สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(25 – 31 ธันวาคม 2549)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $57.43 และ $60.16 ตอบารเรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $1.18 และ $2.08 ตอบารเรล ตามลําดับ จากการเทขายอยางตอเนื่องของ
นักลงทุน จากขาวพยากรณอากาศคาดวาอุณหภูมิในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนเขต
ที่มีความตองการใชน้ํามันเพื่อทําความอบอุนในฤดูหนาวอยูในระดับสูง อาจมีอุณหภูมิสูงกวาปกติในชวง 2
สัปดาหขางหนา ประกอบกับ WSI และ U.S. National Weather Service คาดการณวาในเดือนมกราคม
และตลอดฤดูหนาวในป 2550 สภาพอากาศในสหรัฐอเมริกาอาจไมหนาวมาก สงผลใหผูคาคาดวาความ
ตองการใชน้ํามันในสหรัฐอเมริกา ในฤดูหนาวอาจลดต่ํากวาปกติ
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $68.96
และ $67.76 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.62 และ $0.47 ตอบารเรล ตามลําดับ ตาม
ราคาน้ํามันดิบ และ Indian Oil Corp (IOC) ออกประมูลขายน้ํามันเบนซินปริมาณ 15,000 ตัน สงมอบ
วันที่ 27 มกราคม 2550 - 1 กุมภาพันธ 2550 และตลาดคาดวาอินโดนีเซียอาจชะลอการเขาซื้อน้ํามัน
เบนซินในตลาด Spot เนื่องจากไดทําสัญญานําเขาน้ํามันเบนซินปริมาณ 300,000 ตัน (2.5 ลานบารเรล)
ในไตรมาสแรกของป 2550 แลว
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $68.37 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $1.81 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และ Hindustan Petroleum Corp.
(HPCL) ของอินเดียออกประมูลขายน้ํามันดีเซล จํานวน 3 เที่ยวๆ ละ 30,000 ตัน สงมอบเดือนมกราคม
2550 ประกอบกับความตองการใชน้ํามันเพื่อทําความอบอุนในแถบเอเซียเหนือยังคงอยูในระดับต่ํา
เนื่องจากสภาพอากาศในภูมิภาคที่อบอุน
น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $43.59 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากสัปดาหที่แลว $0.08 ตอบารเรล จาก Chinese Petroleum Corp.(CPC) ซื้อน้ํามันเตาปริมาณ 60,000
ตัน สงมอบเดือนกุมภาพันธ 2550 เพื่อใชในการผลิตไฟฟาแทนกาซธรรมชาติที่คอนขางตึงตัวในปจจุบัน
โดยรวม CPC จัดซื้อน้ํามันเตา ในป 2549 ปริมาณประมาณ 700,000 – 800,000 ตัน และจากตลาดคาดวา
Arbitrage จากตะวันตกในเดือนมกราคม 2550 จะลดลงเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2549 ประมาณ 0.5
ลานตัน มาอยูที่ระดับ 2 ลานตัน

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันไมมกี ารเปลี่ยนแปลง โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 3 มกราคม 2550)
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จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.40 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับ
เฉลี่ย 36.4385 บาท/เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.03 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามัน
ดีเซลลดลง 0.24 บาท/ลิตร ตามลําดับ สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 0.91 บาท/ลิตร
และ 1.38 บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.07 บาท/ลิตร
. ฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 3 มกราคม 2550)
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
0.3787
0.06
-1.4082
2

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 4 มกราคม 2550 มีเงินสดสุทธิ 4,335 ลานบาท มีหนี้สินคางชําระ
45,194 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 17,600 ลานบาท หนี้เงินกูสถาบันการเงิน 14,498 ลานบาท หนี้เงิน
ชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระ 1,356 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 11,675 ลานบาท ดอกเบี้ยคางจาย
ประจําเดือน 65 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิติดลบ 40,859 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 4 มกราคม 2550)
หนวย : ลานบาท
เงินสุทธิ
-ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินคางชําระ
-หนี้เงินกูสถาบันการเงิน*
-หนีพ้ ันธบัตร
-หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มันคางชําระ**
-หนี้เงินชดเชยราคากาซ LPG***
-ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน
ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

4,335
4,335
-45,194
-14,498
-17,600
-1,356
-11,675
-65
-40,859

ประมาณการรายรับ/รายจายเดือน ม.ค. 50
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ
ชําระหนี้เงินกู* ***
ชําระหนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มัน
ชําระหนี้ชดเชยราคา LPG
ชําระดอกเบี้ยเงินกู
รายรับมากกวารายจาย

3,842
-2,662
-145
-750
-65
-220

หมายเหตุ :

* ปรับเปนอายุ 2.5 ป ตั้งแต 31 มีนาคม 2549
** หนี้ชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระเปนตัวเลขประมาณการ
*** หนี้ชดเชยราคา LPG เปนตัวเลขประมาณการ
**** การชําระหนี้เงินกูดังกลาวแยกเปนหนี้ที่ครบกําหนดชําระจํานวน 1,665 ลานบาท
และชําระหนี้กอนครบกําหนดชําระจํานวน 997 ลานบาท

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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