สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(7 – 13 มกราคม 2551)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $89.83 และ $94.35 ตอบารเรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $1.45 และ $3.03 ตอบารเรล ตามลําดับ จาก National Weather Service
รายงานสภาวะอากาศในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีการบริโภค Heating Oil
มากที่สุดจะมีอุณหภูมิสูงกวาปกติ สงผลใหปริมาณความตองการใช Heating Oil ของประเทศในสัปดาห
สิ้นสุดวันที่ 12 มกราคม 2551 ต่ํากวาระดับปกติรอยละ 38.5 และขาวบริษัท StatoilHydro ประเทศนอรเวย
กลับมาดําเนินการผลิตน้ํามันดิบจากแทนขุดเจาะ Veslefrikk (20,000 บารเรล/วัน) บริเวณทะเลเหนือหลังปด
ทําการสัปดาหกอนเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ประกอบกับขาวนาย Lawrence Summers อดีต
รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา กลาววา เศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีโอกาสเขาสูภาวะถดถอย
มากกวารอยละ 50 สอดคลองกับคํากลาวสุนทรพจนของนาย Ben Bernanke ประธานธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกาวาเศรษฐกิจสหรัฐฯ อยูในภาวะชะลอตัวและธนาคารฯ พรอมดําเนินมาตรการทางการเงินเพือ่
กระตุนเศรษฐกิจ รวมทั้ง Energy Information Administration (EIA) คาดวาปริมาณการผลิตน้ํามันดิบของ
กลุมโอเปค ในไตรมาสแรก ป 2551 จะเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนรอยละ 2.1 มาอยูที่ระดับ 32.37 ลานบารเรล
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $103.13
และ $102.03 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $2.50 และ $2.34 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคา
น้ํามันดิบ และผูคาคาดวาอุปทานน้ํามันเบนซินในตลาดเอเชียจะเพิ่มขึ้นจากขาว Reliance ของอินเดียหยุด
สงออกน้ํามันเบนซินไปอิหรานจากสถาบันการเงินระงับการออกหนังสือค้ําประกัน ใหอิหรานเพื่อกดดันเรื่อง
นิวเคลียร ประกอบกับ International Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณสํารอง Light Distillates
ของสิงคโปรสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 2 มกราคม 2551 เพิ่มขึ้น 0.91 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 8.15 ลานบารเรล
ซึ่งสูงกวาชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 8.1 อีกทั้ง Petroleum Association of Japan (PAJ) รายงานปริมาณ
สํารองน้ํามันเบนซินของประเทศญี่ปุน ณ วันที่ 5 มกราคม 2551 เพิ่มขึ้นรอยละ 1.1 มาอยูที่ 13.43 ลานบารเรล
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $108.82 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $2.27 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและโรงกลั่นในประเทศอินโดนีเซีย
สามารถเดินเครื่องไดเต็มกําลังผลิตทําให Pertamina มีแผนลดการนําเขาน้ํามันดีเซลในเดือนกุมภาพันธ 2551
ลง 300,000 บารเรล มาอยูที่ระดับ 4.4 ลานบารเรล (เปนระดับต่ําสุดในรอบ 22 เดือน) และ IES รายงานปริมาณ
สํารอง Middle Distillates สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 2 มกราคม 2551 เพิ่มขึ้น 0.60 ลานบารเรลอยูที่ระดับ 7.39
ลานบารเรล สูงกวาชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 5.7 และตลาดคาดวาอุปทานจากอินเดียจะเพิ่มขึ้น

น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $76.42 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจาก
สัปดาหที่แลว $1.78 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และ IES รายงานปริมาณสํารอง Residues ของ
สิงคโปรสัปดาหสิ้นสุดวันที่2 มกราคม 2551 อยูที่ระดับ 13.23 ลานบารเรล ซึ่งสูงกวาชวงเดียวกันของป
กอนรอยละ 30.3 และสูงที่สุดในรอบ 8 เดือน และขาวโรงไฟฟาเกาหลีใต - Korea Electric East-West
Power Corp. (KEWPCO) ลดการนําเขาน้ํามันเตาในเดือนกุมภาพันธ ลงจากเดือนมกราคม ปริมาณ
132,000 ตัน มาอยูที่ระดับ 72,000 ตัน จากปริมาณสํารองอยูในระดับสูง รวมทั้ง Arbitrage จากตะวันตก
มาเอเชียในเดือนกุมภาพันธเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 200,000 ตัน อยูที่ระดับ 2.5 ลานเมตริกตัน ซึ่งเปน
ระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือน
2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามันทุกราย ปรับราคาน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.40 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 8 มกราคม
2551 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 14 มกราคม 2551)

เบนซินออกเทน 95
เบนซินออกเทน 91
แกสโซฮอล 95 (E10)
แกสโซฮอล 95 (E20)
แกสโซฮอล 91
ดีเซลหมุนเร็ว
ดีเซลหมุนเร็วบี 5

ปตท.
33.69
32.39
29.69
27.69
28.89
29.74
28.74

หนวย : บาท/ลิตร
อื่นๆ
33.69
32.39
29.69
27.69
28.89
29.74
28.74

จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.27 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
33.3925 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินลดลง 0.70 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลลดลง 0.66
บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.46 บาท/ลิตร และ 1.28 บาท/ลิตร
ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.64 บาท/ลิตร
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3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้าํ มันเชือ้ เพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 14 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
4.00
3.30
0.30
-0.25
-0.20
0.10
0.70
-0.10
-1.1078
0.06
0.2950

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 8 มกราคม 2551 มีเงินสดสุทธิ 14,151 ลานบาท มี
หนี้สินคางชําระ 12,979 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 8,800 ลานบาท ภาระดอกเบี้ยพันธบัตร 517 ลานบาท
และหนี้คางชําระเงินชดเชย 3,662 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิ 1,172 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
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ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 8 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
ประมาณการรายรับ/รายจายเดือน ม.ค. 51
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ สุทธิ
รายจายของกองทุน
- ชําระหนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้ํามัน
- ชําระหนี้ชดเชยราคา LPG
- จายชดเชยราคาน้าํ มัน B100
- จายเงินคืนกองทุนฯ
รายรับมากกวารายจาย

หนวย : ลานบาท
14,151
2,920
6,397
4,834
-12,979
-8,800
-517
-3,662
-732
-2,847
-28
-55
1,172
1,663
-2,947
-0.1
-2,847
-100
0
-1,284

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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