สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(10 – 16 ธันวาคม 2550)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $84.97 และ $90.98 ตอบารเรล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $0.92 และ $1.79 ตอบารเรล ตามลําดับ จาก Energy Information Administration
รายงานปริมาณสํารองน้ํามันดิบของสหรัฐอเมริกาสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 7 ธันวาคม 2550 ลดลง 0.7 ลานบารเรล
อยูที่ระดับ 304.5 ลานบารเรล ต่ําสุดตั้งแตเดือนมีนาคม 2548 ปริมาณสํารอง Distillate ลดลง 0.8 ลานบารเรล
อยูที่ระดับ 131.5 ลานบารเรล และธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ธนาคารกลางยุโรป และ Bank of England
ออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ และอัดฉีดเม็ดเงินเขาสูระบบเพิ่มขึ้นเพื่อเสริมสภาพคลอง และขาวสภาพ
อากาศแปรปรวนบริเวณทะเลเหนือทําใหน้ํามันดิบปริมาณ 25,000 บารเรล รั่วลงทะเลขณะทําการขนถาย
ใกลกับแหลงผลิต Statfjord Field ของบริษัท StatoilHydro ประเทศนอรเวย ประกอบกับรายงานปริมาณ
สํารองน้ํามันของกลุมประเทศยุโรปเดือนพฤศจิกายน 2550 ลดลง 13.8 ลานบารเรล หรือประมาณรอยละ
1.2 จากเดือนกอน อยูที่ระดับ 1,114 ลานบารเรล ต่ํากวาชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 4
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $98.15
และ $96.96 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $1.91 และ $2.28 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคา
น้ํามันดิบ และขาวจีนลดปริมาณสงออกน้ํามันเบนซินจากปริมาณ 2 ลานบารเรล ในเดือนพฤศจิกายน มาอยูที่
ระดับ 1 ลานบารเรล ในเดือนธันวาคม และ Formosa Petrochemical Corp. ของไตหวันจะปดซอมบํารุง
Crude Distillation Unit (180,000 บารเรล/วัน) ในเดือนมีนาคม 2551 เปนเวลา 30 วัน
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $104.49 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว $2.25 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและจากขาว Nippon Oil Corp.
ญี่ปุนงดการสงออกน้ํามันดีเซลในเดือนมกราคม 2551 เปนเดือนที่สามติดตอกัน และขาวจีนเพิ่มการนําเขา
น้ํามันดีเซลในเดือนธันวาคม 2550 มาอยูที่ระดับ 6 ลานบารเรล ซึ่งเปนระดับนําเขารายเดือนสูงสุด
เนื่องจากอุปทานในประเทศตึงตัว
น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $73.03 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากสัปดาหที่แลว $0.51 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และจากตลาดคาดวาจีนจะนําเขาเพิ่มขึ้นในเดือน
ธันวาคมเพื่อ Build-up Inventories กอนถึงเทศกาลตรุษจีน ประกอบกับ Arbitrage Cargo จากตะวันตก
มายังภูมิภาคในเดือนธันวาคม 2550 และ มกราคม 2551 อยูที่ระดับ 2.05 และ 1.83 ลานตัน ตามลําดับ ซึ่ง
ต่ํากวาระดับเฉลี่ยปกติที่ 2.5 ลานตัน รวมทั้ง International Enterprise Singapore รายงานปริมาณสํารอง
Residues ของสิงคโปรสัปดาหสิ้นสุดวันที่ 12 ธันวาคม 2550 ลดลง 0.56 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 13.02
ลานบารเรล

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผคู าน้ํามันทุกราย ไมมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีก โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2550)
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จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.20 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับ
เฉลี่ย 33.7323 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.28 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้น
0.35 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 1.97 บาท/ลิตร และ 0.85 บาท/ลิตร
ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 1.74 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2550)
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3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2550 มีเงินสดสุทธิ 12,566 ลานบาท มีหนี้สิน
คางชําระ 12,967 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 8,800 ลานบาท หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระ
732 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 2,847 ลานบาท หนี้ชดเชยแกสโซฮอล 91 และ บี5 16 ลานบาท หนี้
เงินชดเชย B100 55 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิติดลบ 401 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2550)

หนวย : ลานบาท

เงินสดในบัญชี

12,566

หนี้สินกองทุน
-หนีพ้ ันธบัตร
ภาระดอกเบี้ยพันธบัตร
-หนี้เงินกูสถาบันการเงิน
-หนี้คางชําระเงินชดเชย
หนี้เงินชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง
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หนี้เงินชดเชย B100
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ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

-401

ประมาณการรายรับ/รายจายเดือน ธ.ค. 50
รายรับจากเงินสงเขากองทุนฯ สุทธิ
รายจายจากกองทุนฯ
ชําระหนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มัน*
ชําระหนี้ชดเชยราคา LPG*
จายชดเชยราคาน้ํามัน B100
จายเงินคืนกองทุนฯ
รายรับมากกวารายจาย

2,312
-2,600
-0.007
-2,500
-100
-33
-288

หมายเหตุ : - เงินสะสมสํารองเพื่อการชําระหนี้ เปนจํานวนเงินซึ่งตองคงไวตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่
ระหวาง สบพน. กับเจาหนี้
- หนีพ้ ันธบัตรอายุไถถอน 3 ป จํานวน 8,800 ลานบาท
* เปนขอมูลตามที่กรมสรรพสามิตยืน่ เอกสารขอเบิก
ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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