สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(14 – 20 พฤษภาคม 2550)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $64.85 และ $68.10 ตอบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $1.96 และ $3.16 ตอบารเรล ตามลําดับ จากตลาดคาดวาความตองการใช
น้ํามั นดิ บในสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มขึ้ น หลั งจากโรงกลั่นหลายแห งทยอยกลับมาเปดดํ าเนิ นการได ตามปกติ
ประกอบกับ ขาวทาขนสงน้ํามันดิบทั้งหมดในคูเวต ไดแก Mina Al Ahmadi, Mina Abdulla และ Mina Suad
ตองหยุดสงมอบน้ํามันชั่วคราว เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน รวมทั้งโอเปคไดประกาศจุดยืนจะไมเพิ่ม
กําลังการผลิตน้ํามันจนกวาจะมีการประชุมครั้งตอไปในเดือนกันยายน 2550
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $90.53
และ $89.67 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $3.30 และ $3.23 ตอบารเรล ตามลําดับ ตาม
ราคาน้ํามันดิบ จากผูคาคาดวาอุปทานจะยังคงตึงตัวจาก Arbitrage ไปสหรัฐอเมริกาเปดเนื่องจาก
สหรัฐอเมริกาจะเขาสูฤดูการขับขี่ใน 3 สัปดาห ในขณะที่โรงกลั่นในญี่ปุนและเกาหลียังอยูระหวางการปด
ซอมบํารุง ลาสุดมีขาวการปดฉุกเฉินโรงกลั่น Ontario (472,000 บารเรล/วัน) ของแคนาดาทําใหตองลด
กําลังการผลิตลงเหลือเพียงรอยละ 25 (118,000 บารเรล/วัน) สงผลใหอุปทานของสหรัฐอเมริกาตึงตัว โดย
ปจจุบันปริมาณสํารองของสหรัฐอเมริกา อยูในระดับต่ําสุดในรอบ 16 ป ที่ระดับ 193.5 ลานบารเรล
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $82.31 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $1.92 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และความตองการในภูมิภาคยังคงมี
อยางตอเนื่อง ในขณะที่ Arbitrage ไปตะวันตกเปด และขาวจีนลดปริมาณสงออกจาก 150,000 ตัน
(1,125,000 บารเรล) ในเดือนพฤษภาคม เหลือ 30,000 ตัน (225,000 บารเรล) ในเดือนมิถุนายน ประกอบกับ
International Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณสํารองของสิงคโปรสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 16
พฤษภาคม 2550 เพิ่มขึ้น 0.32 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 8.98 ลานบารเรล
น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $53.76 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากสัปดาหที่แลว $0.04 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และขาว Arbitrage Cargo จากตะวันตกมีปริมาณ
ลดลงมาอยูที่ 2.1 - 2.2 ลานตันในเดือนมิถุนายน ซึ่งต่ํากวาปริมาณเฉลี่ยตอเดือนที่ 2.7 - 2.8 ลานตันในป
กอน และขาวอุปทานในตะวันออกกลางตึงตัวเนื่องจากความตองการใชน้ํามันเตาเพื่อผลิตไฟฟาอยูใน
ระดับสูง ในขณะที่โรงกลั่นในภูมิภาคอยูระหวางการปดซอมบํารุง

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผคู าน้ํามันทุกราย ปรับราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินเพิ่มขึน้ 0.40 บาท/ลิตร เมื่อ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2550 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2550)
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จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.07 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับ
เฉลี่ย 34.6790 บาท/เหรียญสหรัฐ และตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.68 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซล
เพิ่มขึ้น 0.38 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 0.61 บาท/ลิตร และ 1.10
บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.90 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2550)
ชนิดน้ํามัน
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
น้ํามันแกสโซฮอล 95
น้ํามันแกสโซฮอล 91
น้ํามันกาด
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ํามันดีเซลบี 5
น้ํามันมวง
น้ํามันเตา
LPG

บาท/ลิตร
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0.60
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3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2550 มีเงินสดสุทธิ 9,469 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 24,069 ลานบาท มีรายละเอียด
ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2550)
หนวย : ลานบาท
เงินสุทธิ
-ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินคางชําระ
-หนี้เงินกูสถาบันการเงิน
-หนีพ้ ันธบัตร
-หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มันคางชําระ*
-หนี้เงินชดเชยราคากาซ LPG*
-ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน

9,469
9,469
-33,538
-4,844
-17,600
-1,064
-10,008
-22

ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

-24,069

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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