สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(18 – 24 มิถุนายน 2550)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $66.70 และ $71.44 ตอบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $1.48 และ $1.32 ตอบารเรล ตามลําดับ จากขาวการกอการรายในประเทศ
ไนจีเรียทวีความรุนแรงขึ้นโดยลาสุดกลุมกองโจรบุกยึดสถานีสูบถายน้ํามัน 2 แหง ไดแก Ogbainbiri Flow
station (40,000 บารเรล/วัน) ของบริษัท Eni พรอมจับตัวประกัน 24 คน และ Abiteye Flow Station
(42,000 บารเรล/วัน) ของบริษัท Chevron สงผลใหสถานีดังกลาวตองหยุดดําเนินการผลิตน้ํามันดิบ
ปริมาณรวม 82,000 บารเรล/วัน นอกจากนี้สหภาพแรงงานน้ํามันไนจีเรียจะนัดหยุดงานประทวงทั่วประเทศ
ในวันที่ 20 มิถุนายน 2550 เพื่อเรียกรองใหรัฐบาลปรับลดราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง และทบทวนการ
แปรรูปโรงกลั่นน้ํามันในประเทศ นอกจากนี้สหภาพแรงงานบริษัทน้ํามันแหงชาติบราซิล ( Petrobras ) จะ
หยุดงานประทวงในวันที่ 6 กรกฎาคม 2550 เปนเวลา 5 วัน เพื่อเรียกรองใหนายจางเพิ่มคาจางแรงงาน
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $83.78 ปรับตัว
ลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.04 จากโรงกลั่นของสหรัฐอเมริกากลับมาดําเนินการหลังจากปดฉุกเฉิน และปด
ซอมบํารุง รวมทั้ง Arbitrage ไปสหรัฐอเมริกาปด และน้ํามันเบนซินออกเทน 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $83.06 ตอ
บารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $0.41 ตอบารเรล จากโรงกลั่น Sohar (116,000 บารเรล/วัน) ยังไม
สามารถเดินเครื่องไดเต็มกําลังผลิต และจีนมีแผนลดปริมาณสงออกลงรอยละ 16 มาอยูที่ระดับ 420,000 ตัน
ในเดือนมิถุนายน 2550 เนื่องจากความตองการใชภายในประเทศอยูในระดับสูงและ International
Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณสํารองของสิงคโปรสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 20 มิถุนายน 2550
ลดลงจากสัปดาหกอน 0.39 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ 9.11 ลานบารเรล
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $83.12 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $1.62 ตอบารเรล จากขาวความตองการซื้อน้ํามันดีเซล 0.05% Sulfur ในภูมภิ าค
เพิ่มขึ้นจากเวียดนามประกาศเปลี่ยนคุณภาพน้ํามันดีเซลสําหรับยานยนตจากเดิม 0.25% Sulfur เปน 0.05 %
Sulfur เริ่มบังคับใชวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 และ Arbitrage Cargoes จากเอเซียไปขายยังประเทศชิลี และยุโรป
น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $56.42 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากสัปดาหที่แลว $0.44 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และขาวโรงกลั่น Ras Tanura (550,000 บารเรล/วัน)
ของ Saudi Aramco จะเลื่อนการ Restart หนวย Hydrocracker (325,000 บารเรล/วัน) ออกไปอีก 3 - 4 สัปดาห
ประกอบกับจีนนําเขาน้ํามันเตาจากเวเนซูเอลาเดือนมิถุนายน 2550 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.9 – 1.0 ลานตัน
และ Arbitrage จากตะวันตกมาเอเชียในเดือนกรกฎาคม อยูที่ระดับ 2.3 - 2.4 ลานเมตริกตัน ต่ํากวาระดับ
ปกติประมาณ 300,000 – 400,000 ตัน

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผคู าน้ํามันทุกราย ไมมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีก โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2550)
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หนวย : บาท/ลิตร
อื่นๆ
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จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.03 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับ
เฉลี่ย 34.7248 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินลดลง 0.02 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น
0.34 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.74 บาท/ลิตร และ 0.78 บาท/
ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 2.19 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2550)
ชนิดน้ํามัน
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
น้ํามันแกสโซฮอล 95
น้ํามันแกสโซฮอล 91
น้ํามันกาด
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ํามันดีเซลบี 5
น้ํามันมวง
น้ํามันเตา
LPG

บาท/ลิตร
3.46
3.26
0.60
0.60
0.10
1.50
0.30
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0.06
-1.0841
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3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2550 มีเงินสดสุทธิ 12,719 ลานบาท มีหนี้สิน
คางชําระ 33,010 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 17,600 ลานบาท หนี้เงินกูสถาบันการเงิน 4,844 ลานบาท
หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระ 991 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 9,553 ลานบาท ดอกเบี้ย
คางจายประจําเดือน 22 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิติดลบ 20,291 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2550)
หนวย : ลานบาท
เงินสุทธิ
-ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินคางชําระ
-หนี้เงินกูสถาบันการเงิน
-หนีพ้ ันธบัตร
-หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มันคางชําระ*
-หนี้เงินชดเชยราคากาซ LPG*
-ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน

12,719
12,719
-33,010
-4,844
-17,600
-991
-9,553
-22

ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

-20,291

ประมาณการรายรับ/รายจายเดือน มิ.ย. 50
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ**
รายจายจากกองทุนฯ
ชําระหนี้เงินกู* **
ชําระหนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มัน
ชําระหนี้ชดเชยราคา LPG
ชําระดอกเบี้ยเงินกู
รายรับมากกวารายจาย

3,796
-778
0
-1
-756
-22
3,018

หมายเหตุ :

* หนี้ชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระและหนี้ชดเชยราคา LPG เปนตัวเลขประมาณการ
** รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ คํานวณโดยคํานึงถึงผลกระทบจากนโยบายการสงเสริม
การใชน้ํามันแกสโซฮอลและน้ํามันไบโอดีเซลแลว แตเปนรายรับที่ยังไมหักภาระการชดเชยราคา LPG
จํานวน 359 ลานบาท/เดือน
*** เดือน มิ.ย. 50 ไมมีหนี้ครบกําหนดชําระ และไมชําระหนี้กอนครบกําหนดชําระ
เนื่องจากสะสมเงินไวไถถอนพันธบัตรจํานวน 8,800 ลานบาท ในเดือน ต.ค. 50

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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