สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(12 – 18 พฤศจิกายน 2550)
1. ราคาน้ํามันโลก
1.1 ราคาน้ํามันดิบ
ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบและเบรนท เฉลี่ยอยูที่ระดับ $85.27 และ $90.77 ตอบารเรล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $1.86 และ $2.60 ตอบารเรล ตามลําดับ จาก International Energy
Agency ปรับลดคาดการณอุปสงคน้ํามันดิบของโลกเฉลี่ยในไตรมาส 4 ป 2550 และไตรมาสที่ 1 ของป 2551
ลง 0.5 และ 0.1 ลานบารเรล/วัน มาอยูที่ระดับ 87.1 และ 88.2 ลานบารเรล/วัน ตามลําดับ ทั้งนี้อุปสงค
น้ํามันของสหรัฐอเมริกา ลดลงรอยละ 0.4 จากชวงเดียวกันของปกอน และปริมาณนําเขาน้ํามันดิบของจีน
เดือนตุลาคม 2550 ลดลงต่ําที่สุดในรอบป ประกอบกับ AccuWeather ของสหรัฐอเมริกาพยากรณวา
อุณหภูมิทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตกตอนกลางของสหรัฐอเมริกาในชวงเดือนธันวาคมนี้
จะสูงกวาปกติ
1.2 ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
น้ํามันเบนซิน ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 95 และ 92 เฉลี่ยอยูที่ระดับ $98.78
และ $97.55 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $1.28 และ $1.35 ตอบารเรล ตามลําดับ ตามราคา
น้ํามันดิบ และจากขาวโรงกลั่น Sinopec ของจีนเพิ่มอัตราการกลั่นในเดือนพฤศจิกายน 2550 ประมาณ
รอยละ 2.9 จากเดือนตุลาคม มาอยูที่ระดับ 146,000 บารเรล/วัน และ Petroleum Association Of Japan
รายงานปริมาณสํารองของญี่ปุนสิ้นสุดสัปดาหที่ 10 พฤศจิกายน 2550 เพิ่มขึ้นจากสัปดาหกอนรอยละ 6
มาอยูที่ 2.11 ลานกิโลลิตร
น้ํามันดีเซล ในสั ป ดาห นี้ ร าคาน้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว เฉลี่ ย อยู ที่ ร ะดั บ $104.53 ต อ บาร เ รล
ปรับตัวลดลงจากสัปดาหที่แลว $2.04 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และขาวโรงกลั่นในภาคตะวันออกและ
ภาคใตของจีนเพิ่มอัตราการกลั่นในเดือนพฤศจิกายน ประมาณรอยละ 3 มาอยูที่ระดับ 2.43 ลานบารเรล/วัน
หลั ง จากรั ฐ บาลปรั บ เพิ่ ม ราคาขายปลี ก น้ํ า มัน สํ า เร็จ รู ป ภายในประเทศ และจากข า วบริ ษั ท Chinese
Petroleum Corp. ของไตหวันสงออกน้ํามันดีเซลกํามะถัน 0.25% ปริมาณ 250,000 ตัน สงมอบเดือน
พฤศจิกายน 2550 ประกอบกับ PAJ รายงานปริมาณสํารองสิ้นสุดสัปดาหที่ 10 พฤศจิกายน 2550 เพิ่มขึ้น
จากสัปดาหกอนรอยละ 5.71 มาอยูที่ 1.57 ลานกิโลลิตร
น้ํามันเตา ในสัปดาหนี้ราคาน้ํามันเตาเฉลี่ยอยูที่ระดับ $77.92 ตอบารเรล ปรับตัวลดลงจาก
สัปดาหที่แลว $2.29 ตอบารเรล ตามราคาน้ํามันดิบ และจากขาวอุปสงคน้ํามันเตาจากจีนในเดือน
พฤศจิกายน 2550 ลดลงมาอยูที่ระดับ 700,000 ตัน เนื่องจากราคาขายในตลาดยังอยูในระดับสูงอยาง
ตอเนื่อง นอกจากนี้ขาวบริษัทรวมทุนระหวาง ExxonMobil และ Saudi Aramco สงออกน้ํามันเตาปริมาณ
175,000 ตัน สงมอบเดือนธันวาคม 2550

2. ราคาขายปลีกน้าํ มันเชื้อเพลิงของไทย
ในสัปดาหนี้ผคู าน้าํ มันทุกราย ปรับราคาน้าํ มันเบนซินและดีเซลเพิ่มขึน้ 0.30 บาท/ลิตร เมือ่ วันที่
14 พฤศจิกายน 2550 และ ปรับราคาน้ํามันเบนซิน 95 เพิ่มขึ้น 0.50 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2550
โดยมีราคาดังนี้
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2550)
หนวย : บาท/ลิตร
ปตท.
อื่นๆ
เบนซินออกเทน 95
32.49
32.49
เบนซินออกเทน 91
31.19
31.19
แกสโซฮอล 95
28.49
28.49
แกสโซฮอล 91
27.69
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ดีเซลหมุนเร็ว
28.94
29.14
ดีเซลหมุนเร็วบี 5
27.94
27.94
จากคาเงินบาทของไทยแข็งตัวขึ้นจากสัปดาหที่แลว 0.13 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับ
เฉลี่ย 33.9663 บาท/เหรียญสหรัฐ ตนทุนน้ํามันเบนซินลดลง 0.36 บาท/ลิตร และตนทุนน้ํามันดีเซลลดลง
0.52 บาท/ลิตร สงผลใหคาการตลาดของน้ํามันเบนซินและดีเซลอยูที่ระดับ 0.67 บาท/ลิตร และ 0.61
บาท/ลิตร ตามลําดับ และคาการกลั่นเฉลี่ยอยูที่ระดับ 2.03 บาท/ลิตร
3. ฐานะกองทุนน้ํามันเชือ้ เพลิง
3.1 การจัดเก็บอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้าํ มันชนิดตางๆ เปนดังนี้
อัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
( ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2550)
ชนิดน้าํ มัน
บาท/ลิตร
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น้ํามันเบนซินออกเทน 95
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น้ํามันกาด
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น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
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น้ํามันดีเซลหมุนเร็วบี 5
0.10
น้ํามันมวง
-1.2067
น้ํามันเตา
0.06
LPG
-0.8297
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3.2 ฐานะกองทุนน้ํามันฯ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 มีเงินสดสุทธิ 12,800 ลานบาท มี
หนี้สินคางชําระ 15,567 ลานบาท แยกเปนหนี้พันธบัตร 8,800 ลานบาท หนี้เงินชดเชยตรึงราคาน้ํามันคาง
ชําระ 990 ลานบาท หนี้ชดเชยราคากาซ LPG 5,261 ลานบาท ภาระดอกเบี้ย (ดอกเบี้ยพันธบัตรอายุ 3 ป)
516 ลานบาท ฐานะกองทุนน้ํามันสุทธิติดลบ 2,767 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2550)

หนวย : ลานบาท

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

12,800
2,920
6,396
3,484

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

-15,567
-8,800
-990
-5,261
-516

ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

-2,767

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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