนวย : บาท/ลิตร
เบนซินออกเทน 95
เบนซินออกเทน 91
แก็สโซฮอล
ดีเซลหมุนเร็ว

ปตท.
29.79
28.59
28.29
27.54

อื่นๆ
29.79
28.59
28.29
27.54

จากคาเงินบาทของไทยออนตัวลงขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.02 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
38.5048 บาท/เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.92 บาท/ลิตร สวนตนทุนน้ํามันดีเซล
ลดลง 0.15 บาท/ลิตร ตามลําดับ จากสัปดาหกอน สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ
0.89 บาท/ลิตร และ 0.98 บาท/ลิตร ตามลําดับ
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้าํ มันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2549)
ชนิดน้ํามัน
บาท/ลิตร
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
2.50
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
2.30
น้ํามันแก็สโซฮอล
0.54
น้ํามันกาด
0.10
น้ํามันดีเซล
0.95
น้ํามันมวง
-0.6640
น้ํามันเตา
0.06
LPG
-2.0591
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3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2549 มีเงินสดสุทธิ 11,802 ลานบาท มีหนี้สินคางชําระ
68,243 ลานบาท หนีพ้ ันธบัตร 26,400 ลานบาท หนี้เงินกูสถาบันการเงิน 29,605 ลานบาท หนี้เงินชดเชย
ตรึงราคาคางชําระ 1,413 ลานบาท 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
-หนี้เงินชดเชยตรึงราคาคางชําระ*
-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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