สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(20 – 26 พฤศจิกายน 2549)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $55.89 และ $58.61 ตอบารเรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.88 และ $0.32 ตอบารเรล จาก Energy Information Administration
(EIA) รายงานปริมาณสํารองน้ํามันดิบสหรัฐอเมริกา สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 เพิ่มขึ้นถึง
5.1 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 341.1 ลานบารเรล และ Valdez Terminal, Alaska สามารถกลับมา
ดําเนินการเพิ่มขึ้นหลังตองหยุดดําเนินการจากสภาวะอากาศแปรปรวนสงผลใหทอขนสงน้ํามันดิบ Tran
Alaska ขนสงน้ํามันดิบไดที่ประมาณ 50% จากกําลังการผลิต 800,000 บารเรลตอวัน ประกอบกับ
National Iranian Oil Company ออกมาใหขาววาอิหรานไดสํารวจพบแหลงผลิตน้ํามันและกาซธรรมชาติ
แหงใหม ในแถบ Ahwaz ซึ่งมีปริมาณสํารองน้ํามันดิบอยูประมาณ 350 ลานบารเรล และ 990,000 ลาน
ลูกบาศกฟุต
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $63.66
และ $63.13 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $1.30 และ $1.41 ตอบารเรล ตามลําดับ
จาก India's Bharat Petroleum Corp. ออกประมูลซื้อ 89 RON จํานวน 2 เที่ยวๆ ละ 170,000 บารเรล สง
มอบเดือนธันวาคม 2549 และ Petroleum Association of Japan (PAJ) รายงานปริมาณสํารองน้ํามัน
เบนซิน สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ลดลง 2.3% มาอยูที่ 13.69 ลานบารเรล ประกอบกับ
อินโดนีเซียเพิ่มการนําเขาน้ํามันเบนซิน เดือนธันวาคม 2549 มาอยูที่ระดับ 4.6 ลานบารเรลจากเดิมนําเขา
3.8 ลานบารเรล
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $70.68 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $0.80 ตอบารเรล จากการที่ Vietnam's Petrolimex ออกประมูลซื้อน้ํามัน
ดีเซลปริมาณ 730,000 บารเรล สงมอบเดือนธันวาคม 2549 และตลาดคาดวาเกาหลีใตจะลดปริมาณการ
สงออกน้ํามันดีเซลลงจากเดือนพฤศจิกายน 2549 ประมาณ 80,000 ตัน มาอยูที่ระดับ 1,020,000 ตัน
ในเดือนธันวาคม 2549 เนื่องจากตองการเก็บสํารองไวใชในชวงฤดูหนาว ประกอบกับตลาดคาดวา
Pertamina, Indonesia จะจัดซื้อน้ํามันดีเซลสงมอบในเดือนธันวาคม 2549 ปริมาณ 6 ลานบารเรล
ซึ่งนับเปนปริมาณนําเขาน้ํามันดีเซลที่สูงที่สุดในรอบ 3 เดือน

น้ํามันกาดและน้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันกาดเฉลี่ยอยูที่ระดับ $73.85 ตอบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $0.46 ตอบารเรล จากขาวปริมาณสํารองน้ํามันกาดของญี่ปุนลดลงจากการ
ที่อุณหภูมิเริ่มลดลง ในขณะที่น้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $41.18 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว
$0.73 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และจีนยังชะลอการเขาซื้อโดยมีแผนลดการนําเขาในเดือนธันวาคม
2549 มาอยูที่ระดับ 0.7 - 0.8 ลานตัน ประกอบกับอุปทานในตลาดที่มีมากจากปริมาณ Arbitrage ในเดือน
ธันวาคม 2549 ที่ระดับ 2.1 - 2.3 ลานตัน
2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผคู าน้ํามันไมมกี ารเปลี่ยนแปลงราคา โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549)

เบนซินออกเทน 95
เบนซินออกเทน 91
แกสโซฮอล
ดีเซลหมุนเร็ว

ปตท.
25.69
24.89
24.19
23.84

หนวย : บาท/ลิตร
อื่นๆ
25.69
24.89
24.19
23.84

จากคาเงินบาทของไทยออนตัวลงจากสัปดาหที่แลว 0.06 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
36.6831 บาท/เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.33 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซล
เพิ่มขึ้น 0.21 บาท/ลิตร ตามลําดับ สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.31 บาท/ลิตร
และ 1.21 บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.54 บาท/ลิตร
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3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 27 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
-0.0280
0.06
-1.4853

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 มีเงินสดสุทธิ 8,439 ลานบาท มีหนี้สินคาง
ชําระ 53,758 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 17,600 ลานบาท หนี้เงินกูสถาบันการเงิน 22,759 ลานบาท หนี้
เงินชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระ 1,617 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 11,680 ลานบาท ดอกเบี้ยคาง
จายประจําเดือน 102 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิติดลบ 45,319 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้

3

ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549)
หนวย : ลานบาท
เงินสุทธิ
-ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินคางชําระ
-หนี้เงินกูสถาบันการเงิน
-หนีพ้ ันธบัตร
-หนี้เงินชดเชยตรึงราคาคางชําระ
-หนี้เงินชดเชยราคากาซ LPG
-ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน
ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

8,439
8,439
-53,758
-22,759
-17,600
-1,617
-11,680
-102
-45,319

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

3,842
-5,410
-72
-259
-102
-2001

หมายเหตุ : * การชําระหนี้เงินกูดังกลาวแยกเปนหนี้พันธบัตรจํานวน 2,313 ลานบาท
และชําระหนี้กอนครบกําหนดชําระจํานวน 3,097 ลานบาท

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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