สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(14 – 20 มกราคม 2551)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $86.32 และ $90.34 ตอบารเรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $3.51 และ $4.01 ตอบารเรล ตามลําดับ จากขาว Energy Information
Administration (EIA) รายงานปริมาณสํารองน้ํามันดิบของสหรัฐอเมริกา สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 11 มกราคม 2551
เพิ่มขึ้น 4.3 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 287.1 ลานบารเรล ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกวาที่นักวิเคราะหคาดการณไว
ประกอบกับ The International Energy Agency ปรับลดอุปสงคน้ํามันดิบของโลกในป 2551 ประมาณ
0.13 ลานบารเรล/วัน มาอยูที่ระดับ 1.98 ลานบารเรล/วัน เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว และเลขาธิการกลุม
โอเปค Mr. Abdullah al-Badri กลาวหากอุปทานน้ํามันตึงตัวพรอมเพิ่มการผลิต รวมทั้ง Reuters Poll
คาดการณปริมาณสํารองน้ํามันของสหรัฐอเมริกาที่จะประกาศเพิ่มขึ้นทุกชนิด
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $98.24
และ $97.70 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $4.89 และ $4.33 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคา
น้ํามันดิบและอินโดนีเซียลดปริมาณนําเขาน้ํามันเบนซินเดือนกุมภาพันธ 2551 ประมาณ 0.40 ลานบารเรล
มาอยูที่ระดับ 1.0 ลานบารเรล เนื่องจากราคาอยูในระดับสูง และ International Enterprise Singapore
(IES) รายงานปริมาณสํารอง Light Distillates ของสิงคโปรสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 16 มกราคม 2551 เพิ่มขึ้น
รอยละ 2.8 อยูที่ระดับ 7.88 ลานบารเรล ประกอบกับ Petroleum Association of Japan (PAJ) รายงาน
ปริมาณสํารองน้ํามันเบนซินของญี่ปุนสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 12 มกราคม 2551 เพิ่มขึ้นรอยละ 6.42 จาก
สัปดาหกอนมาอยูที่ระดับ 14.350 ลานบารเรล
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $104.77 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $4.05 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและอุปสงค Heating Oil ในประเทศ
ญี่ปุนเบาบางสงผลใหปริมาณสํารองน้ํามันดีเซลยังอยูในญี่ปุนอยูในระดับสูง ประกอบกับ PAJ รายงาน
ปริมาณสํารองน้ํามันดีเซลของญี่ปุนสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 12 มกราคม 2551 เพิ่มขึ้นรอยละ 1.40 จาก
สัปดาหกอนมาอยูที่ระดับ 12.85 ลานบารเรล และขาวโรงกลั่นญี่ปุนอาจสงออกน้ํามันดีเซลในเดือน
กุมภาพันธ 2551 ประมาณ 10-15 เที่ยวเรือ (เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนประมาณ 5 เที่ยวเรือ)

น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $72.21 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจาก
สัปดาหที่แลว $4.21 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและอุปทานในภูมิภาคยังคงอยูในระดับสูงโดยปริมาณ
สํารอง Residues สิงคโปรสูงกวาระดับ 12.5 ลานบารเรล ติดตอกันมาตั้งแตปลายเดือนตุลาคม 2550
ประกอบกับ Arbitrage Cargo จากตะวันตกมายังภูมิภาคในเดือนกุมภาพันธ 2551 อยูที่ระดับ 2.85 ลาน
ตัน ซึ่งสูงกวาระดับเฉลี่ยปกติที่ประมาณ 2.5 ลานตัน และเปนระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือน
2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามันทุกราย ปรับราคาน้ํามันเบนซินลดลง 0.40 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 17 มกราคม
2551 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 21 มกราคม 2551)
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จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.12 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
33.2520 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินลดลง 1.10 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลลดลง 0.93
บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.53 บาท/ลิตร และ 1.36 บาท/ลิตร
ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.57 บาท/ลิตร
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3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้าํ มันเชือ้ เพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 21 มกราคม 2551)
ชนิดน้าํ มัน
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
น้ํามันแกสโซฮอล 95 (E10)
น้ํามันแกสโซฮอล 95 (E20)
น้ํามันแกสโซฮอล 91
น้ํามันกาด
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ํามันดีเซลหมุนเร็วบี 5
น้ํามันมวง
น้ํามันเตา
LPG

บาท/ลิตร
3.32
2.62
0.1130
-0.4370
-0.3870
0.10
0.30
0.00
-1.2409
0.06
0.2950

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2551 มีเงินสดในบัญชี 11,885 ลานบาท มี
หนี้สินกองทุน 10,107 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 8,800 ลานบาท ภาระดอกเบี้ยพันธบัตร 388 ลานบาท
และหนี้คางชําระเงินชดเชย 919 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิ 1,778 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
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ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 15 มกราคม 2550)
เงินสดในบัญชี
- เงินสะสมสํารองเพื่อการชําระหนี้*
- เงินสะสมเพือ่ การจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตรชุดที่ 3 (ต.ค.51)**
- เงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินกองทุน
- หนี้พนั ธบัตร**
- ภาระดอกเบีย้ พันธบัตร
- หนี้คางชําระเงินชดเชย***
หนี้เงินชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง
หนี้ชดเชยกาซ LPG
หนี้เงินชดเชยแกสโซฮอล 91 และ บี5
หนี้เงินชดเชย B100
ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

หนวย : ลานบาท
11,885
2,920
6,397
2,568
-10,107
-8,800
-388
-919
-732
-100
-32
-55
1,778

หมายเหตุ : * ตองสะสมไวตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของ สบพน. และผูถือพันธบัตร
** เงินดังกลาวสะสมเพื่อจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตรชุดที่ 3 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมสํารอง
เพื่อการชําระหนี้ 2,920 ลานบาท จะเทากับจํานวนเงินที่จะตองจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตร
ชุดที่ 3 คือ 9,317 ลานบาท
*** หนี้คางชําระเงินชดเชยเปนตัวเลขประมาณการ
ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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