สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(2 -8 กรกฎาคม 2550)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $68.07 และ $73.54 ตอบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $1.85 และ $2.51 ตอบารเรล ตามลําดับ จากขาวกลุมกอการรายในไนจีเรีย
บุกแทนขุดเจาะน้ํามันของบริษัท Shell ที่เกาะ Soku บริเวณ Niger Delta และลักพาตัวแรงงานตางชาติ 5 ราย
และกลุม Movement for the Emancipation of the Niger Delta (MEND) ประกาศสิ้นสุดสัญญาพักรบ
กับรัฐบาลที่ดําเนินมาเปนเวลา 1 เดือนพรอมเรียกรองใหมีการเจรจาเพื่อสรางสันติภาพบริเวณแหลงผลิต
น้ํามัน และขาวรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานอัลจีเรีย Mr. Chakib Khelil กลาวราคาน้ํามันในชวงฤดู
รอนนี้จะทรงตัวในระดับสูงโดยราคาน้ํามันดิบเฉลี่ยในป 50 จะอยูที่ระดับสูงกวา 60 เหรียญสหรัฐฯ/บารเรล
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $88.03
และ $86.99 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $2.08 และ $2.24 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคา
น้ํามันดิบ และจากความตองการใชในภูมิภาคยังมีอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ Cosmo Oil ของญี่ปุน เลื่อน
การกลับมาดําเนินการโรงกลั่น Sakaide (140,000 บารเรล/วัน) และคาดวาจะสามารถกลับมาดําเนินการ
ไดตามปกติในชวงปลายเดือนกรกฎาคม ประกอบกับตลาดน้ํามันเบนซินโดยรวมยังคงแข็งแกรงจากการ
เขาสู Peak ของฤดูทองเที่ยวของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งจีนลดปริมาณการสงออกน้ํามันเบนซินในเดือน
กรกฎาคมลงจากเดือนมิถุนายน ประมาณ 120,000 ตัน มาอยูที่ 300,000 ตัน เนื่องจากความตองการใช
ภายในประเทศอยูในระดับสูง
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $83.46 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $1.68 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และ IES รายงานปริมาณสํารอง
ของสิงคโปรสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 ลดลง 0.39 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 7.56 ลานบารเรล
ประกอบกับขาวเกาหลีใตจะลดปริมาณสงออกจาก MR-sized Cargo จํานวน 32 - 35 ลํา ในเดือน
กรกฎาคม 2550 ลงเหลือประมาณ 27 - 30 ลํา ในเดือนสิงหาคม 2550 เนื่องจากโรงกลั่นปดซอมบํารุง
และจากมี Arbitrage Gas Oil ไปยังตะวันตก ประมาณ 3.75 ลานบารเรล ในเดือนกรกฎาคม 2550
น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $58.44 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากสัปดาหที่แลว $1.35 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และจากความตองการซื้อในภูมิภาคมีมาก ในขณะ
ที่ Arbitrage จากตะวันตกเขามาเอเชียในเดือนสิงหาคม ลดลงกวาที่ตลาดคาดการณไวประมาณ 80,000
ตัน มาอยูที่ระดับ 1.4 - 1.5 ลานตัน

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผคู าน้ํามันทุกราย ปรับราคาน้ํามันเบนซิน 95 และ 91 เพิ่มขึ้น 0.40 บาท/ลิตร
และน้ํามันแกสโซฮอล 95 เพิ่มขึ้น 0.20 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2550 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2550)
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แกสโซฮอล 95
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หนวย : บาท/ลิตร
อื่นๆ
30.39
29.59
26.89
26.39
25.34
24.64

จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.31 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับ
เฉลี่ย 34.3648 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.28 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซล
เพิ่มขึ้น 0.20 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.18 บาท/ลิตร และ 0.96
บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 2.08 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 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
0.40
0.10
1.50
0.30
-0.2193
0.06
-0.9393
2

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2550 มีเงินสดสุทธิ 13,883 ลานบาท มีหนี้สิน
คางชําระ 32,782 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 17,600 ลานบาท หนี้เงินกูสถาบันการเงิน 4,844 ลานบาท
หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระ 991 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 9,080 ลานบาท ดอกเบี้ย
คางจายประจําเดือน 267 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิติดลบ 18,899 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2550)
หนวย : ลานบาท
เงินสุทธิ
-ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินคางชําระ
-หนี้เงินกูสถาบันการเงิน
-หนีพ้ ันธบัตร
-หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มันคางชําระ*
-หนี้เงินชดเชยราคากาซ LPG*
-ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน

13,883
13,883
-32,782
-4,844
-17,600
-991
-9,080
-267

ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

-18,899

ประมาณการรายรับ/รายจายเดือน มิ.ย. 50
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ**
รายจายจากกองทุนฯ
ชําระหนี้เงินกู
ชําระหนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มัน
ชําระหนี้ชดเชยราคา LPG
ชําระดอกเบี้ยเงินกู* **
รายรับมากกวารายจาย

3,614
-2,131
-1,110
-0.4
-751
-267
1,485.6

หมายเหตุ :

* หนี้ชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระและหนี้ชดเชยราคา LPG เปนตัวเลขประมาณการ
** รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ เปนรายรับซึ่งยังไมหักภาระชดเชยราคา LPG จํานวน 359 ลานบาท/เดือน
*** ดอกเบี้ยเงินกูจํานวนเงิน 267 ลานบาท แยกเปน ดอกเบี้ยเงินกูพันธบัตร 245 ลานบาท
และดอกเบี้ยเงินกูสถาบันการเงิน 22 ลานบาท

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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