สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(17 - 23 กรกฎาคม 2549)
1. ราคาน้าํ มันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบเฉลี่ยอยูที่ระดับ $69.90 ตอบารเรล เพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว
$0.31 ตอบารเรล จากการโจมตีตอบโตระหวางอิสราเอล และกลุมเฮชบอลเลาะหในเลบานอนซึ่งทหาร
อิสราเอลไดโจมตีถนนเสาสงสัญญาณโทรศัพท และถังเก็บน้ํามันในเลบานอน ประกอบกับการคาดการณวา
สหประชาชาติอาจพิจารณาคว่ําบาตรอิหรานโดยไมขายอาวุธใหเปนการตอบโตที่อิหรานไมยอมยุติการ
พัฒนานิวเคลีย รในประเทศทําใหนั กลงทุนเขาซื้อเพื่อเก็งกําไรในตลาดซื้อขายลวงหนา ในขณะที่ราคา
น้ํามันดิบเบรนทเฉลี่ยอยูที่ระดับ $74.06 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.60 ตอบารเรล เนื่องจาก
ปญหาความขัดแยงระหวางอิสราเอลและเลบานอนจะไมลุ กลามไปทั่วภูมิ ภาคตะวัน ออกกลางทํา ให
นักลงทุนทยอยขายน้ํามันบางสวนออกมาในตลาดซื้อขายลวงหนา
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $85.06
และ $85.12 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $0.98 และ $0.82 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคาปด
น้ํามันดิบ ในตลาดซื้อขายลวงหนา NYMEX ประกอบกับบริษัท Petechim ของเวียดนามนําเขาน้ํามัน
เบนซินปริมาณ 51,000 บารเรล (6,000 ตัน) สงมอบในวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 - 5 สิงหาคม 2549
น้ํามันดีเซล ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วเฉลี่ยอยูที่ระดับ $86.42 ตอบารเรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.78 ตอบารเรล เนื่องจากเวียดนามมีแผนลดการนําเขาน้ํามันดีเซลในเดือน
สิงหาคม 2549 ประกอบกับความตองการใชน้ํามันดีเซลในการผลิตกระแสไฟฟาลดลง และ อินโดนีเซียมี
แผนลดการนําเขาในเดือนสิงหาคม 2549 เนื่องจากโรงกลั่นภายในประเทศกลับมาเดินเครื่องผลิตตามปกติ
แลวหลังปดซอมบํารุงประจําป
น้ํามันกาดและน้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันกาดเฉลี่ยอยูที่ระดับ $88.71
ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $1.42 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบดูไบ สวนน้ํามันเตา
เฉลี่ยอยูที่ระดับ $55.72 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.69 ตอบารเรล เนื่องจาก
International Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณสํารองของสิงคโปร เพิ่มขึ้น 0.716 ลาน
บารเรล อยูที่ระดับสูงสุดในรอบ 18 สัปดาหที่ระดับ 13.240 ลานบารเรล ประกอบกับ Saudi Aramco
สงออกน้ํามันเตา ปริมาณ 80,000 ตัน สงมอบปลายเดือนกรกฎาคม 2549

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามัน ยกเวน ปตท. ปรับราคาน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลลดลง 0.40 บาท/ลิตร เมื่อวันที่
19 กรกฎาคม 2549 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2549)
หนวย : บาท/ลิตร
เบนซินออกเทน 95
เบนซินออกเทน 91
แก็สโซฮอล
ดีเซลหมุนเร็ว

ปตท.
30.19
29.39
28.69
27.94

อื่นๆ
30.19
29.39
28.69
27.94

จากคาเงินบาทของไทยแข็งออนตัวลงจากสัปดาหที่แลว 0.21 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
38.2227 บาท/เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.35 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลลดลง
0.07 บาท/ลิตร ตามลําดับ จากสัปดาหกอน สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ
0.87 บาท/ลิตร และ 0.83 บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 2.2036 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้าํ มันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2549)
ชนิดน้ํามัน
บาท/ลิตร
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
2.50
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
2.30
น้ํามันแก็สโซฮอล
0.54
น้ํามันกาด
0.10
น้ํามันดีเซล
0.95
น้ํามันมวง
-0.4528
น้ํามันเตา
0.06
LPG
-1.9633
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3.2 ฐานะกองทุนน้าํ มันฯ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2549 มีเงินสดสุทธิ 13,701 ลานบาท มีหนีส้ ินคาง
ชําระ 68,386 ลานบาท แยกเปนหนีพ้ นั ธบัตร 26,400 ลานบาท หนี้เงินกูสถาบันการเงิน 29,605 ลานบาท หนี้
เงินชดเชยตรึงราคาคางชําระ 1,406 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 10,683 ลานบาท หนี้เงินคืนกรณีอื่นๆ
159 ลานบาท ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน 133 ลานบาท ฐานะกองทุนน้าํ มันสุทธิติดลบ 54,685 ลานบาท
มีรายละเอียดดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2549 )

หนวย: ลานบาท

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

13,701
13,701
-68,386
-29,605
-26,400
-1,406
-10,683
-159
-133
-54,685

ประมาณการรายรับ/รายจายเดือน ก.ค. 49
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ
ชําระหนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มัน
ชําระหนี้ชดเชยราคา LPG
ชําระดอกเบี้ยเงินกู
รายรับมากกวารายจาย

2,573
-250
-250
-472
1,601

หมายเหตุ: *หนี้ชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระเปนตัวเลขประมาณการ
**หนี้ชดเชยราคา LPG เปนตัวเลขประมาณการ

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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