สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(11 – 17 ธันวาคม 2549)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $58.15 และ $62.38 ตอบารเรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $1.84 และ $1.19 ตอบารเรล จากประเทศสมาชิกในกลุมโอเปค ไดแก
ซาอุดิอาระเบีย,สหรัฐอาหรับเอมิเรต ,คูเวต และการตา ไมสนับสนุนใหลดการผลิต ตามขอตกลงเมื่อเดือน
ตุลาคม ที่ใหลดอัตราการผลิตลง 1.2 ลานบารเรล/วัน ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ประกอบกับอากาศที่อบอุน
กวาปกติในสหรัฐอเมริกา ทําใหความตองการใชน้ํามันเพื่อความอบอุนลดลง โดย National Weather
Service คาดการณความตองการใชน้ํามันเพื่อความอบอุนของสหรัฐอเมริกา สัปดาหนี้อาจลดลงรอยละ 27
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $67.40
และ $66.31 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $0.56 และ $0.48 ตอบารเรล จาก International
Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณสตอกน้ํามันสําเร็จรูปของสิงคโปรสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 14
ธันวาคม 2549 ลดลง 0.473 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 8.232 ลานบารเรล ประกอบกับตลาดคาดวาจะมี
ความตองการซื้อ Light Distillates จากเวียดนามมากขึ้นหลังรัฐบาลเวียดนามลดอัตราภาษีนําเขาน้ํามัน
สําเร็จรูป มาอยูที่ระดับรอยละ 10
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $70.18 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $0.39 ตอบารเรล จากตลาดคาดวาจีนมีแผนจะนําเขาน้ํามันดีเซลใน
เดือนธันวาคม 2549 ปริมาณประมาณ 0.3 ลานบารเรล และ Saigon Petroleum จัดซื้อน้ํามันดีเซล
ปริมาณประมาณ 1.87 ลานบารเรลสงมอบ 20 - 24 มกราคม 2549 ประกอบกับอินโดนีเซียจะนําเขาน้ํามันดีเซล
เดือนมกราคม 2550 ประมาณ 6 ลานบารเรล (สูงกวาระดับปกติที่นําเขาเฉลี่ย 5.5 ลานบารเรล/เดือน)
น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $43.10 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจาก
สัปดาหที่แลว $0.61 ตอบารเรล จาก Kuwait Petroleum Corp. (KPC) ออกประมูลขาย น้าํ มันเตากํามะถันสูง
ป 2550 ปริมาณ 640,000 ตัน และจีนซึ่งเปนผูซื้อรายใหญชะลอการนําเขา เนื่องจากมีปริมาณสํารอง
น้ํามันเตาในประเทศอยูในระดับสูง ประกอบกับปริมาณสํารอง Residue ของสิงคโปรอยูในระดับสูงกวา 14
ลานบารเรล (2.22 ลานตัน) ทําใหผูคากังวลวาอาจเกิดปญหาถังเก็บน้ํามันเตาขาดแคลนไดขณะที่
Arbritrage cargo ปริมาณ 2.2 ลานตัน จะเขามายังภูมิภาคภายใน 2 สัปดาหนี้

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคา น้าํ มันทุกราย ปรับราคาน้ํามันดีเซลลดลง 0.40 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม
2549 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2549)
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จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.46 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับ
เฉลี่ย 35.3282 บาท/เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ตนทุนน้ํามันเบนซินลดลง 0.07 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซล
ลดลง 0.11 บาท/ลิตร ตามลําดับ สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.46 บาท/ลิตร
และ 1.78 บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 0.92 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 18 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
0.3679
0.06
-1.0744
2

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2549 มีเงินสดสุทธิ 4,934 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 43,664 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2549)
หนวย : ลานบาท
เงินสุทธิ
-ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินคางชําระ
-หนี้เงินกูสถาบันการเงิน
-หนีพ้ ันธบัตร
-หนี้เงินชดเชยตรึงราคาคางชําระ
-หนี้เงินชดเชยราคากาซ LPG
-ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน
ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

4,934
4,934
-48,598
-17,446
-17,600
-1,546
-11,927
-79
-43,664

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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