รายงานสถานการณอุตสาหกรรมเหล็กเดือนพฤษภาคม ป พ.ศ. 2558
สรุปสถานการณอุตสาหกรรมเหล็กของโลก
World Steel Association รายงาน ยอดการผลิตเหล็ก ดิบ ของโลกเดือนพฤษภาคม 2558 หดตั วลง
2.1% อยูที่ 139 ลานตัน
ยอดการผลิตเหล็กดิบของประเทศในภูมิภาคเอเชียหดตัว 1.8% อยูที่ 94.6 ลานตัน โดยผูผลิตเหล็กดิบ
รายใหญอยางประเทศจีนมียอดการผลิตเหล็กดิบลดลง 1.7% อยูที่ 69.9 ลานตัน เชนเดียวกับยอดการผลิตเหล็ก
ดิบของประเทศเกาหลีใตและญี่ปุนหดตัว 2.6% และ 7.0% มาอยูที่ 6.0 และ 8.9 ลานตันตามลําดับ ในขณะที่
ยอดการผลิตเหล็กดิบของประเทศอินเดียและไตหวันขยายตัว 4.0% และ 1.2% ตามลําดับ
ยอดการผลิตเหล็กดิบของสหภาพยุโรปขยายตัว 0.7% อยูที่ 15.0 ลานตัน โดยยอดการผลิตเหล็กดิบของ
ประเทศสเปนและฝรั่งเศสขยายตัว 1.9% และ 5.8% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา อยูที่ 1.4
ลานตัน ในขณะที่ยอดการผลิตเหล็กดิบของประเทศเยอรมัน และอิตาลี หดตัวลง 5.4% และ 12.6% ตามลําดับ
เมื่ อเที ยบกับ ชวงเวลาเดีย วกัน ของป ที่ผ านมา โดยมีย อดการผลิตเหล็กดิ บ อยูที่ 3.7 ลานตัน และ 2.0 ล านตั น
ตามลําดับ
สําหรับยอดการผลิตเหล็กดิบของอเมริกาเหนือในเดือนพฤษภาคมหดตัวลง 6.7% เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
อยูที่ 9.5 ลานตัน เนื่องจากผูผลิตรายใหญในภูมิภาคอยางสหรัฐฯ ซึ่งมีสัดสวนการผลิตกวา 40% เมื่อเทียบกับ
การผลิตเหล็กดิบทั้งหมดในภูมิภาค มียอดการผลิตเหล็กดิบลดลง 8.5% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผาน
มาอยูที่ 6.8 ลานตัน รวมถึงประเทศผู ผลิตอั นดับ รองลงมาอย างเม็ กซิโกมียอดการผลิ ตหดตัว 7.9% อยู ที่ 1.5
ลานตัน ในขณะที่ยอดการผลิตเหล็กดิบของแคนาดาขยายตัว 8.3% อยูที่ 1.2 ลานตัน สวนยอดการผลิตเหล็กดิบ
ในอเมริกาใตคอนขางทรงตัวจากปที่ผานมาอยูที่ 3.8 ลานตัน
ยอดการผลิ ตเหล็ กดิ บ ภู มิภ าคตะวัน ออกกลางในเดือนพฤษภาคม ขยายตัว 0.6% อยูที่ 2.5 ลานตั น
โดยประเทศอิหรานเปนผูผลิตรายใหญของภูมิภาคดวยยอดการผลิต 1.4 ลานตัน
ในขณะทีย่ อดการผลิตเหล็กดิบของกลุมประเทศ CIS ในเดือนพฤษภาคมก็หดตัวลงเชนกัน โดยผูผลิตราย
ใหญของกลุมรัสเซียและยูเครนมียอดการผลิตลดลงจากชวงเวลาเดียวกันปที่ผานมา 1.9% และ 23.0% ตามลําดับ

อยูที่ 6.1 ลานตัน และ 2.2 ลานตัน เปนเหตุใหยอดการผลิตโดยรวมของกลุมประเทศ CIS ปรับตัวลดลง 7.6%
มาอยูที่ 8.9 ลานตัน
สําหรับอัตราการใชกําลังการผลิตรวมเฉลี่ยในเดือนพฤษภาคมอยูที่ 72.1% ของกําลังการผลิตเหล็กดิบ
ทั่วโลก
กราฟแสดงยอดการผลิตเหล็กดิบของโลกตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 - เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558

อัตราการใชกําลังการผลิตรวมเดือนพฤษภาคม ป พ.ศ. 2558

กราฟ แสดงราคาผลิตภัณฑเหล็กทรงยาว East Asia Import ตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 - เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2558

สถานการณราคาในชวงเดือนพฤษภาคมที่ผานมา ผลิตภัณฑเหล็กทรงยาวและผลิตภัณฑเหล็กทรงแบน
ส ว นใหญ ป รับ ตั ว ลดลงต อ เนื่ องจากเดื อ นพฤษภาคม ราคาวัตถุดิ บ เศษเหล็ก East Asia Import CFR ปรับ ตั ว
เพิ่มขึ้นเล็กนอยมาอยูที่ 265 ดอลลารสหรัฐฯ ตอตัน สวนราคาสินแรเหล็กทรงตัวอยูที่ 93 ดอลลารสหรัฐฯ ตอตัน
เมื่อพิจารณาราคาผลิตภัณฑเหล็กในกลุมเหล็กทรงยาว พบวา ราคาผลิตภัณฑสวนใหญปรับตัวลดลง โดยราคา
เหล็กเสนกอสราง (Rebar) ปรับตัวลงมาอยูท่ี 347 ดอลลารสหรัฐฯ ตอตัน ราคาบิลเล็ต (Billet) ออนลงมาอยูที่
368 ดอลลารสหรัฐฯ ตอตัน เชนเดีย วกับราคา H-beam ที่ป รับ ตัวลดลงมาอยูที่ 555 ดอลลารสหรัฐฯ ตอตัน
ในขณะที่ราคาเหล็กลวด (Wire Rod) ในตลาด China Export ทรงตัวจากเดือนที่ผานมา

กราฟแสดงราคาผลิตภัณฑเหล็กทรงแบน East Asia Import ตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 - เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2558

ในสวนของกลุมเหล็กทรงแบน พบวา ผลิตภัณฑเหล็กทรงแบนสวนใหญปรับตัวลดลง โดยราคาเหล็กแผน
รีดเย็น (CRC) East Asia Import CFR ปรับตัวลดลง 10 ดอลลารสหรัฐฯ ตอตัน มาอยูที่ 435 ดอลลารสหรัฐฯ
ตอตัน ราคาเหล็กแผนรีดรอน (HRC) ปรับตัวลดลงมา อยูที่ 365 ดอลลารสหรัฐฯ ตอตัน ราคาสแล็บปรับตัวลดลง
5 ดอลลารสหรัฐฯ ตอตัน มาอยูที่ 313 ดอลลารสหรัฐฯ ตอตัน
สรุปสถานการณการผลิตเหล็กของไทย
ปริม าณการผลิ ต เหล็ กดิ บของไทย ในเดื อนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 อยูที่ 326,480 ตั น ลดลง 12%
จากชว งเวลาเดี ย วกั น ของป กอน โดยการผลิตบิล เล็ตในเดือนนี้อยูที่ 116,000 ตัน ขณะที่ การผลิต สแลบอยู ที่
137,000 ตั น สําหรับ การผลิตเหล็กสําเร็จรูป รวมของไทยในเดื อนพฤษภาคม อยู ที่ 557,967 ตั น ลดลง 19%
y-o-y หากพิ จ ารณาตามกลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ พ บว า การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ เหล็ ก ทรงยาวผลิ ต ลดลง 23% y-o-y อยู ที่
317,800 ตัน โดยผลผลิตเหล็กเสน และเหล็กรูปพรรณรีดรอน (Bar & HR Section) อยูที่ 276,163 ตัน ลดลง

23% y-o-y สว นเหล็ กลวด (Wire Rod) ผลผลิ ตอยู ที่ 41,673 ตั น ลดลง 20% y-o-y ขณะที่ เหล็ กทรงแบน
ผลิตลดลง 14% y-o-y อยูที่ 240,167 ตัน ผลผลิตเหล็กแผนรีดเย็น (CRC) อยูที่ 144,018 ตัน ลดลง 4% y-o-y
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รูปกราฟแสดงปริมาณการผลิตและปริมาณการใชเหล็กดิบของไทยตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2556 – พฤษภาคม
พ.ศ. 2558
ที่มา: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย
สําหรับปริมาณการใชเหล็กดิบของไทย ในเดือนพฤษภาคม 2558 อยูที่ 619,841 ตัน ลดลงจากชวง
เดีย วกัน ของปกอนในอั ตรา 9% โดยปริมาณการใชบิ ลเล็ต อยูที่ 241,017 ตั น สวนปริมาณการใชส แลบ อยูที่
274,456 ตัน สําหรับปริมาณการใชเหล็กสําเร็จรูปของไทยรวมในเดือนพฤษภาคม 2558 อยูที่ 1,382,590 ตัน
ลดลง 15% y-o-y โดยปริมาณการใชเหล็กทรงยาวรวม อยูที่ 485,755 ตัน หดตัว 24% y-o-y หากพิ จารณา
การใช เหล็ กทรงยาวตามรายผลิ ตภั ณ ฑ พ บวา ปริมาณการใช เหล็ กเส น และเหล็กรู ป พรรณรีด ร อน (Bar & HR
Section) ในเดือนพฤษภาคม อยูที่ 288,897 ตัน หดตัว 26% y-o-y สวนปริมาณการใชเหล็กลวดอยูที่ 175,697
ตั น หดตั ว 21% y-o-y ขณะที่ ป ริ ม าณการใช เหล็ ก ทรงแบน อยู ที่ 897,835 ตั น ลดลงในอั ต รา 9% y-o-y
โดยปริมาณการใชเหล็กแผนรีดรอน (HRC) อยูที่ 596,047 ตัน หดตัว 11% y-o-y ขณะที่การใชเหล็กแผนรีดเย็น

(CRC) อยูที่ 241,179 ตัน ขยายตัว 3% สําหรับการใชเหล็กแผนเคลือบ (Coated) อยูที่ 317,842 ตัน ขยายตัว
6% y-o-y
ปริมาณการผลิตและการใชเหล็กของไทย ในเดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2558
ปริมาณการผลิต เหล็ กดิ บของไทยในเดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2558 อยู ที่ 1,635,922 ตั น
เพิ่มขึ้น 2.2% จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยการผลิตบิลเล็ตอยูที่ 680,000 ตัน ขณะที่การผลิตสแลบอยูที่
588,000 ตั น สํ าหรั บ การผลิ ต เหล็ ก สํ าเร็ จ รู ป รวมของไทยในเดื อ นมกราคม ถึ ง เดื อ นพฤษภาคม 2558 อยู ที่
2,543,382 ตัน ลดลง 9% y-o-y หากพิจารณาตามกลุมผลิตภัณฑพบวา การผลิตผลิตภัณฑเหล็กทรงยาวผลิต
ลดลง 6.0% y-o-y อยูที่ 1,536,495 ตัน โดยผลผลิตเหล็กเสน และเหล็กรูปพรรณรีดรอน (Bar & HR Section)
อยู ที่ 1,384,777 ตั น ลดลง 3% จากช ว งเดี ย วกั น ของป ก อ นหน า ส ว นเหล็ ก ลวด (Wire Rod) ผลผลิ ต อยู ที่
151,719 ตัน ลดลงมากถึง 26% y-o-y ขณะที่เหล็กทรงแบนผลผลิต หดตัว 12% y-o-y อยูที่ 1,006,887 ตัน
โดยผลผลิตเหล็กแผนรีดรอนรวม (HRC) อยูที่ 1,014,984 ตัน ลดลง 12% y-o-y สวนผลผลิตเหล็กแผนรีดเย็น
(CRC) อยูที่ 725,732 ตัน ลดลง 3% จากชวงเดีย วกัน ของปกอน ขณะที่การผลิตเหล็กแผน เคลือบ (Coated)
เพิ่มขึ้น 14% อยูที่ 485,752 ตัน
ปริมาณการใชเหล็กดิบของไทย ในเดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2558 อยูที่ 2,718,287 ตัน ลดลง
จากชวงเดียวกัน ของป กอนในอัตรา 6.7% โดยปริมาณการใชบิลเล็ต อยูที่ 1,099,307 ตัน สวนปริมาณการใช
สแลบ อยู ที่ 1,048,000 ตั น สํ าหรั บ ปริ ม าณการใช เหล็ ก สํ า เร็ จ รู ป ของไทยรวมในเดื อ นมกราคม ถึ ง เดื อ น
พฤษภาคม 2558 อยูที่ 6,794,000 ตัน หดตัว 1% y-o-y โดยปริมาณการใชเหล็กทรงยาวขยายตัว 3% อยูที่
2,491,513 ตัน ขณะที่การใชเหล็กทรงแบนหดตัวในอัตรา 4% อยูที่ 4,303,416 ตัน หากพิจารณาการใชเหล็กทรง
ยาว

ตามรายผลิตภัณฑพบวา ปริมาณการใชเหล็กเสนและเหล็กรูปพรรณรีดรอน (Bar & HR Section)

อยูที่ 1,523,560 ตั น เพิ่ มขึ้น 4% y-o-y สวนปริมาณการใชเหล็กลวดอยูที่ 888,774 ตัน เพิ่ มขึ้น 7% y-o-y
สําหรับปริมาณการใชเหล็กแผนรีดรอน (HRC) อยูที่ 2,717,647 ตัน หดตัว 8% y-o-y ขณะที่การใชเหล็กแผนรีด
เย็น (CRC) และเหล็กแผนเคลือบ ขยายตัว 7% อยูที่ 1,245,447 ตัน และ 1,552,041 ตัน ตามลําดับ

ตารางแสดงปริมาณการผลิตและปริมาณการใชเหล็กสําเร็จรูปของไทย ในเดือนมกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2558
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ที่มา: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย
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ที่มา: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

