สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(18 – 24 ธันวาคม 2549)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบเฉลี่ยอยูที่ระดับ $58.61 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่
แลว $0.46 ตอบารเรล จากขาวรัฐบาลอิหรานสั่งใหธนาคารกลางของตนเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
มาใชเงินสกุลยูโรแทนในการทําธุรกรรมตางประเทศ รวมถึงรายไดจากการขายน้ํามันใหอยูในรูปเงินสกุลยูโร
ดวย เพื่อลดการพึ่งพาเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา และ Energy Information Administration (EIA) รายงาน
ปริมาณสํารองน้ํามันดิบสหรัฐอเมริกา สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 15 ธันวาคม 2549 ลดลงมากเกินคาดถึง 6.3 ลานบารเรล
มาอยูที่ระดับ 329.1 ลานบารเรล ประกอบกับขาวกลุมผูกอการรายลอบโจมตีโรงกลั่นน้ํามัน Royal Dutch
Shell ในประเทศไนจีเรียสงผลใหโรงกลั่นตองหยุดดําเนินการผลิต 80,000 – 90,000 บารเรล/วัน เปนการชั่วคราว
ในขณะที่น้ํามันดิบเบรนทเฉลี่ยอยูที่ระดับ $62.24 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.14 ตอ
บารเรล จากการเทขายของนักลงทุน จากขาวรายงานประจําเดือน โอเปคคาดวาอัตราความตองการใช
น้ํามันในป 2550 อาจชะลอตัวลงตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกที่คาดวาจะชะลอลงจากป 2549
และขาวพยากรณอุณหภูมิในสหรัฐอเมริกาจะสูงกวาปกติไปจนถึงตนเดือนมกราคม 2550 ซึ่งตลาดคาดวา
จะสงผลใหความตองการน้ํามันเพื่อความอบอุนของสหรัฐอเมริกาลดลง
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $69.58
และ $68.23 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $2.18 และ $1.92 ตอบารเรล ความตองการซื้อ
น้ํามันเบนซินจากอินโดนีเซียและเวียดนามยังคงมีอยางตอเนื่อง ประกอบกับออสเตรเลียอาจมีความ
ตองการนําเขาน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้นในเดือนมกราคม 2550 ซึ่งเปนชวงฤดูกาลทองเที่ยวของออสเตรเลีย
น้ํามันดีเซล ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วเฉลี่ยอยูที่ระดับ $70.18 ตอบารเรล ทรงตัว
จากสัปดาหที่แลว ตามปจจัยทางเทคนิคและขาวรายวันที่สงผลใหผูคา กังวลเกีย่ วกับภาวะอุปสงคและอุปทาน
ของน้ํามันในตลาด โดยมีปจจัยพื้นฐานที่ทําใหราคาปรับตัวลดลง คือ อุปสงคที่ลดลงจากระดับอุณหภูมิใน
สหรัฐอเมริกาที่คาดวาจะอบอุนกวาระดับปกติ อยางไรก็ตาม อุปทานจากกลุมประเทศผูผลิต เชน อิรกั และไนจีเรีย
รวมทั้งนโยบายรักษาเสถียรภาพราคาของโอเปค ยังเปนปจจัยหนุนใหราคาน้ํามันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่ง
สงผลใหราคาน้ํามันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นตามดวย

น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $43.51 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากสัปดาหที่แลว $0.41 ตอบารเรล จากตลาดคาดวาอินเดียจะลดการสงออกน้ํามันเตาเดือนธันวาคม
2549 มาอยูที่ระดับ 190,000 ตัน หรือลดลงรอยละ 46 เมื่อเทียบกับระดับสงออกปกติ (ปกติอินเดียสงออก
เฉลี่ย 265,000 ตัน/เดือน) รวมทั้งความตองการซื้อน้ํามันเตาของจีนในเดือนธันวาคม เพิ่มขึน้ จากเดือนกอน
ประมาณ 100,000 – 200,000 ตัน มาอยูที่ระดับ 500,000 ตัน ประกอบกับ IES รายงานปริมาณสํารอง
น้ํามันของสิงคโปรลดลง 0.402 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 11.227 ลานบารเรล นับเปนระดับที่ต่ําที่สุดในรอบ
8 สัปดาห
2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผคู าน้ํามันทุกราย ปรับราคาน้ํามันเบนซินและแกสโซฮอลเพิ่มขึ้น 0.40 บาท/ลิตร
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2549 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2549)

เบนซินออกเทน 95
เบนซินออกเทน 91
แกสโซฮอล
ดีเซลหมุนเร็ว

ปตท.
26.49
25.69
24.99
23.34

หนวย : บาท/ลิตร
อื่นๆ
26.49
25.69
24.99
23.34

จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.71 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับ
เฉลี่ย 36.0353 บาท/เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ตนทุนน้ํามันเบนซินลดลง 0.79 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซล
ลดลง 0.31 บาท/ลิตร ตามลําดับ สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 0.90 บาท/ลิตร
และ 1.24 บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 0.88 บาท/ลิตร
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. ฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 25 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
0.0323
0.06
-1.2812
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3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2549 มีเงินสดสุทธิ 6,318 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 42,280 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2549)
หนวย : ลานบาท
เงินสุทธิ
-ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินคางชําระ
-หนี้เงินกูสถาบันการเงิน*
-หนีพ้ ันธบัตร
-หนี้เงินชดเชยตรึงราคาคางชําระ**
-หนี้เงินชดเชยราคากาซ LPG***
-ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน
ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

6,318
6,318
-48,598
-17,446
-17,600
-1,546
-11,927
-79
-42,280

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

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

หมายเหตุ :

* ปรับเปนอายุ 2.5 ป ตั้งแต 31 มีนาคม 2549
** หนี้ชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระเปนตัวเลขประมาณการ
*** หนี้ชดเชยราคา LPG เปนตัวเลขประมาณการ

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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