สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(7 – 13 พฤษภาคม 2550)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $62.90 และ $64.94 ตอบารเรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $1.23 และ $1.88 ตอบารเรล ตามลําดับ จากโรงกลั่นในสหรัฐอเมริกา เริ่ม
กลับมาดําเนินการหลังเสร็จสิ้นการปดซอมบํารุง รวมทั้ง Energy Information Administration (EIA)
รายงานปริมาณสํารองน้ํามันของสหรัฐอเมริกาประจําสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 เพิ่มขึ้นจาก
สัปดาหกอนทุกชนิด และเพิ่มมากกวาที่นักวิเคราะหไดคาดการณไว ประกอบกับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน
ของ Algeria คาดการณอุปทานน้ํามันในตลาดโลกอยูสูงกวาระดับความตองการใชอยู 200,000 บารเรล/
วัน จากปริมาณสํารองน้ํามันดิบสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้น 5.6 ลานบารเรล มาอยูที่ 341.2 ลานบารเรล นับเปน
ระดับสูงที่สุดตั้งแตเดือนมิถุนายน 2549
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $87.24 ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $0.08 และน้ํามันเบนซินออกเทน 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $86.44 ตอบารเรล ปรับตัว
ลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.12 ตอบารเรล จาก Barclay คาดการณวาปริมาณความตองการซื้อน้ํามัน
เบนซินของสหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤษภาคม อยูที่ระดับ 9.344 ลานบารเรล/วัน เพิ่มขึ้น 0.063 ลาน
บารเรล/วัน จากเดือนเมษายน และ Accuweather คาดการณ Hurricane บริเวณมหาสมุทร Atlantic ในป
2550 ไวถึง 13 ลูก ซึ่งอาจเปนอุปสรรคตอแหลงผลิตได Arbitrage ไปตะวันตกเปด
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $80.39 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.35 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และจากขาว Taiwan's Formosa
Petrochemical Corp. จะเพิ่มการสงออกเดือนพฤษภาคม 2550 มาอยูที่ระดับ 450,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้น
150,000 ตัน จากเดือนเมษายน 2550 เนื่องจากโรงกลั่น Mailiao (540,000 บารเรล/วัน) สามารถกลับมา
ดําเนินการผลิตไดตามปกติหลังปดซอมบํารุงประจําป และ IES รายงานปริมาณสํารองของสิงคโปรสัปดาห
สิ้นสุดวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 เพิ่มขึ้น 0.27 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 8.66 ลานบารเรล
น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $53.72 ตอบารเรล ปรับตัวลดลง
จากสัปดาหที่แลว $1.30 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ จากขาว Saudi Aramco ออกประมูลขายปริมาณ
80,000 ตัน สงมอบตนเดือนมิถุนายน 2550 และจีนมีแผนลดการนําเขาในเดือนพฤษภาคม 2550 ลงจาก
แผนเดิมประมาณ 100,000 ตัน อยูที่ระดับ 500,000 – 550,000 ตัน และจากขาว IES รายงานปริมาณ
สํารองของสิงคโปรสัปดาหสิ้นสุด 9 พฤษภาคม 2550 เพิ่มขึ้น 2.13 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 14.17 ลาน
บารเรล

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผคู าน้ํามันทุกราย ปรับราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินเพิ่มขึน้ 0.40 บาท/ลิตร เมื่อ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2550 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2550)
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หนวย : บาท/ลิตร
อื่นๆ
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24.64

จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวลงจากสัปดาหที่แลว 0.15 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับ
เฉลี่ย 34.7455 บาท/เหรียญสหรัฐ และตนทุนน้ํามันเบนซินลดลง 0.06 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซล
ลดลง 0.15 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 0.73 บาท/ลิตร และ 1.38
บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 2.70 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2550)
ชนิดน้ํามัน
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
น้ํามันแกสโซฮอล 95
น้ํามันแกสโซฮอล 91
น้ํามันกาด
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ํามันดีเซลบี 5
น้ํามันมวง
น้ํามันเตา
LPG

บาท/ลิตร
3.46
3.26
0.60
0.60
0.10
1.50
0.30
0.2824
0.06
-1.1305
2

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2550 มีเงินสดสุทธิ 7,762 ลานบาท มีหนีส้ นิ
คางชําระ 33,538 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 17,600 ลานบาท หนี้เงินกูสถาบันการเงิน 4,844 ลานบาท
หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระ 1,064 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 10,008 ลานบาท
ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน 22 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิติดลบ 25,776 ลานบาท มีรายละเอียด
ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2550)
หนวย : ลานบาท
เงินสุทธิ
-ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินคางชําระ
-หนี้เงินกูสถาบันการเงิน
-หนีพ้ ันธบัตร
-หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มันคางชําระ*
-หนี้เงินชดเชยราคากาซ LPG*
-ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน

7,762
7,762
-33,538
-4,844
-17,600
-1,064
-10,008
-22

ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

-25,776

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

3,796
-847
0
-73
-752
-22
2,949

หมายเหตุ :

* หนี้ชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระและหนี้ชดเชยราคา LPG เปนตัวเลขประมาณการ
** รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ คํานวณโดยคํานึงถึงผลกระทบจากนโยบายการสงเสริม
การใชน้ํามันแกสโซฮอลและน้ํามันไบโอดีเซลแลว แตเปนรายรับที่ยังไมหักภาระการชดเชยราคา LPG
จํานวน 359 ลานบาท/เดือน
*** เดือน พ.ค. 50 ไมมีหนี้ครบกําหนดชําระ และไมชําระหนี้กอนครบกําหนดชําระ
เนื่องจากสะสมเงินไวไถถอนพันธบัตรจํานวน 8,800 ลานบาท ในเดือน ต.ค. 50

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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