สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(3 - 9 กรกฎาคม 2549)
1. ราคาน้าํ มันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนทเฉลี่ยอยูที่ระดับ $68.46 และ $73.50 ตอบารเรล ปรับตัว
ลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.42 และ $0.29 ตอบารเรล ตามลําดับ เนื่องจาก เกาหลีเหนือไดดําเนินการทดลอง
ขีปนาวุธในวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 ซึ่งเปนขีปนาวุธที่มีอานุภาพทําลายสูง สามารถยิงไปไดถึงสหรัฐอเมริกา
ประกอบกับการเจรจาระหวางอิหรานและสหประชาชาติเกี่ยวกับขอเสนอของสหประชาชาติเพื่อใหอิหราน
ยกเลิกการพัฒนาพลังงานนิวเคลียรในประเทศถูกเลื่อนกําหนดออกไปจากวันที่ 5 กรกฎาคม2549 เปน
วันที่ 11 กรกฎาคม 2549 สงผลใหผูคาน้ํามันในตลาดเกิดความกังวลวาสถานการณความตึงเครียดทาง
การเมืองระหวางประเทศอาจสงผลกระทบใหเกิดภาวะการจัดหาตึงตัว ทําใหนักลงทุนเขาซื้อเพื่อเก็งกําไร
ในตลาดซื้อขายลวงหนาและสงผลใหราคาน้ํามันดิบ WTI มีราคาปดทําสถิติสูงสุดเหนือระดับ $75 ตอบารเรล
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $83.81
และ $82.71 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $1.73 และ $1.71 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคาปด
น้ํามันดิบ และตามราคาซื้อขายน้ํามันเบนซินระหวางวันในตลาด NYMEX ประกอบกับอินเดียออกประมูล
ขายน้ํามันเบนซิน 95 ปริมาณ 510,000 บารเรล (60,000 ตัน) สงมอบในวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2549 และ
คาดวา โรงกลั่น West Pacific Petrochemical (WEPEC) ของจีนและ Formosa ของไตหวัน มีแผนที่จะคง
ปริมาณการสงออกน้ํามันเบนซินในเดือน สิงหาคม 2549
น้ํามันดีเซล ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วเฉลี่ยอยูที่ระดับ $85.64 ตอบารเรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $1.01 ตอบารเรล เนื่องจากโรงกลั่นหลายแหงในแถบเอเชียเริ่มทยอยกลับมา
ดําเนินการไดหลังจากปดซอมบํารุงประจําป
น้ํามันกาดและน้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันกาดเฉลี่ยอยูที่ระดับ $85.66 ตอบารเรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $1.19 ตอบารเรล ตามราคาปดน้ํามันดิบ สวนราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ
$57.42 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $3.71 ตอบารเรล เนื่องจาก IES รายงานวาปริมาณสํารองของสิงคโปร
ประจําสัปดาหสิ้นสุด 5 กรกฎาคม 2549 ปรับลดลง 0.12 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 12.07ลานบารเรล

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผูคาน้ํามัน ยกเวน ปตท. ปรับราคาน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น 0.40 บาท/ลิตร เมื่อ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2549 ในสวนของ ปตท. ปรับราคาน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น 0.40 บาท/ลิตร เมื่อวันที่
11 กรกฎาคม 2549 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2549)
หนวย : บาท/ลิตร
เบนซินออกเทน 95
เบนซินออกเทน 91
แก็สโซฮอล
ดีเซลหมุนเร็ว

ปตท.
30.19
29.39
28.69
27.94

อื่นๆ
30.19
29.39
28.69
27.94

จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.21 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
37.9517 บาท/เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ตนทุนน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลลดลง 0.53 และ 0.35 บาท/ลิตร
ตามลําดับ จากสัปดาหกอน สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 0.90 บาท/ลิตร และ
0.95 บาท/ลิตร ตามลําดับ
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้ํามันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้าํ มันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2549)
ชนิดน้ํามัน
บาท/ลิตร
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
2.50
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
2.30
น้ํามันแก็สโซฮอล
0.54
น้ํามันกาด
0.10
น้ํามันดีเซล
0.95
น้ํามันมวง
-0.5072
น้ํามันเตา
0.06
LPG
-1.9508
2

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2549 มีเงินสดสุทธิ 12,545 ลานบาท มีหนี้สนิ คางชําระ
68,731 ลานบาท แยกเปนหนีพ้ ันธบัตร 26,400 ลานบาท หนี้เงินกูส ถาบันการเงิน 29,605 ลานบาท หนี้เงิน
ชดเชยตรึงราคาคางชําระ 1,412 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 10,683 ลานบาท หนี้เงินคืนกรณีอนื่ ๆ
159 ลานบาท ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน 472 ลานบาท ฐานะกองทุนน้าํ มันสุทธิติดลบ 56,186 ลานบาท
มีรายละเอียดดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2549 )

หนวย: ลานบาท

เงินสุทธิ
-ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินคางชําระ
-หนี้เงินกูสถาบันการเงิน
-หนีพ้ ันธบัตร
-หนี้เงินชดเชยตรึงราคาคางชําระ*
-หนี้เงินชดเชยราคากาซ LPG**
-หนี้เงินคืนกรณีอื่นๆ
-ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน
ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

12,545
12,545
-68,731
-29,605
-26,400
-1,412
-10,683
-159
-472
-56,186

ประมาณการรายรับ/รายจายเดือน ก.ค. 49
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ
ชําระหนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มัน
ชําระหนี้ชดเชยราคา LPG
ชําระดอกเบี้ยเงินกู
รายรับมากกวารายจาย

2,573
-250
-250
-472
1,601

หมายเหตุ: *หนี้ชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระเปนตัวเลขประมาณการ
**หนี้ชดเชยราคา LPG เปนตัวเลขประมาณการ

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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