สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(8 – 14 มกราคม 2550)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $51.77 และ $53.41 ตอบารเรล ปรับตัว
ลดลงจากสัปดาหที่แลว $3.30 และ $3.87 ตอบารเรล ตามลําดับ จาก DTN Meteorlogix และ AccuWeather
พยากรณอุณหภูมิในสหรัฐอเมริกาจะยังคงอบอุนกวาระดับปกติ และขาวโอเปครายงานยังไมมีความจําเปนที่
จะลดกําลังการผลิตเพิ่มเติม นอกเหนือจากมติลดกําลังการผลิตในเดือนกุมภาพันธ 2550 ประกอบกับรัสเซีย
กลับมาสงน้ํามันผานทอ Druzhba อีกครั้งหลังจากเบลารุสไดยกเลิกการเก็บภาษีขนถายน้ํามันที่เรียกเก็บเมื่อ
สัปดาหกอนและตกลงที่จะคืนน้ํามันปริมาณ 79,000 ตัน ที่ถูกกลาวหาวาลักลอบไปคืนแกรัสเซีย และขาว
สหประชาชาติคาดการณการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกจะชะลอตัวลงมาอยูที่รอยละ 3.2 ในปนี้ หลังจาก
ที่ขยายตัวที่ระดับรอยละ 3.8 ในป 2549
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $61.73 และ
$60.32 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $3.32 และ $3.29 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคา
น้ํามันดิบ และจากอินโดนีเซียลดปริมาณนําเขาน้ํามันเบนซินเดือนกุมภาพันธลงรอยละ 4.5 มาอยูที่ระดับ
3.82 ลานบารเรล ประกอบกับ International Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณสํารองน้ํามัน
สําเร็จรูปของสิงคโปรเพิ่มขึ้น 1.06 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 8.60 ลานบารเรล
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $66.05 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.04 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และจีนยังคงชะลอการเขาซื้อใน
ตลาดโดยลดปริมาณการนําเขาลงจากเดือนธันวาคม 2549 ประมาณ 10,000 ตัน มาอยูที่ระดับ 30,000 ตัน
ในเดือนมกราคม 2550 เนื่องจากความตองการใชในประเทศที่ลดลงและเพื่อรอดูทิศที่ชัดเจนของตลาด
ประกอบกับ International Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณสํารองน้ํามันสําเร็จรูปของ
สิงคโปรเพิ่มขึ้น 1.47 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 8.46 ลานบารเรล
น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $42.50 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากสัปดาหที่แลว $0.24 ตอบารเรล จากความตองการซื้อมีมากขึ้นจากจีนและอินโดนีเซีย โดยอินโดนีเซีย
มีความตองการซื้อน้ํามันเตาเดือนกุมภาพันธเพิ่มขึ้นรอยละ 85 มาอยูที่ระดับ 1.1 ลานบารเรล และจีน
นําเขาน้ํามันเตาในชวงตนเดือนมกราคม ประมาณ 500,000 ตัน และอาจมีแผนนําเขาน้ํามันเตาในเดือน
มกราคม รวมประมาณ 0.9 - 1 ลานตัน เพิ่มขึ้น 200,000 ตัน จากเดือนกอน ประกอบกับตลาดคาดวา
Arbitrage จากตะวันตกที่จะเขามาในภูมิภาคในเดือนมกราคม 2550 ลดลงจากปริมาณเฉลี่ยปกอน
ประมาณ 0.6 ลานตัน (ปริมาณเฉลี่ยปกอนอยูที่ระดับ 2.4 – 2.5 ลานตัน) มาอยูที่ระดับประมาณ 1.8 – 1.9
ลานตัน

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผคู าน้าํ มัน ปรับราคาน้าํ มันเบนซินลดลง 0.50 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2550
และปรับราคาน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลลดลง 0.40 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2550 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 15 มกราคม 2550)

เบนซินออกเทน 95
เบนซินออกเทน 91
แกสโซฮอล
ดีเซลหมุนเร็ว

ปตท.
25.59
24.79
24.09
22.54

หนวย : บาท/ลิตร
อื่นๆ
25.59
24.79
24.09
22.54

จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.01 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับ
เฉลี่ย 36.1316 บาท/เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ตนทุนน้ํามันเบนซินลดลง 0.76 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซล
ลดลง 0.02 บาท/ลิตร ตามลําดับ สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 2.29 บาท/ลิตร
และ 0.51 บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 2.33 บาท/ลิตร
. ฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 15 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
0.1640
0.06
-1.3146
2

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 16 มกราคม 2550 มีเงินสดสุทธิ 5,219 ลานบาท มีหนี้สินคางชําระ
45,439 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 17,600 ลานบาท หนี้เงินกูสถาบันการเงิน 14,498 ลานบาท หนี้เงิน
ชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระ 1,356 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 11,675 ลานบาท ดอกเบี้ยคางจาย
ประจําเดือน 310 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิติดลบ 40,220 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 16 มกราคม 2550)
หนวย : ลานบาท
เงินสุทธิ
-ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินคางชําระ
-หนี้เงินกูสถาบันการเงิน
-หนีพ้ ันธบัตร
-หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มันคางชําระ*
-หนี้เงินชดเชยราคากาซ LPG*
-ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน
ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

5,219
5,219
-45,439
-14,498
-17,600
-1,356
-11,675
-310
-40,220

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

3,842
-2,662
-145
-750
-310
-25

หมายเหตุ :

* หนี้ชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระและหนี้ชดเชยราคา LPG เปนตัวเลขประมาณการ
** การชําระหนี้เงินกูดังกลาวแยกเปนหนี้ที่ครบกําหนดชําระจํานวน 1,665 ลานบาท
และชําระหนี้กอนครบกําหนดชําระจํานวน 997 ลานบาท
*** การชําระดอกเบี้ยเงินกูเปนดอกเบี้ยเงินกูสถาบันการเงินจํานวน 65 ลานบาท
และดอกเบี้ยเงินกูพันธบัตรจํานวน 245 ลานบาท

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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