สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(23 - 29 กรกฎาคม 2550)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบเฉลี่ยอยูที่ระดับ $70.21 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห
ที่แลว $0.14 ตอบารเรล จากขาวบริษัทเชลลไนจีเรียหยุดการผลิตน้ํามันดิบบริเวณ Western Delta
ปริมาณ 195,000 บารเรล/วัน ทําใหกําลังการผลิตของเชลลในไนจีเรียลดลงรวม 475,000 บารเรล/วัน และ
ขาวระเบิดใจกลางกรุงแบกแดดของอิรักทําใหมีผูเสียชีวิต 25 ราย และบาดเจ็บ 115 ราย ประกอบกับขาว
รัฐมนตรีกระทรวงน้ํามันของอิหราน แถลงวาโอเปคอาจจะไมพิจารณาเพิ่มปริมาณการผลิตน้ํามันในการ
ประชุมครั้งตอไปในเดือนกันยายน 2550 ในขณะที่น้ํามันดิบเบรนทเฉลี่ยอยูที่ระดับ $76.50 ตอบารเรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $1.45 ตอบารเรล จากขาว Petrologistics คาดการณปริมาณการผลิต
น้ํามันดิบจากกลุมโอเปคในเดือนกรกฎาคม 2550 จะเพิ่มขึ้นประมาณ 300,000 บารเรล/วัน มาอยูที่ระดับ
30.7 ลานบารเรล/วัน และจากขาว ExxonMobil คาดวาโรงกลั่น Fawley ของบริษัท ที่อังกฤษ (กําลังการผลิต
326,000 บารเรล/วัน จะกลับมาเปดดําเนินการไดภายในสัปดาหนี้หลังไดรับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม
เมื่อสัปดาหกอน
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $82.22
และ $81.39 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $2.58 และ $2.60 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคา
น้ํามันดิบ และจากขาวโรงกลั่นหลายแหงในประเทศญี่ปุนจะกลับมาดําเนินการไดตามปกติ และจาก
Arbitrage Cargo ไปยังสหรัฐอเมริกาปด ประกอบกับ The General Administration of Customs ประเทศจีน
รายงานปริมาณสงออกเดือนมิถุนายน 2550 เพิ่มขึ้นรอยละ 340 จากป 2549 ที่ระดับ 120,000 ตัน มาอยู
ที่ระดับ 526,460 ตัน
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $85.49 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $2.01 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และราคาซื้อขายในตลาดรายวัน
ประกอบกับอินโดนีเซียและเวียดนามชะลอการนําเขาน้ํามันดีเซล เนื่องจากอุปทานภายในประเทศมี
เพียงพอและอยูในชวงฤดูฝน
น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $61.73 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากสัปดาหที่แลว $0.71 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และจากขาว Tokyo Electric Power Co. (TEPCO)
ของญี่ปุน อาจมีแผนเลื่อนกําหนดการเปดดําเนินการของโรงเตาปฏิกรณนิวเคลียรผลิตไฟฟาออกไปเกิน
กวาหนึ่งป ทําใหตลาดคาดการณวา อุปสงคน้ํามันเตาเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟาในญี่ปุนจะเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ Arbitrage จากตะวันตกมายังภูมิภาคในเดือนสิงหาคม 2550 จะลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2550
ประมาณ 0.3 ลานตัน มาอยูที่ระดับ 2.07 ลานตัน

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามันทุกราย ปรับราคาน้ํามันเบนซิน 95 และ 91 และแกสโซฮอล 95 และ 91
ลดลง 0.40 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชือ้ เพลิง

(ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2550)
หนวย : บาท/ลิตร

เบนซินออกเทน 95
เบนซินออกเทน 91
แกสโซฮอล 95
แกสโซฮอล 91
ดีเซลหมุนเร็ว
ดีเซลหมุนเร็วบี 5

ปตท.
29.19
28.39
25.69
24.89
25.74
25.04

อื่นๆ
29.19
28.39
25.69
24.89
25.74
25.04

จากคาเงินบาทของไทยออนตัวลงจากสัปดาหที่แลว 0.25 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับ
เฉลี่ย 33.8007 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินลดลง 0.42 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลลดลง
0.29 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 2.10 บาท/ลิตร และ 1.12 บาท/ลิตร
ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.57 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 1 สิงหาคม 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
0.10
0.10
1.50
0.30
-0.1770
0.06
-0.7967
2

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2550 มีเงินสดสุทธิ 13,071 ลานบาท มีหนี้สิน
คางชําระ 28,687 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 17,600 ลานบาท หนี้เงินกูสถาบันการเงิน 1,533 ลานบาท
หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระ 990 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 8,556 ลานบาท ดอกเบี้ย
คางจายประจําเดือน 7 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิติดลบ 15,616 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2550)
หนวย : ลานบาท
เงินสุทธิ
-ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินคางชําระ
-หนี้เงินกูสถาบันการเงิน
-หนีพ้ ันธบัตร
-หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มัน*
-หนี้เงินชดเชยราคากาซ LPG*
-ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน

13,071
13,071
-28,687
-1,533
-17,600
-990
-8,556
-7

ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

-15,616

ประมาณการรายรับ/รายจายเดือน ส.ค. 50
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ**
รายจายจากกองทุนฯ
ชําระหนี้เงินกู
ชําระหนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มัน
ชําระหนี้ชดเชยราคา LPG
จายเงินกองทุนฯ คืน
จายชดเชยราคาน้ํามัน B100
ชําระดอกเบี้ยเงินกู
รายรับมากกวารายจาย

3,477
-2,587
-1,533
-0.1
-751
-283
-13
-7
890

หมายเหตุ :

* หนี้ชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระและหนี้ชดเชยราคา LPG เปนตัวเลขประมาณการ
** รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ คํานวณโดยคํานึงถึงผลกระทบจากนโยบายการสงเสริมการใช
น้ํามันแกสโซฮอลและน้ํามันไบโอดีเซลแลว แตเปนรายรับที่ยังรวมเงินสงเขากองทุนฯ ของ LPG
กรณีสงออก และไมหักภาระการชดเชยราคา LPG ประมาณ 359 ลานบาท/เดือน

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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