สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(25 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2551)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $93.14 และ $99.16 ตอบารเรล ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $1.54 และ $2.29 ตอบารเรล ตามลําดับ จาก Traders & Hedge Funds เขาซื้อขาย
ทํากําไรในตลาดซื้อขายน้ํามันดิบลวงหนา NYMEX และจากคาเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาที่ออนตัวลง
ตอเนื่องและอยูในระดับต่ําสุดเปนประวัติการณในสัปดาหที่ผานมาจากคาดการณวาธนาคารกลางสหรัฐฯ
จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนมีนาคมนี้ และสถานการณตึงเครียดในประเทศผูผลิต เชน ไนจีเรีย
อิหราน อิรัก และเวเนซุเอลา ยังเปนปจจัยทางความรูสึกที่สรางความกังวลเกี่ยวกับ Supply Disruption
และสงผลกระทบตอราคาอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นสภาพอากาศหนาวเย็นในสหรัฐฯ และการประชุมโอเปค ใน
วันที่ 5 มีนาคม 2551 ผูคาคาดวามีความเปนไปไดสูงที่จะไมเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิต สงผลใหราคา
อยูในระดับสูง
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $110.32
และ $109.53 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $2.63 และ $2.78 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคา
น้ํามันดิบและมีแรงซื้อจากอินโดนีเซียและเวียดนาม และอุปทานจากจีนมีปริมาณจํากัดโดย Chinese
Customs รายงานปริมาณสงออกน้ํามันเบนซินของจีนในเดือนมกราคม 2551 ที่ระดับ 510,000 บารเรล
ต่ํากวาชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 83 และนําเขาปริมาณ 250,000 บารเรล สูงกวาชวงเดียวกันของป
กอน รอยละ 250 อยางไรก็ตามซาอุดิอาระเบียกลับมาเดินเครื่องหนวย hydrocracker (44,000 บารเรล/วัน)
ที่โรงกลั่น RasTanura เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2551 และ International Enterprise Singapore (IES) รายงาน
ปริมาณสํารอง Light Distillates สัปดาหสิ้นสุด 27 กุมภาพันธ 2551 เพิ่มขึ้น 1.42 ลานบารเรล อยูที่ระดับ
8.79 ลานบารเรล สูงสุดในรอบ 24 สัปดาห แตยังต่ํากวาชวงเดียวกันของปกอนประมาณ รอยละ 10
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $116.66 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $2.28 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ เกาหลีใตซึ่งเปนผูสงออกรายใหญลด
การสงออกในเดือนมีนาคม ปริมาณ 450,000 ตัน ต่ํากวาเดือนกอน 225,000 ตัน และ Arbitrage เปดไป
ตะวันตกจาก cold snap พัดเขาสหรัฐฯ สงผลใหอุปสงค heating oil เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ Petroleum
Association of Japan (PAJ) รายงานปริมาณสงออกน้ํามันดีเซลของญี่ปุนสัปดาหที่ 17 - 23 กุมภาพันธ
2551 อยูที่ระดับ 2.63 ลานบารเรล สูงกวาสัปดาหกอนหนาที่สงออกเพียง 0.45 ลานบารเรล และ IES
รายงานปริมาณสํารอง Middle Distillates สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 ลดลง 0.39 ลาน
บารเรล อยูที่ระดับ 7.32 ลานบารเรล ต่ํากวาชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 2 อยางไรก็ตามซาอุดิอาระเบีย
กลับมาเดินเครื่องหนวย hydrocracker(44,000 บารเรล/วัน) ที่โรงกลั่น RasTanura เร็วกวากําหนดเมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2551

น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $75.59 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
สัปดาหที่แลว $0.17 ตอบารเรล จาก Pakistan State Oil นําเขาน้ํามันเตา ปริมาณ 1.2 ลานเมตริกตัน สง
มอบมีนาคม – กรกฎาคม 2551 และ IES รายงานปริมาณสํารอง Residues ที่สิงคโปรสัปดาหสิ้นสุด 27
กุมภาพันธ 2551 ลดลงตอเนื่องเปนสัปดาหที่ 4 อยูที่ระดับ 12.80 ลานบารเรล (-1.63 ลานบารเรล) ต่ําสุด
ในรอบ 10 สัปดาหและต่ํากวาสัปดาหกอนและชวงเดียวกันของป 2550 ประมาณ รอยละ 11 อยางไรก็ตาม
อุปทานมีปริมาณมากจากอินเดียสงออก และ Arbitrage จากตะวันตกมาเอเชียในเดือนมีนาคม - เมษายน
อยูที่ระดับ 3 - 3.4 ลานเมตริกตัน ตามลําดับ
2. ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามันทุกราย ปรับราคาน้ํามันเบนซินและดีเซลเพิ่มขึ้น 0.40 บาท/ลิตร เมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 3 มีนาคม 2551)

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

ปตท.
33.59
32.49
29.59
27.59
28.79
29.94
29.44

หนวย : บาท/ลิตร
อื่นๆ
33.59
32.49
29.59
27.59
28.79
29.94
29.44

จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.34 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
32.2550 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.30 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น
0.22 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 0.33 บาท/ลิตร และ -0.17
บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.83 บาท/ลิตร
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3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้าํ มันเชือ้ เพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 3 มีนาคม 2551)
ชนิดน้าํ มัน
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
น้ํามันแกสโซฮอล 95 (E10)
น้ํามันแกสโซฮอล 95 (E20)
น้ํามันแกสโซฮอล 91
น้ํามันกาด
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ํามันดีเซลหมุนเร็วบี 5
น้ํามันมวง
น้ํามันเตา
LPG

บาท/ลิตร
3.45
3.00
0.2500
-0.3000
-0.2500
0.10
0.10
-0.40
-2.2957
0.06
0.3033

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 มีเงินสดในบัญชี 13,789 ลานบาท
มีหนี้สินกองทุน 10,130 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 8,800 ลานบาท ภาระดอกเบี้ยพันธบัตร 388 ลานบาท
และหนี้คางชําระเงินชดเชย 942 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิ 3,659 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
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ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551)
เงินสดในบัญชี
- เงินสะสมสํารองเพื่อการชําระหนี้*
- เงินสะสมเพือ่ การจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตรชุดที่ 3 (ต.ค.51)**
- เงินฝาก ธ.ก.ส. (โครงการสงเสริมการปลูกปาลม (อายุ 10 ป))
- เงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินกองทุน
- หนี้พนั ธบัตร**
- ภาระดอกเบีย้ พันธบัตร
- หนี้คางชําระเงินชดเชย***
หนี้เงินชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง
หนี้ชดเชยกาซ LPG
หนี้เงินชดเชยแกสโซฮอล 91 และ บี5
หนี้เงินชดเชย B100
ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

หนวย : ลานบาท
13,789
2,920
6,267
500
4,102
-10,130
-8,800
-388
-942
-732
-107
-48
-55
3,659

หมายเหตุ : * ตองสะสมไวตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของ สบพน. และผูถือพันธบัตร
** เงินดังกลาวสะสมเพื่อจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตรชุดที่ 3 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมสํารอง
เพื่อการชําระหนี้ 2,920 ลานบาท จะเทากับจํานวนเงินที่จะตองจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตร
ชุดที่ 3 คือ 9,188 ลานบาท
*** หนี้คางชําระเงินชดเชยเปนตัวเลขประมาณการ
ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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