สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(4 – 10 มิถุนายน 2550)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $65.40 และ $70.84 ตอบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $0.68 และ $2.82 ตอบารเรล ตามลําดับ จากประธานาธิบดีอิหราน
Mr. Mahmoud Ahmadinejad กลาวสนับสนุนปาเลสไตนและเลบานอนในการลมลางอิสราเอล และสหภาพแรงงาน
ไนจีเรีย NUPENG และ PENGASSAN ขูหยุดงานหลังรัฐบาลปรับเพิ่มราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินภายในประเทศ
และขาวพายุไซโคลน GONU พัดเขาสูบริเวณชายฝงของประเทศโอมาน สงผลใหตองปดทาสงออก
น้ํามันดิบ Mina al Fahal (Capacity: 650,000 บารเรล/วัน)
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $85.53
และ $84.71 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $1.14 และ $1.27 ตอบารเรล ตามลําดับ จากตลาด
คาดวาโรงกลั่นในแถบเอเชียเหนือจะมี Cargo สงออกมากขึ้น ในเดือนกรกฎาคม หลังจากสามารถกลับมา
เปดดําเนินการผลิตไดตามปกติ รวมทั้ง International Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณ
สํารองของสิงคโปรสัปดาหสิ้นสุด วันที่ 6 มิถุนายน 2550 เพิ่มขึ้นจากสัปดาหกอน 0.97 ลานบารเรล อยูที่
ระดับ 9.06 ลานบารเรล และ Energy Information Administration (EIA) รายงานปริมาณสํารองน้ํามัน
เบนซินของสหรัฐอเมริกา สิ้นสุดสัปดาหที่ 1 มิถุนายน 2550 เพิ่มขึ้น 3.5 ลานบารเรล อยูที่ 201.54 ลานบารเรล
ประกอบกับขาวปริมาณสํารองของสิงคโปร ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2550 อยูที่ระดับ 9.06 ลานบารเรล ซึ่งเปน
ระดับที่สูงกวาระยะเวลาเดียวกันของปกอนรอยละ 26
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $81.26 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.02 ตอบารเรล จากผูคาคาดวาความตองการซื้อ 0.5% Sulfur ในภูมิภาค
อาจลดลงเนื่องจากอินโดนีเซียมีแผนเปลี่ยนคุณภาพ เปน 0.35% Sulfur ในเดือนกรกฎาคม 2550
น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $54.85 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากสัปดาหที่แลว $2.13 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และจากผูคาคาดวาจีนอาจนําเขาน้ํามันเตาเพิ่มขึ้น
จากขาวรัฐบาลลดภาษีนําเขาลงจากรอยละ 6 มาอยูที่รอยละ 3 ขณะที่ Arbitrage Cargoes ที่จะเขามา
เอเชียในเดือนมิถุนายน 2550 ลดลงจากเดือนกอน 0.4 ลานเมตริกตัน อยูที่ระดับ 2.5 – 2.6 ลานเมตริกตัน
และในเดือนกรกฎาคม 2550 คาดวาจะลดลงอยูที่ระดับ 1.8 – 1.9 ลานเมตริกตัน รวมทั้งตลาดคาดวายังคงมี
ความตองการใชน้ํามันเตากํามะถันต่ําจากญี่ปุนและไตหวันในระดับสูงเพื่อใชในการผลิตกระแสไฟฟา
เนื่องจากโรงไฟฟานิวเคลียรยังคงปดซอมบํารุงจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม 2550 ประกอบกับ IES รายงาน
ปริมาณสํารองลดลง ประมาณ 0.89 ลานบารเรล/วัน จากสัปดาหกอนมาอยูที่ระดับ 13.65 ลานบารเรล

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผคู าน้ํามันทุกราย ไมมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีก โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2550)
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จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.07 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับ
เฉลี่ย 34.6699 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินลดลง 0.29 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลลดลง
0.04 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.42 บาท/ลิตร และ 1.33 บาท/
ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 2.07 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2550)
ชนิดน้ํามัน
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
น้ํามันแกสโซฮอล 95
น้ํามันแกสโซฮอล 91
น้ํามันกาด
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ํามันดีเซลบี 5
น้ํามันมวง
น้ํามันเตา
LPG

บาท/ลิตร
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3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2550 มีเงินสดสุทธิ 11,142 ลานบาท มีหนี้สิน
คางชําระ 33,010 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 17,600 ลานบาท หนี้เงินกูสถาบันการเงิน 4,844 ลานบาท
หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระ 991 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 9,553 ลานบาท ดอกเบี้ย
คางจายประจําเดือน 22 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิติดลบ 21,868 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2550)
หนวย : ลานบาท
เงินสุทธิ
-ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินคางชําระ
-หนี้เงินกูสถาบันการเงิน
-หนีพ้ ันธบัตร
-หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มันคางชําระ*
-หนี้เงินชดเชยราคากาซ LPG*
-ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน

11,142
11,142
-33,010
-4,844
-17,600
-991
-9,553
-22

ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

-21,868

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

3,796
-778
0
-1
-756
-22
3,018

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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