สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(15 – 21 มกราคม 2550)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $49.75 และ $51.89 ตอบารเรล ปรับตัว
ลดลงจากสัปดาหที่แลว $2.02 และ $1.52 ตอบารเรล จากขาวนาย Ali Al-Naimi รัฐมนตรีน้ํามันของ
ซาอุดิอาระเบียแถลงโอเปคไมมีความจําเปนตองจัดการประชุมดวนและโอเปคจะรอประเมินผลมติการลด
กําลังการผลิตอีก 500,000 บารเรล/วัน ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 รวมทั้ง Reuter
Polls คาดการณปริมาณสํารองในสหรัฐอเมริกาปรับเพิ่มขึ้นสงผลใหนักลงทุนเทขายเพื่อลด Net Long
Position ในตลาด ประกอบกับโอเปคปรับลดคาดการณความตองการน้ํามันของโลกในป 2550 ลง 70,000
บารเรล/วัน อยูที่ระดับ 1.26 ลานบารเรล/วัน จากสภาพอากาศในอเมริกาและยุโรปที่อบอุนกวาปกติ
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $59.08 และ
$57.75 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $2.65 และ $2.58 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคา
น้ํามันดิบ และจาก Hindustan Petroleum Corp. ของอินเดียสงออกน้ํามันเบนซิน ปริมาณ 25,000 ตัน สงมอบ
วันที่ 20 - 22 มกราคม 2550 และ วันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ 2550 ประกอบกับรัฐบาลจีนประกาศลดราคา
ขายปลีกน้ํามันเบนซินในประเทศลงรอยละ 4 หรือ 220 หยวน/ตัน (1.30 บาท/ลิตร) อยูที่ระดับ 22.44
บาท/ลิตร ซึ่งอาจทําใหจีนสงออกมากขึ้น เนื่องจากโรงกลั่นตองการลดภาระขาดทุนจากการขายในประเทศ
ขณะที่ Arbitrage ไปสหรัฐอเมริกาปด และความตองการนําเขาน้ํามันเบนซินของออสเตรเลียลดลง เนื่องจาก
ใกลสิ้นสุดฤดูทองเที่ยว
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $64.66 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $1.39 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และจากภาวะอุปทานน้ํามันดีเซลใน
ภูมิภาคลนตลาด รวมทั้งจากอากาศที่คาดวาจะอบอุนขึ้นตอไปในแถบเอเซียเหนือซึ่งจะทําใหความตองการ
ใชน้ํามันลดลง
น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $42.41 ตอบารเรล ปรับตัวลดลง
จากสัปดาหที่แลว $0.09 ตอบารเรล ตามราคาซื้อขายน้ํามันดิบ รวมทั้ง Petrolimex ของเวียดนามลดการ
นําเขาน้ํามันเตาสงมอบเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2550 อยูที่ระดับ 239,000 ตัน ต่ํากวาแผนประมาณ
รอยละ 22 ประกอบกับผูคาคาดวาอุปทานน้ํามันเตาในเดือนกุมภาพันธจะปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
Arbitrage Cargo จากตะวันตกจะเขามาประมาณ 2.5 - 2.6 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปริมาณในเดือนมกราคม
ประมาณรอยละ 12 และคาดวา Arbitrage Cargo จะเขามาเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผคู าน้าํ มัน ปรับราคาน้าํ มันเบนซินลดลง 0.40 บาท/ลิตร เมือ่ วันที่ 19 มกราคม 2550
โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 22 มกราคม 2550)

เบนซินออกเทน 95
เบนซินออกเทน 91
แกสโซฮอล
ดีเซลหมุนเร็ว

ปตท.
25.19
24.39
23.69
22.54

หนวย : บาท/ลิตร
อื่นๆ
25.19
24.39
23.69
22.54

จากคาเงินบาทของไทยออนตัวลงจากสัปดาหที่แลว 0.02 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับ
เฉลี่ย 36.1460 บาท/เหรียญสหรัฐ และตนทุนน้ํามันเบนซินลดลง 0.60 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซล
ลดลง 0.31 บาท/ลิตร ตามลําดับ สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 2.27 บาท/
ลิตร และ 0.28 บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 2.53 บาท/ลิตร
3.ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 22 มกราคม 2550)
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
0.4750
0.06
-1.7710
2

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 23 มกราคม 2550 มีเงินสดสุทธิ 6,193 ลานบาท มีหนี้สินคางชําระ
45,439 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 17,600 ลานบาท หนี้เงินกูสถาบันการเงิน 14,498 ลานบาท หนี้เงิน
ชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระ 1,356 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 11,675 ลานบาท ดอกเบี้ยคางจาย
ประจําเดือน 310 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิติดลบ 39,246 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 23 มกราคม 2550)
หนวย : ลานบาท
เงินสุทธิ
-ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินคางชําระ
-หนี้เงินกูสถาบันการเงิน
-หนีพ้ ันธบัตร
-หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มันคางชําระ*
-หนี้เงินชดเชยราคากาซ LPG*
-ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน
ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

6,193
6,193
-45,439
-14,498
-17,600
-1,356
-11,675
-310
-39,246

ประมาณการรายรับ/รายจายเดือน ม.ค. 50
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ
ชําระหนี้เงินกู* *
ชําระหนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มัน
ชําระหนี้ชดเชยราคา LPG
ชําระดอกเบี้ยเงินกู* **
รายรับมากกวารายจาย

3,842
-2,662
-145
-750
-310
-25

หมายเหตุ :

* หนี้ชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระและหนี้ชดเชยราคา LPG เปนตัวเลขประมาณการ
** การชําระหนี้เงินกูดังกลาวแยกเปนหนี้ที่ครบกําหนดชําระจํานวน 1,665 ลานบาท
และชําระหนี้กอนครบกําหนดชําระจํานวน 997 ลานบาท
*** การชําระดอกเบี้ยเงินกูเปนดอกเบี้ยเงินกูสถาบันการเงินจํานวน 65 ลานบาท
และดอกเบี้ยเงินกูพันธบัตรจํานวน 245 ลานบาท

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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