สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(9 - 15 กรกฎาคม 2550)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $69.79 และ $76.89 ตอบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $1.73 และ $3.35 ตอบารเรล ตามลําดับ จากขาวทอสงน้ํามัน และกาซ The
Central Area Transmission System Pipeline บริเวณทะเลเหนือปดดําเนินการเนื่องจากปญหาทาง
เทคนิคสงผลใหบริษัท ConocoPhillips และ Chevron ตองหยุดการผลิตน้ํามันดิบปริมาณ 45,000
บารเรล/วัน จากแหลง J-Blocks และ Erskine ในทะเลเหนือ ขณะที่ บริษัท Nexen ของแคนาดาลด
ปริมาณผลิตน้ํามันดิบจากแหลง Buzzard Field ในทะเลหนือลง 40,000 บารเรล/วัน เนื่องจากปญหาทาง
เทคนิคและจากรายงานตลาดน้ํามันประจําเดือนกรกฎาคม 2550 ของ International Energy Agency (IEA)
คาดการณวาอุปสงคน้ํามันของประเทศอุตสาหกรรม 26 ประเทศ ในป 2551 จะเพิ่มขึ้นประมาณ 2.2 ลาน
บารเรล/วัน มาอยูที่ระดับ 88.2 ลานบารเรล/วัน ขณะที่อุปทานจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.48 ลานบารเรล/วัน
มาอยูที่ระดับ 82.76 ลานบารเรล/วัน
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $87.72
และ $86.52 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.31 และ $0.47 ตอบารเรล ตามลําดับ จากโรงกลั่น
Nishihara (100,000 บารเรล/วัน) ของญี่ปุนมีแผนกลับมาเดินเครื่องในวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 และ
ปริมาณสํารองของสิงคโปรสิ้นสุดสัปดาหที่ 4 กรกฎาคม 2550 เพิ่มขึ้นมาอยูที่ระดับสูงกวาชวงเดียวกันของ
ปกอนรอยละ 36.5 ประกอบกับขาวอินโดนีเซียชะลอการนําเขาเนื่องจากโรงกลั่น Pertamina (Balongan)
กําลังการผลิต 125,000 บารเรล/วัน กลับมาดําเนินการผลิตไดตามปกติ หลังปดซอมฉุกเฉินตั้งแตวันที่ 6
กรกฎาคม 2550 รวมทั้ง Arbitrage จากเอเชียไปตะวันตกปด
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $86.67 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $3.21 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และจากขาว Arbitrage ของน้ํามัน
ดีเซลกํามะถันต่ํา จากเกาหลีใตไปชิลีในเดือนสิงหาคม 2550 ปริมาณ 300,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 150,000 ตัน
จากเดือนกรกฎาคม 2550 เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวจัดและอุณหภูมิต่ําสุดในรอบเกือบ 100 ป
ประกอบกับขาวโรงกลั่น ExxonMobil ที่สิงคโปรยังคงปดซอมบํารุง
น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $59.47 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากสัปดาหที่แลว $1.03 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและขาวซื้อขายน้ํามันรายวัน ประกอบกับตลาดคาดวา
Arbitrage จากตะวันตกที่จะเขามาในภูมิภาคในเดือนสิงหาคม 2550 จะอยูที่ประมาณ 1.4 - 1.5 ลานตัน
ลดลงประมาณ 1 ลานตัน หรือประมาณรอยละ 40 จากเดือนกรกฎาคม รวมทั้ง IES รายงานปริมาณ
สํารองของสิงคโปรสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 ลดลง 1.58 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 11.84 ลาน
บารเรล

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผคู าน้ํามันทุกราย ปรับราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว และดีเซลหมุนเร็วบี 5 เพิ่มขึ้น
0.40 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 และปรับราคาน้าํ มันเบนซิน 95 และ 91 และแกสโซฮอล 95
ลดลง 0.40 บาท/ลิตร และ แกสโซฮอล 91 ลดลง 0.70 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2550 โดยมีราคา
ดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชือ้ เพลิง

(ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2550)
หนวย : บาท/ลิตร

เบนซินออกเทน 95
เบนซินออกเทน 91
แกสโซฮอล 95
แกสโซฮอล 91
ดีเซลหมุนเร็ว
ดีเซลหมุนเร็วบี 5

ปตท.
29.99
29.19
26.49
25.69
25.74
25.04

อื่นๆ
29.99
29.19
26.49
25.69
25.74
25.04

จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.76 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับ
เฉลี่ย 33.6085 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินลดลง 0.48 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น
0.28 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.65 บาท/ลิตร และ 1.05 บาท/ลิตร
ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.97 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 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
0.10
0.10
1.50
0.30
-0.4618
0.06
-0.6970
2

3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2550 มีเงินสดสุทธิ 13,985 ลานบาท มี
หนี้สินคางชําระ 32,782 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 17,600 ลานบาท หนี้เงินกูสถาบันการเงิน 4,844
ลานบาท หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระ 991 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 9,080 ลานบาท
ดอกเบี้ ย ค า งจ า ยประจํ า เดื อ น 267 ล า นบาท ฐานะกองทุ น น้ํ า มั น สุ ท ธิ ติ ด ลบ 18,797 ล า นบาท มี
รายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2550)
หนวย : ลานบาท
เงินสุทธิ
-ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินคางชําระ
-หนี้เงินกูสถาบันการเงิน
-หนีพ้ ันธบัตร
-หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มัน*
-หนี้เงินชดเชยราคากาซ LPG*
-ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน

13,985
13,985
-32,782
-4,844
-17,600
-991
-9,080
-267

ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

-18,797

ประมาณการรายรับ/รายจายเดือน ก.ค. 50
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ**
รายจายจากกองทุนฯ
ชําระหนี้เงินกู
ชําระหนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มัน
ชําระหนี้ชดเชยราคา LPG
จายชดเชยราคาน้ํามัน B100
ชําระดอกเบี้ยเงินกู* **
รายรับมากกวารายจาย

3,614
-2,131
-1,110
-0.4
-751
-3
-267
1,483

หมายเหตุ :

* หนี้ชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระและหนี้ชดเชยราคา LPG เปนตัวเลขประมาณการ
** รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ คํานวณโดยคํานึงถึงผลกระทบจากนโยบายการสงเสริมการใช
น้ํามันแกสโซฮอลและน้ํามันไบโอดีเซลแลว แตเปนรายรับที่ยังไมหักภาระการชดเชยราคา LPG
จํานวน 359 ลานบาท/เดือน
*** ดอกเบี้ยเงินกูจํานวนเงิน 267 ลานบาท แยกเปน ดอกเบี้ยเงินกูพันธบัตร 245 ลานบาท
และดอกเบี้ยเงินกูสถาบันการเงิน 22 ลานบาท

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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