สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ 2550)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $53.15 และ $55.86 ตอบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $1.88 และ $1.43 ตอบารเรล จากขาว DOE ของสหรัฐอเมริกาประกาศ
ปริมาณสํารอง ประจําสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 26 มกราคม 2550 ปรับลดลง 2.6 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ
130 ลานบารเรล ซึ่งเปนการปรับลดลงมากกวาที่นักวิเคราะหคาดการณและเปนการปรับลดลงครั้งแรกใน
รอบ 7 สัปดาห เนื่องจากสภาพอากาศหนาวในสหรัฐอเมริกาที่สงผลใหความตองการใชน้ํามันเพื่อความ
อบอุนปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 11 จากสัปดาหกอน ประกอบกับเขาสูเดือนกุมภาพันธ ที่โอเปคจะเริ่มลดการ
ผลิตน้ํามันดิบอีก 0.5 ลานบารเรล/วัน
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $63.25
และ $61.82 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $1.81 และ $1.41 ตอบารเรล ตามลําดับ ตาม
ราคาน้ํามันดิบ และจาก Saigon Petroleum ของเวียดนาม ออกประมูลซื้อน้ํามันเบนซิน ปริมาณ 20,000
ตัน สงมอบเดือนมีนาคม 2550 รวมทั้ง Lanka IOC, ศรีลังกา ออกประมูลซื้อน้ํามันเบนซิน ปริมาณ 43,000
บารเรล/วัน
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $69.34 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $3.30 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และความตองการซื้อน้ํามันดีเซล
ยังคงมีปริมาณมาก จากอินโดนีเซียและเวียดนาม และ International Enterprise Singapore (IES)
ประกาศปริมาณสํารองน้ํามันน้ํามันสําเร็จรูปของสิงคโปรประจําสัปดาหสิ้นสุด มกราคม 2550 ปรับลดลง
0.18 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 7.97 ลานบารเรล และจากความตองการใชเพิ่มมากขึ้นจากสภาพอากาศที่
หนาวเย็นลงในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ในขณะที่ปริมาณสํารองในสหรัฐอเมริกาปรับลดลงทําให Arbitrage
เปดจากเอเซียไปตะวันตก
น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $46.47 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากสัปดาหที่แลว $2.50 ตอบารเรล ตามราคาซื้อขายน้ํามันดิบ และจีนผูนําเขารายใหญยังเขาซื้อตอเนื่อง
รวมทั้งอุปทานในภูมิภาคลดลงจาก Arbitrage cargo ที่คาดวาจะเขามายังภูมิภาคในเดือนกุมภาพันธ
ลดลง อยูที่ระดับ 2.2 - 2.3 ลานตัน (ลดลงจากคาดการณประมาณรอยละ 22) จากสภาพอากาศเลวราย
ทําใหกําหนดจัดสงตองลาชาออกไป ประกอบกับ IES ประกาศปริมาณสํารองน้ํามันเตาของสิงคโปรสิ้นสุด
วันที่ 31 มกราคม 2550 ปรับลดลง 1.27 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 10.37 ลานบารเรล

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผคู าน้ํามัน ปรับราคาน้าํ มันเบนซินและน้าํ มันดีเซลเพิ่มขึน้ 0.40 บาท/ลิตร เมื่อ
วันที่ 3 กุมภาพันธ 2550 โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2550)

เบนซินออกเทน 95
เบนซินออกเทน 91
แกสโซฮอล
ดีเซลหมุนเร็ว

ปตท.
25.59
24.79
24.09
22.94

หนวย : บาท/ลิตร
อื่นๆ
25.59
24.79
24.09
22.94

จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.10 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับ
เฉลี่ย 35.9539 บาท/เหรียญสหรัฐ และตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.37 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซล
เพิ่มขึ้น 0.70 บาท/ลิตร ตามลําดับ สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.32 บาท/ลิตร
และ 0.82 บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.68 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2550)
ชนิดน้ํามัน
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
น้ํามันแกสโซฮอล 95
น้ํามันแกสโซฮอล 91
น้ํามันกาด
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ํามันดีเซลบี 5
น้ํามันมวง
น้ํามันเตา
LPG

บาท/ลิตร
3.46
3.26
1.50
1.50
0.10
1.50
0.55
0.0548
0.06
-1.6286
2

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2550 มีเงินสดสุทธิ 4,930 ลานบาท มีหนี้สินคางชําระ
41,626 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 17,600 ลานบาท หนี้เงินกูสถาบันการเงิน 11,333 ลานบาท หนี้เงิน
ชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระ 1,211 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 11,431 ลานบาท ดอกเบี้ยคางจาย
ประจําเดือน 51 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิติดลบ 36,696 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2550)
หนวย : ลานบาท
เงินสุทธิ
-ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินคางชําระ
-หนี้เงินกูสถาบันการเงิน
-หนีพ้ ันธบัตร
-หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มันคางชําระ*
-หนี้เงินชดเชยราคากาซ LPG*
-ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน

4,930
4,930
-41,626
-11,333
-17,600
-1,211
-11,431
-51

ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

-36,696

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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