สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(4 – 10 ธันวาคม 2549)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $59.72 และ $63.39 ตอบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $1.68 และ $1.22 ตอบารเรล จากขาวรอยเตอรคาดการณกาํ ลังการผลิตของ
โอเปค เดือนพฤศจิกายน 2549 ลดลงมาอยูที่ระดับ 28.87 ลานบารเรล/วัน หรือลดลง 0.67 ลานบารเรล/วัน
จากเดือนตุลาคม 2549 รวมทั้งกลุมขบวนการปลดปลอย Niger Delta ขูจะโจมตีแหลงผลิตน้ํามันดิบใน
ประเทศไนจีเรียครั้งใหม และจะไมยอมปลอยตัวประกันทั้ง 4 คน จนกวารัฐบาลจะยอมแลกเปลี่ยนตัว
ประกันดังกลาวกับสมาชิกในกลุมตนที่ถูกรัฐบาลควบคุมตัว
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $66.77
และ $65.75 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $0.37 และ $0.10 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคา
น้ํามันดิบ รวมทั้งมีขาวโรงกลั่น Meraux (125,000 บารเรล/วัน) ที่รัฐ Louisiana สหรัฐอเมริกาตองหยุด
ดําเนินการฉุกเฉินหนวย FCC (37,500 บารเรล/วัน) เปนระยะเวลา 10 วัน เนื่องจากปญหาทางเทคนิค
อยางไรก็ตาม อุปทานในภูมิภาคยังคงมีปริมาณมากเนื่องจาก Arbitrage จากเอเชียไปยุโรปปดและผูคาใน
ภูมิภาคยังชะลอการเขาซื้อเพื่อรอดูทิศทางที่ชัดเจนของตลาด
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $69.81 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $1.99 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและจากปจจัยพื้นฐานของราคา
น้ํามันดีเซลยังคงออนตัวจากผูซื้อรายใหญในภูมิภาค อาทิ เวียดนาม และอินโดนีเซียชะลอการเขาซื้อ
รวมทั้ง มีอุปทานจากไตหวันเพิ่มขึ้น โดย Formosa ออกประมูลขายน้ํามันดีเซลรวม 1.44 ลานบารเรล สงมอบ
ในเดือนมกราคม 2550 ประกอบกับ Hin Leong เริ่มออกขายตอเนื่องหลังเขาซื้อสะสมปริมาณมาก
ประมาณ 3.67 ลานบารเรล ในเดือนพฤศจิกายน โดยขายน้ํามันดีเซลปริมาณ 1.05 ลานบารเรล สงมอบ
ระหวางวันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2549

น้ํามันกาดและน้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันกาดและน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $78.93
และ $43.69 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $2.15 และ $1.34 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคา
น้ํามันดิบและตลาดคาดวาจะมีการจัดสงน้ํามันเครื่องบินจากเอเชียปริมาณ 40,000 ตัน ไปยัง U.S. West
Coast เนื่องจากมีระดับราคาที่สูงกวาในเอเซีย อาจสงผลใหอุปทานในภูมิภาคลดลง รวมทั้ง
Petrolimex,Vietnam จัดซื้อน้ํามันเตากํามะถันสูงปริมาณรวมกวา 400,000 ตัน สงมอบชวงไตรมาสแรกป
2550 ประกอบกับ Korea Electric East-West Power Corp. (KEWPCO) ออกประมูลซื้อน้ํามันเตา
ปริมาณรวมกวา 144,000 ตัน สงมอบในเดือนมกราคม 2550 ประกอบกับขาวอินเดียจะลดการสงออก
น้ํามันเตาเดือนสิงหาคม 2549 ลง 40% จากเดือนพฤศจิกายน 2549 มาอยูที่ระดับ 190,000 ตัน (เดือน
พฤศจิกายน 2549 สงออก 265,500 ตัน) เนื่องจากความตองการใชภายในประเทศเพิ่มขึ้น
2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผคู าน้ํามันทุกราย ปรับราคาน้ํามันดีเซลลดลง 0.50 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
2549 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2549)

เบนซินออกเทน 95
เบนซินออกเทน 91
แกสโซฮอล
ดีเซลหมุนเร็ว

ปตท.
26.09
25.29
24.59
23.74

หนวย : บาท/ลิตร
อื่นๆ
26.09
25.29
24.59
23.74

จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.49 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
35.7853 บาท/เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.12 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซล
เพิ่มขึ้น 0.67 บาท/ลิตร ตามลําดับ สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.13 บาท/ลิตร
และ 1.66 บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 0.96 บาท/ลิตร
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3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 12 ธันวาคม 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
0.6672
0.06
-1.2025

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2549 มีเงินสดสุทธิ 4,564 ลานบาท มีหนี้สินคางชําระ
48,598 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 17,600 ลานบาท หนี้เงินกูสถาบันการเงิน 17,446 ลานบาท หนี้เงิน
ชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระ 1,546 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 11,927 ลานบาท ดอกเบี้ยคางจาย
ประจําเดือน 79 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิติดลบ 44,034 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
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ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2549)
หนวย : ลานบาท
เงินสุทธิ
-ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินคางชําระ
-หนี้เงินกูสถาบันการเงิน
-หนีพ้ ันธบัตร
-หนี้เงินชดเชยตรึงราคาคางชําระ
-หนี้เงินชดเชยราคากาซ LPG
-ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน
ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

4,564
4,564
-48,598
-17,446
-17,600
-1,546
-11,927
-79
-44,034

ประมาณการรายรับ/รายจายเดือน ธ.ค. 49
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ
ชําระหนี้เงินกู*
ชําระหนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มัน
ชําระหนี้ชดเชยราคา LPG
ชําระดอกเบี้ยเงินกู
รายรับมากกวารายจาย

3,842
-3,060
-209
-757
-79
-263

หมายเหตุ : * การชําระหนี้เงินกูดังกลาวแยกเปนหนี้ที่ครบกําหนดชําระจํานวน 2,313 ลานบาท
และชําระหนี้กอนครบกําหนดชําระจํานวน 747 ลานบาท

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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