สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(22 – 28 มกราคม 2550)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $51.27 และ $54.43 ตอบารเรล ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $1.52 และ $2.54 ตอบารเรล จากขาวรัสเซียมีแผนลดปริมาณการสงออกน้ํามันดิบ
จากแหลง Novorossiisk และแหลงผลิตในแถบ Baltic Sea ลงจากเดือนมกราคม 2550 ประมาณ 1.914 ลานตัน
มาอยูที่ระดับ 11.140 ลานตัน ในเดือนกุมภาพันธ 2550 และขาวกลุมขบวนการปลดปลอย Niger Delta ไดลักพาตัว
คนงานตางชาติจํานวน 24 คน บนเรือขนสงสินคาบริเวณ Chanomi Creeks ทางใตของไนจีเรีย และขูที่จะโจมตี
ทอขนสงน้ํามันของบริษัท Chevron ที่สงผานไปยัง Chanomi Creek ประกอบกับขาวพยากรณอากาศใน
สหรัฐอเมริกา อุณหภูมิจะลดลงต่ํากวาระดับปกติในอีก 6 - 10 วันขางหนา และนโยบายการเพิ่มปริมาณ
การเก็บสํารอง Strategic Petroleum Reserves - SPR ของสหรัฐเมริกา ปริมาณรวม 11 ลานบารเรล ซึ่งจะ
เริ่มทยอยเก็บเดือนมีนาคม 2550 ในอัตรา 100,000 บารเรล/วัน สงผลใหความตองการน้ํามันเพิ่มสูงขึ้น
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $61.44
และ $60.41 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $2.36 และ $2.66 ตอบารเรล ตามลําดับ ตาม
ราคาน้ํามันดิบ และจากความตองการซื้อน้ํามันเบนซินในภูมิภาคจากอินเดีย เวียดนาม และศรีลังกา
ประกอบกับราคาเนฟทาที่เปน Blending Component ปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากความตองการซื้อในตลาด
ปโตรเคมีเพิ่มขึ้นในขณะที่อุปทานเนฟทาลดลง
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $66.03 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $1.38 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และจากความตองการซื้อน้ํามัน
ดีเซลในภูมิภาคยังคงมีอยางตอเนื่องจาก อินเดีย เวียดนามและอินโดนีเซีย และมีขาว Ceylon Petroleum Corp.
ซื้อน้ํามันดีเซล ปริมาณ 150,000 บารเรล สงมอบระหวางวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ และ Petechim ซื้อ
น้ํามันดีเซล สงมอบปลายเดือนกุมภาพันธ ปริมาณ 20,000 ตัน (150,000 บารเรล)
น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $43.97 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากสัปดาหที่แลว $1.56 ตอบารเรล ตามราคาซื้อขายน้ํามันดิบ จากอินเดียลดการสงออกลงโดยสงออกใน
เดือนมกราคม 2550 ปริมาณ 140,000 ตัน (ป 2549 สงออกเฉลี่ยเดือนละ 256,000 ตัน) และผูคาคาดวาจีน
จะเขาซื้อน้ํามันเตาเพื่อเตรียมไวใชชวงปดตรุษจีน ขณะที่คาดวา Arbitrage Cargo ที่จะเขามาในเดือน
กุมภาพันธลาชากวากําหนด เนื่องจากสภาพอากาศเลวราย ทําใหตองเลื่อนกําหนดการสงมอบน้ํามันจาก
Baltic

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผคู าน้ํามันไมมกี ารเปลี่ยนแปลงราคา โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 29 มกราคม 2550)
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จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.10 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับ
เฉลี่ย 36.0585 บาท/เหรียญสหรัฐ และตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.50 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซล
เพิ่มขึ้น 0.27 บาท/ลิตร ตามลําดับ สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.61 บาท/
ลิตร และ 1.30 บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.63 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 29 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
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0.06
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3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 31 มกราคม 2550 มีเงินสดสุทธิ 4,017 ลานบาท มีหนี้สินคางชําระ
41,575 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 17,600 ลานบาท หนี้เงินกูสถาบันการเงิน 11,333 ลานบาท หนี้เงิน
ชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระ 1,211 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 11,431 ลานบาท ฐานะกองทุน
น้ํามันสุทธิติดลบ 37,558 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 31 มกราคม 2550)
หนวย : ลานบาท
เงินสุทธิ
-ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินคางชําระ
-หนี้เงินกูเดิม (อายุไมเกิน 1 ป)
-หนี้เงินกูสถาบันการเงิน
-หนีพ้ ันธบัตร
-หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มันคางชําระ*
-หนี้เงินชดเชยราคากาซ LPG*

4,017
4,017
-41,575
0
-11,333
-17,600
-1,211
-11,431

ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

-37,558

ประมาณการรายรับ/รายจายเดือน ก.พ. 50
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ
ชําระหนี้เงินกู* *
ชําระหนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มัน
ชําระหนี้ชดเชยราคา LPG
ชําระดอกเบี้ยเงินกู
รายรับมากกวารายจาย

4,313
-3,608
-250
-750
-51
-346

หมายเหตุ :

* หนี้ชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระและหนี้ชดเชยราคา LPG เปนตัวเลขประมาณการ
** การชําระหนี้เงินกูดังกลาวแยกเปนหนี้ที่ครบกําหนดชําระจํานวน 1,989 ลานบาท
และชําระหนี้กอนครบกําหนดชําระจํานวน 1,619 ลานบาท

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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