สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2550)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $87.44 และ $92.05 ตอบารเรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.95 และ $2.42 ตอบารเรล ตามลําดับ จาก Energy Information
Administration (EIA) รายงานปริมาณสํารองน้ํามันดิบและ Distillate ของสหรัฐอเมริกาสัปดาหสิ้นสุดวันที่
23 พฤศจิกายน 2550 ลดลงเพียงเล็กนอยมาอยูที่ระดับ 313.15 ลานบารเรล และ 130.92 ลานบารเรล
ตามลําดับ ต่ํากวาที่นักวิเคราะหคาดการณไว และจาก Reuters Poll คาดวาโอเปคจะเพิ่มปริมาณการผลิต
น้ํามันดิบในการประชุมวันที่ 5 ธันวาคม 2550 อีกอยางนอย 500,000 บารเรล/วัน และรายงานภาวะ
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาสรางความกังวลวาอุปสงคจากประเทศผูบริโภคน้ํามันรายใหญที่สุดของโลก
(ประมาณ 21 ลานบารเรล/วัน) อาจลดลง
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $101.13
และ $99.60 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $1.11 และ $1.11 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคา
น้ํามันดิบและจากขาวบริษัท Pertamina ของอินโดนีเซียมีแผนลดการนําเขาน้ํามันเบนซินออกเทน 88 ใน
ไตรมาสแรกของป 2551 ลงจากเฉลี่ย 3.2 ลานบารเรล/เดือน มาอยูที่ระดับ 2.8 ลานบารเรล/เดือน และจาก
ตลาดคาดวาจะมี Arbitrage Gasoline Cargo จากยุโรปเขามายังภูมิภาคเนื่องจากอินเดียมีแผนลดการ
สงออกน้ํามันเบนซินในป 2551 ประกอบกับโรงกลั่น Cosmo Oil ของญี่ปุน กลับมาเปดดําเนินการหนวย
CDU ที่โรงกลั่น Yokkaichi (85,000 บารเรล/วัน) หลังจากเลื่อนการเปดดําเนินการเนื่องจากปญหาทาง
เทคนิค
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $108.34 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $0.92 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบและจากขาวรัฐบาลเวียดนามจะ
ยกเลิกเงินอุดหนุนผลิตภัณฑ Distillates ในป 2551 อาจทําใหอุปสงคชะลอตัว และขาวจีนมีแผนนําเขาใน
เดือนธันวาคม 2550 ประมาณ 2.25 ลานบารเรล ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2550 ประมาณ 0.38 ลาน
บารเรล ประกอบกับ International Enterprise Singapore (IES) รายงานปริมาณสํารอง Middle
Distillates สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 เพิ่มขึ้น 0.02 ลานบารเรล อยูที่ระดับ 7.40 ลาน
บารเรล นอกจากนี้ อินโดนีเซียและเวียดนามผูซื้อหลักในภูมิภาคจะสงออก Gasoil Arbitrage Cargo ไปยัง
ตะวันตกในปริมาณที่ลดลง เพื่อรองรับความตองการใชภายในภูมิภาคที่อยูในระดับสูงในชวงฤดูหนาว

น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $75.55 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจาก
สัปดาหที่แลว $1.93 ตอบารเรล จากขาวจีนลดการนําเขาในเดือนพฤศจิกายน 2550 ลงมาอยูที่ประมาณ 1
ลานตัน ต่ําสุดในรอบป 2550 และขาวซาอุดิอาระเบียสงออกน้ํามันเตาในเดือนพฤศจิกายน 2550 รวม
430,000 ตัน สูงกวาระดับเฉลี่ยรายเดือนประมาณ 80,000 ตัน ประกอบกับ IES รายงานปริมาณสํารอง
Residues สัปดาหสิ้นสุดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 เพิ่มขึ้น 0.19 ลานบารเรล มาอยูที่ระดับ13.25 ลานบารเรล
สูงสุดในรอบ 10 สัปดาห ในขณะที่ Arbitrage Fuel Oil Cargo จากเอเชียออกไปนอกภูมิภาคในเดือน
พฤศจิกายน 2550 ลดลงมาอยูที่ระดับ 2.1 ลานตัน ต่ํากวาปริมาณเฉลี่ยทั้งป 2550 ที่ระดับ 2.5 ลานตัน
2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผคู าน้ํามันทุกราย ไมมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีก โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2550)
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หนวย : บาท/ลิตร
อื่นๆ
32.89
31.59
28.89
28.09
29.34
28.34

จากคาเงินบาทของไทยออนตัวลงจากสัปดาหที่แลว 0.01 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับ
เฉลี่ย 33.9639 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินลดลง 0.23 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลลดลง
0.19 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 0.66 บาท/ลิตร และ 0.38
บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 2.12 บาท/ลิตร
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3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2550)
ชนิดน้าํ มัน
บาท/ลิตร
4.00
น้ํามันเบนซินออกเทน 95
น้ํามันเบนซินออกเทน 91
3.30
น้ํามันแกสโซฮอล 95
0.30
น้ํามันแกสโซฮอล 91
-0.20
น้ํามันกาด
0.10
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
0.70
น้ํามันดีเซลหมุนเร็วบี 5
-0.10
น้ํามันมวง
-1.7177
น้ํามันเตา
0.06
LPG
0.2950
3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2550 มีเงินสดสุทธิ 13,483 ลานบาท มีหนี้สิน
คางชําระ 15,657 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 8,800 ลานบาท หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระ
990 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 5,350 ลานบาท ภาระดอกเบี้ย (ดอกเบี้ยพันธบัตรอายุ 3 ป) 517
ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิติดลบ 2,174 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
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ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2550)

หนวย : ลานบาท

เงินสดสุทธิ
-เงินสะสมสํารองเพื่อการชําระหนี้*
-เงินสะสมเพื่อการจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตรชุดที่ 3 (ต.ค.51)**
-เงินคงเหลือในบัญชี

13,483
2,920
6,397
4,166

หนี้สินคางชําระ
-หนีพ้ ันธบัตร
-หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้าํ มัน***
-หนี้เงินชดเชยราคากาซ LPG***
-ภาระดอกเบี้ย (ดอกเบี้ยพันธบัตรอายุ 3 ป)

-15,657
-8,800
-990
-5,350
-517

ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

-2,174

หมายเหตุ : * ตองสะสมไวตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของ สบพน. และผูถือพันธบัตร
** เงินดังกลาวสะสมเพื่อจายดอกเบี้ยและไถถอนพันธบัตรชุดที่ 3 ซึง่ เมื่อรวมกับเงินสะสมสํารอง
เพือ่ การชําระหนี้ 2,920 ลานบาท จะเทากับจํานวนเงินที่จะตองจายดอกเบี้ยและไถถอน
พันธบัตรชุดที่ 3 คือ 9,316 ลานบาท
*** หนีช้ ดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระและหนี้ชดเชยราคา LPG เปนตัวเลขประมาณการ
ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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