สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(9 – 15 ตุลาคม 2549)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบเบรนทเฉลี่ยอยูที่ระดับ $59.58 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
สัปดาหที่แลว $0.12 ตอบารเรล ในขณะที่น้ํามันดิบดูไบเฉลี่ยอยูที่ระดับ $56.06 ตอบารเรล ปรับตัวลดลง
จากสัปดาหที่แลว $0.81 ตอบารเรล จากที่ International Energy Agency (IEA) ปรับลดคาดการณอัตรา
การเติบโตของความตองการใชน้ํามันโลกป 2550 ลง 90,000 บารเรล/วัน มาอยูที่ระดับ 1.45 ลานบารเรล/วัน
สงผลใหผูคาในตลาดซื้อขายลวงหนาเทขายเพื่อทํากําไร ถึงแมวานาย Edmund Daukoru สงจดหมายถึง
ประเทศกลุมสมาชิกโอเปค เพื่อเสนอให โอเปค ปรับลดการผลิตน้ํามันลง 1 ลานบารเรล/วัน โดยมีผลตั้งแต
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 และสถานการณความตึงเครียดระหวางสหประชาชาติและเกาหลีเหนือ
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $62.01
และ $61.35 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.47 และ $0.55 ตอบารเรล ตามลําดับ จากรายงาน
ของ Energy Information Administration (EIA) แจงวาปริมาณสํารองน้ํามันสําเร็จรูปของสหรัฐอเมริกา
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.3 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 215.4 ลานบารเรล ถึงแมวาผูคาคาดการวาอุปทานน้ํามันเบนซิน
ในเอเชียอาจมีปริมาณลดลงเนื่องจากโรงกลั่นหลายแหงปรับลดอัตราการผลิตลงเพราะการซื้อขายใน
ตลาดสิงคโปรคอนขางซบเซา
น้ํามันดีเซล ในสัป ดาห นี้ราคาน้ํา มัน ดี เ ซลหมุน เร็ว เฉลี่ย อยูที่ระดับ $71.60 ต อ บาร เรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $0.79 ตอบารเรล เนื่องจาก Arbitrage จากเอเชียไปตะวันตกเปดและ
ออสเตรเลียมีความตองการใชน้ํามันดีเซลเพื่อใชในอุตสาหกรรมการเกษตรเพิ่มขึ้น
น้ํามันกาดและน้ํามันเตา ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ก า ดและน้ํ า มั น เตาเฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ
$74.23และ $44.46 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.83 และ $0.41 ตอบารเรล ตามลําดับ
จากบริษัท SK มีแผนจะสงน้ํามันเตาเขามาในสิงคโปร ปริมาณ 240,000 ตัน ในเดือนตุลาคม 2549
ประกอบกับจีนยังคงชะลอการนําเขาน้ํามันเตา ถึงแมวาจะมีปริมาณสํารองน้ํามันในประเทศอยูในระดับต่ํา
เนื่องจากราคาน้ํามันปรับลดลงทําใหผูนําเขาประสบปญหาขาดทุนจากการนําเขา

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันไมมกี ารเปลี่ยนแปลง โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2549)
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จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.06 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
37.6049 บาท/เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ตนทุนน้ํามันเบนซินลดลง 0.13 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซล
เพิ่มขึ้น 0.17 บาท/ลิตร ตามลําดับ จากสัปดาหกอน สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่
ระดับ 1.94 บาท/ลิตร และ 1.41 บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.65 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ ในสัปดาหนมี้ ีการปรับ
อัตราเงินสงเขากองทุนนํามันเชื้อเพลิงจํานวน 2 ครั้งเปนเงินสงเขากองทุนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2549)
ชนิดน้ํามัน
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
น้ํามันแก็สโซฮอล
น้ํามันกาด
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ํามันดีเซลบี 5
น้ํามันมวง
น้ํามันเตา
LPG

ณ วันที่ 11 ต.ค. 2549
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2.30
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0.10
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0.06
-1.8027
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บาท/ลิตร
ณ วันที่ 16 ต.ค. 2549
3.20
3.00
1.24
0.10
1.15
0.2784
-0.2380
0.06
-1.7756

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2549 มีเงินสดสุทธิ 14,441 ลานบาท มีหนี้สินคางชําระ
64,848 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 26,400 ลานบาท หนี้เงินกูสถาบันการเงิน 24,702 ลานบาท หนี้เงิน
ชดเชยตรึงราคาคางชําระ 1,627 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 11,510 ลานบาท หนี้เงินคืนกรณีอื่นๆ 159
ลา นบาท ดอกเบี้ ย ค า งจ า ยประจํ า เดื อ น 450 ล า นบาท ฐานะกองทุ น น้ํ า มั น สุ ท ธิ ติ ด ลบ 50,407 ล า นบาท
มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2549 )
หนวย : ลานบาท
เงินสุทธิ
-ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินคางชําระ
-หนี้เงินกูสถาบันการเงิน
-หนีพ้ ันธบัตร
-หนี้เงินชดเชยตรึงราคาคางชําระ*
-หนี้เงินชดเชยราคากาซ LPG**
-หนี้เงินคืนกรณีอื่นๆ
-ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน
ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

14,441
14,441
-64,848
-24,702
-26,400
-1,627
-11,510
-159
-450
-50,407

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

2,500
-10,743
-1
-250
-450
-8,944

หมายเหตุ : *หนี้ชดเชยตรึงราคาน้าํ มันคางชําระเปนตัวเลขประมาณการ
**หนี้ชดเชยราคา LPG เปนตัวเลขประมาณการ

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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