สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(12 - 18 กุมภาพันธ 2550)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $54.92 และ $56.58 ตอบารเรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.78 และ $1.46 ตอบารเรล จากขาวรัฐมนตรีน้ํามันซาอุดิอาระเบีย กลาววา
โอเปคอาจจะไมมีการพิจารณาลดกําลังการผลิตในการประชุมวันที่ 15 มีนาคม 2550 ที่กรุงเวียนนา รวมทั้ง
ประธานาธิบดีอิหราน ออกมาแถลงวาอิหรานพรอมที่จะเจรจาทางการทูตกับประเทศตะวันตกเรื่องการเสริม
สมรรถภาพแรยูเรเนียม และไมตองการใชน้ํามันเปนขอตอรองในการเจรจา ประกอบกับพยากรณอากาศคาด
วาอุณหภูมิทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ อาจปรับสูง
กวาปกติ และจะทําใหความตองการใชน้ํามันเพื่อความอบอุนในสหรัฐอเมริกาลดลง
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $64.74
และ $63.78 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.29 และ $0.27 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคา
น้ํามันดิบ และจาก Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd. (MRPL) มีแผนสงออกน้ํามันเบนซิน
ปริมาณรวม 24,000 ตัน (204,000 บารเรล) สงมอบกลางเดือนมีนาคม ซึ่งเปนการสงออกครั้งแรก
เนื่องจากความตองการใชน้ํามันเบนซิน ในอินเดียลดลงและจีนมีแผนเพิ่มการสงออกน้ํามันเบนซิน รวมทั้ง
โรงกลั่น S-Oil ของเกาหลีใตออกประมูลขายน้ํามันเบนซิน สงมอบเดือนมีนาคม 2550 ปริมาณ 300,000 ตัน
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $69.35 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $2.54 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และจากภาวะอุปทานน้ํามันดีเซล
กํามะถันสูงในเอเซียมีมากเกินความตองการของตลาด เนื่องจากญี่ปุนมีแผนเพิ่มการสงออกในเดือนมีนาคม
ขณะที่อินโดนีเซียมีแผนลดการนําเขาน้ํามันดีเซลในเดือนมีนาคม และผูซื้อจากจีนและเวีนดนามยังคง
ชะลอการเขาซื้อ ประกอบกับ PDVSA (Venezuela's State-owned Company) ออกประมูลขายน้ํามันดีเซล
สงมอบชวงปลายเดือนกุมภาพันธ 2550 ปริมาณ 240,000 บารเรล และจากตลาดคาดวาโรงกลั่น SK ของ
เกาหลีใตยังคงมีน้ํามันดีเซลเหลือรอสงออกในเดือนมีนาคม 2550 อีกประมาณ 3 - 4 เที่ยวเรือ และจาก
Arbitrage ไปตะวันตกยังปด
น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $46.18 ตอบารเรล ปรับตัวลดลง
จากสัปดาหที่แลว $2.31 ตอบารเรล ตามราคาซื้อขายน้ํามันดิบ และจาก Arbitrage จากตะวันตกจะเขามา
ขายในเอเชียชวงเดือนมีนาคม ประมาณ 3.5 ลานตัน และจากตลาดคาดวาจีนจะชะลอการเขาซื้อน้ํามัน
เตาในตลาดสิงคโปร เนื่องจากกอนหนานี้ไดซื้อสะสมไวในปริมาณมากเพื่อเก็บไวใชในชวงเทศกาลตรุษจีน
ประกอบกับ International Enterprise Singapore (IES) ประกาศปริมาณสํารองของสิงคโปรประจํา
สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 14 กุมภาพันธ ปรับเพิ่มขึ้น 0.45 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 10.13 ลานบารเรล

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผคู าน้ํามันไมมกี ารเปลี่ยนแปลงราคา โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2550)

เบนซินออกเทน 95
เบนซินออกเทน 91
แกสโซฮอล 95
แกสโซฮอล 91
ดีเซลบี 5
ดีเซลหมุนเร็ว
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หนวย : บาท/ลิตร
อื่นๆ
25.59
24.79
23.79
23.29
22.84
23.34

จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.03 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับ
เฉลี่ย 35.8835 บาท/เหรียญสหรัฐ และตนทุนน้ํามันเบนซินลดลง 0.08 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซล
ลดลง 0.59 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.30 บาท/ลิตร และ 1.35
บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.68 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 19 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
0.3285
0.06
-1.6057
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3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2550 มีเงินสดสุทธิ 5,764 ลานบาท มีหนี้สินคางชําระ
40,728 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 17,600 ลานบาท หนี้เงินกูสถาบันการเงิน 11,333 ลานบาท หนี้เงิน
ชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระ 1,065 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 10,679 ลานบาท ดอกเบี้ยคางจาย
ประจําเดือน 51 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิติดลบ 34,964 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2550)
หนวย : ลานบาท
เงินสุทธิ
-ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินคางชําระ
-หนี้เงินกูสถาบันการเงิน
-หนีพ้ ันธบัตร
-หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มันคางชําระ*
-หนี้เงินชดเชยราคากาซ LPG*
-ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน

5,764
5,764
-40,728
-11,333
-17,600
-1,065
-10,679
-51

ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

-34,964

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

4,313
-4,659
-3,608
-250
-750
-51
-346

หมายเหตุ :

* หนี้ชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระและหนี้ชดเชยราคา LPG เปนตัวเลขประมาณการ
** รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ เปนรายรับซึ่งยังไมหักภาระชดเชยราคา LPG จํานวน
399 ลานบาท/เดือน ซึ่งหากหักภาระดังกลาวแลวกองทุนฯ จะมีเงินไหลเขาสุทธิ
ประมาณ 3,923 ลานบาท/เดือน
*** การชําระหนี้เงินกูดังกลาวแยกเปนหนี้ที่ครบกําหนดชําระจํานวน 1,989 ลานบาท
และชําระหนี้กอนครบกําหนดชําระจํานวน 1,619 ลานบาท

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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