สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(13 – 19 พฤศจิกายน 2549)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ ราคาน้ํามัน ดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $56.77 และ $58.93 ตอบารเรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.53 และ $0.78 ตอบารเรล จากขาวซาอุดิอาระเบียแจงวาจะสงมอบ
น้ํามันดิบในเดือนธันวาคม 2549 เพิ่มขึ้น โดยจะลดปริมาณการสงมอบน้ํามันดิบลงเพียง 4.5 % ภายใต
สัญญาเทอมของตน และรัฐมนตรีน้ํามันของคูเวต ออกมากลาววาไมเห็นดวยที่จะลดกําลังการผลิตลงใน
การประชุมกลุมโอเปคครั้งตอไป ไนจีเรีย รวมทั้ง National Weather Service พยากรณสภาพอากาศใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาจะอบอุนขึ้นและอุณหภูมิจะสูงกวาปกติในชวงเดือนธันวาคม
2549 ซึ่งจะทําใหความตองการใชน้ํามันเพื่อความอบอุนลดลงประมาณ 16% ประกอบกับบริษัท TEPPCO
ในสหรัฐอเมริกาออกมายืนยันวาทอขนสงน้ํามันดิบซีเวย (292,000 บารเรล/วัน) ยังคงดําเนินการไดตามปกติ
หลังมีขาวลือวาจะหยุดดําเนินการชั่วคราว สงผลใหนักลงทุนออกมาเทขายในตลาด NYMEX
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $62.37 และ
$61.72 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $0.25 และ $0.63 ตอบารเรล ตามลําดับ จาก Saigon
Petroleum ของเวียดนามซื้อน้ํามันเบนซินปริมาณรวม 160,000 บารเรล และจากตลาดคาดวาเกาหลีใตจะ
ยังคงจํากัดปริมาณสงออกในเดือนธันวาคม 2549 ประกอบกับอินโดนีเซียยังคงมีความตองการใชน้ํามันเบนซิน
อยูในระดับสูง โดยมีแผนคงปริมาณการนําเขาในเดือนมกราคม 2550 อยูที่ระดับ 2.6 - 2.8 ลานบารเรล
น้ํามันดีเซล ในสัปดาหนี้ ราคาน้ํา มันดีเซลหมุน เร็ว เฉลี่ย อยูที่ระดับ $69.88 ต อบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $0.85 ตอบารเรล เนื่องจากบริษัท Petec ของเวียดนามนําเขาน้ํามันดีเซล
ปริมาณ 730,000 บารเรล สงมอบ 6 - 10 ธันวาคม 2549 และ ตลาดคาดวาความตองการใชน้ํามันดีเซลใน
ภูมิภาคยังคงมีปริมาณมาก ประกอบกับบริษัท Pertamina มีแผนนําเขาน้ํามันดีเซลในเดือนธันวาคม 2549
ที่ระดับ 6 ลานบารเรล เพิ่มขึ้นจากแผนเดิมประมาณ 500,000 บารเรล/วัน และ IES รายงานปริมาณ
สํารองน้ํามันสําเร็จรูปสิงคโปร ลดลง 0.19 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 7.98 ลานบารเรล
น้ํามันกาดและน้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันกาดเฉลี่ยอยูที่ระดับ $73.39 ตอบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $0.19 ตอบารเรล จากตลาดคาดวาจะมีการนําน้ํามันเครื่องบินจากเอเชีย
ไปขายในแถบตะวันตก The Defense Energy Support Center (DESC) ของสหรัฐอเมริกา มีโครงการออก
ประมูลซื้อน้ํามันอากาศยานสังเคราะห (synthetic jet fuel) ปริมาณ 2 ลานลิตร ภายในสิ้นปนี้ ในขณะที่น้ํามัน
เตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $41.91 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $2.01 ตอบารเรล ตามราคา
น้ํามันดิบ และจากอุปทานในภูมิภาคยังคงมีเพียงพอตอความตองการใชจากปริมาณ Arbitrage Cargo จาก

ตะวันตกในเดือนธันวาคม 2549 ที่ระดับ 2.1 - 2.3 ลานตัน ซึ่งมากกวาที่ตลาดคาดการณไว (เพิ่มขึ้นจากเดือน
พฤศจิกายน 2549 ประมาณ 25%)
2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผคู าน้ํามันไมมกี ารเปลี่ยนแปลงราคา โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2549)
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อื่นๆ
25.29
24.49
23.79
23.84

ปตท.
25.29
24.49
23.79
23.84

จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.18 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย
36.6413 บาท/เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ตนทุนน้ํามันเบนซินลดลง 0.01บาท/ลิตร ในขณะที่ตนทุนดีเซล
เพิ่มขึ้น 0.12 บาท/ลิตร จากสัปดาหกอน สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.53
บาท/ลิตร และ 1.48 บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.28 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2549)
ชนิดน้ํามัน
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
น้ํามันแกสโซฮอล
น้ํามันกาด
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ํามันดีเซลบี 5
น้ํามันมวง
น้ํามันเตา
LPG

บาท/ลิตร
3.46
3.26
1.50
0.10
1.50
0.6284
0.2980
0.06
-1.4677
2

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 มีเงินสดสุทธิ 5,863 ลานบาท มีหนี้สินคางชําระ
53,758 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 17,600 ลานบาท หนี้เงินกูสถาบันการเงิน 22,759 ลานบาท หนี้เงิน
ชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระ 1,617 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 11,680 ลานบาท ดอกเบี้ยคางจาย
ประจําเดือน 102 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิติดลบ 47,895 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2549)
หนวย : ลานบาท
เงินสุทธิ
-ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินคางชําระ
-หนี้เงินกูสถาบันการเงิน
-หนีพ้ ันธบัตร
-หนี้เงินชดเชยตรึงราคาคางชําระ
-หนี้เงินชดเชยราคากาซ LPG
-ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน
ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

7,615
7,615
-53,758
-22,759
-17,600
-1,617
-11,680
-102
-46,143

ประมาณการรายรับ/รายจายเดือน พ.ย. 49
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ
ชําระหนี้เงินกู*
ชําระหนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มัน
ชําระหนี้ชดเชยราคา LPG
ชําระดอกเบี้ยเงินกู
รายรับมากกวารายจาย

3,842
-4,209
-72
-259
-102
-800

หมายเหตุ : * การชําระหนี้เงินกูดังกลาวแยกเปนหนี้พันธบัตรจํานวน 2,313 ลานบาท
และชําระหนี้กอนครบกําหนดชําระจํานวน 1,897 ลานบาท

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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