สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(6 – 12 พฤศจิกายน 2549)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ ราคาน้ํามัน ดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $57.30 และ $59.71 ตอบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $1.47 และ $2.20 ตอบารเรล จากรัฐมนตรีน้ํามันของซาอุดิอาระเบีย
ออกมากลาววา มีความเปนไปไดวาโอเปคจะลดกําลังการผลิตลงอีก 0.3 - 0.5 ลานบารเรล/วัน และตลาด
กังวลเรื่องอุปทานน้ํามันหยุดชะงักในการจับตัวประกันของบริษัท AGIP ในไนจีเรีย รวมทั้ง Meteorlogix
คาดการณอุณหภูมิในสหรัฐอเมริกาจะต่ํากวาปกติในชวง 6 - 10 วันขางหนา ในขณะที่บริษัท Novorossiisk
Oil Port ของรัสเซียตองหยุดดําเนินการชั่วคราวเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน โดยคาดวาจะสามารถ
กลับมาดําเนินการไดภายในสัปดาหหนา
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $62.11
และ $61.08 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $2.31 และ $1.96 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคา
ซื้ อ ขายน้ํ า มั น ดิ บ รวมทั้ ง ยั ง มี ค วามต อ งการซื้ อ น้ํ า มั น เบนซิ น ในภู มิ ภ าคอย า งต อ เนื่ อ ง และ Energy
Information Administration (EIA) รายงานปริมาณสตอกน้ํามันเบนซินของสหรัฐอเมริกาลดลง 0.6 ลาน
บารเรล อยูที่ระดับ 204 ลานบารเรล
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $69.03 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $0.39 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และผูคาคาดวาอุปทานน้ํามันดีเซล
ในภูมิภาคในเดือนธันวาคม 2549 อาจลดลง เนื่องจากโรงกลั่นในเกาหลีใตมีแผนลดการผลิตน้ํามันดีเซล
เพื่อผลิตน้ํามันกาดเพิ่มขึ้นสําหรับใชเปนน้ํามันเพื่อความอบอุนในฤดูหนาว ประกอบกับ ความตองการใช
ในภูมิภาคที่เพิ่มสูงขึ้นหลังเขาสูฤดูหนาว
น้ํามันกาดและน้ํามันเตา ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ก า ดและน้ํ า มั น เตาเฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ
$73.19 และ $43.92 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $1.59 และ $0.17 ตอบารเรล ตามลําดับ
ตามราคาน้ํามันดิบ และเนื่องจากผูคาคาดวาอุปทานในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2549 อาจลดลง
เนื่องจาก Arbitrage จากตะวันตกลดลงมาอยูที่ระดับ 1.5 - 1.6 ลานตัน/เดือน จากสถิติเฉลี่ย 2.53 ลานตัน/เดือน
ในปนี้

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผคู าน้ํามันไมมกี ารเปลี่ยนแปลงราคา โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2549)

เบนซินออกเทน 95
เบนซินออกเทน 91
แกสโซฮอล
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หนวย : บาท/ลิตร
อื่นๆ
25.29
24.49
23.79
23.84

ปตท.
25.29
24.49
23.79
23.84

จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.017 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
36.8260 บาท/เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ตนทุนน้ํามันเบนซินและดีเซลเพิ่มขึ้น 0.53 และ 0.083 บาท/ลิตร
ตามลําดับ จากสัปดาหกอน สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.79 บาท/ลิตร
และ 1.59 บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.44 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2549)
ชนิดน้ํามัน
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
น้ํามันแกสโซฮอล
น้ํามันกาด
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ํามันดีเซลบี 5
น้ํามันมวง
น้ํามันเตา
LPG

บาท/ลิตร
3.46
3.26
1.50
0.10
1.50
0.6284
0.4555
0.06
-1.5180
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3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 มีเงินสดสุทธิ 5,863 ลานบาท มีหนี้สินคางชําระ
53,758 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 17,600 ลานบาท หนี้เงินกูสถาบันการเงิน 22,759 ลานบาท หนี้เงิน
ชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระ 1,617 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 11,680 ลานบาท ดอกเบี้ยคางจาย
ประจําเดือน 102 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิติดลบ 47,895 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549)
หนวย : ลานบาท
เงินสุทธิ
-ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินคางชําระ
-หนี้เงินกูสถาบันการเงิน
-หนีพ้ ันธบัตร
-หนี้เงินชดเชยตรึงราคาคางชําระ
-หนี้เงินชดเชยราคากาซ LPG
-ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน
ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

5,863
5,863
-53,758
-22,759
-17,600
-1,617
-11,680
-102
-47,895

ประมาณการรายรับ/รายจายเดือน พ.ย. 49
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ
ชําระหนี้เงินกู*
ชําระหนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มัน
ชําระหนี้ชดเชยราคา LPG
ชําระดอกเบี้ยเงินกู
รายรับมากกวารายจาย

3,842
-4,209
-72
-259
-102
-800

หมายเหตุ : * การชําระหนี้เงินกูดังกลาวแยกเปนหนี้พันธบัตรจํานวน 2,313 ลานบาท
และชําระหนี้กอนครบกําหนดชําระจํานวน 1,897 ลานบาท

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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