รายงานสรุปสถานการณอุตสาหกรรมเหล็ก ไตรมาส 4 ป 2557
สรุปสถานการณอุตสาหกรรมเหล็กของโลก
ยอดการผลิตเหล็กดิบของโลกในไตรมาส 4 ป 2557 อยูที่ 401 ลานตัน ปรับตัวลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับ
ชวงไตรมาสสี่ของปที่ผานมา โดยยอดการผลิตเหล็กของกลุมสหภาพยุโรปในไตรมาสสี่ อยูที่ 41.6 ลานตัน หดตัว
2% เมื่ อเที ย บกั บ ชว งไตรมาสสี่ของป ที่ผ านมา ประเทศผูผลิตรายใหญ อยางเยอรมนี อิตาลี และสเปน มี ย อด
การผลิตเหล็กอยูที่ 10.4 ลานตัน 5.4 ลานตัน และ 3.4 ลานตัน หดตัวลดลง 4.5% 11.7% และ 1.9% ตามลําดับ
ยกเวนฝรั่งเศสมียอดการผลิตเหล็กไตรมาสสี่อยูที่ 3.9 ลานตัน เพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสสี่ปที่ผานมา
กลุม CIS มียอดการผลิตเหล็กดิบไตรมาสสี่ ป 2556 อยูที่ 25.1 ลานตัน ลดลง 6% โดยผูผลิตรายใหญ
อย า งรั ส เซี ย มี ย อดการผลิ ต เหล็ ก ดิ บ อยู ที่ 17.6 ล า นตั น ขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น 3.3% ส ว นยอดการผลิ ต เหล็ ก ดิ บ
ของประเทศยูเครนอยูที่ 5.6 ลานตัน ลดลง 28.6%
สําหรับอเมริกาเหนือมีปริมาณการผลิตเหล็กดิบในไตรมาสสี่ ป 2556 อยูที่ 30.2 ลานตัน เพิ่มขึ้น 2%
จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยยอดการผลิตเหล็กดิบของประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาขยายตัว 2%
และ 1.5% อยู ที่ 4.7 ล านตัน และ 21.9 ลานตัน ตามลํ าดับ สวนยอดการผลิ ตเหล็กดิบ ของประเทศแคนาดา
ขยายตัว 4.6% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา อยูที่ 3.2 ลานตัน
กลุ ม ประเทศอเมริ กาใต ยอดการผลิต เหล็ก ดิบ ไตรมาสสี่ อยูที่ 11.3 ล านตัน ขยายตัว 2% จากช ว ง
เดียวกันของปที่ผานมา โดยบราซิลผูผลิตรายใหญของภูมิภาคมีผลผลิตเหล็กดิบเพิ่มขึ้น 1.4% อยูที่ 8.5 ลานตัน
สวนอารเจนตินาผูผลิตรายใหญเปนอันดับสองของภูมิภาคมียอดการผลิตเหล็กดิบอยูที่ 1.4 ลานตัน เพิ่มขึ้น 0.6%
เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา
ภูมิภาคโอเซียเนีย ยอดการผลิตเหล็กดิบรวมไตรมาสสี่ ป 2556 อยูที่ 1.4 ลานตัน เพิ่มขึ้น 0.7% เทียบกับ
เดือนเดียวกันของปที่ผานมา
สําหรับภูมิภาคเอเชียยอดการผลิตเหล็กดิบไตรมาสเพิ่มขึ้น 0.8% อยูที่ 271.4 ลานตัน ประเทศผูผลิตหลัก
มียอดการผลิตเพิ่มขึ้น โดยประเทศจีนซึ่งเปนผูผลิตเหล็กรายใหญที่สุดของภูมิภาคและของโลก มีอัตราการผลิต
เหล็กไตรมาสสี่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.4% อยูที่ 198.9 ลานตัน เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่ผานมา สวนประเทศ
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ญี่ปุนผลผลิตเหล็กดิบอยูที่ 27.5 ลานตัน ลดลง 2.1% ประเทศเกาหลีใตอัตราการผลิตเหล็กดิบขยายตัว 2.8%
อยูที่ 17.8 ลานตัน สวนผลผลิตเหล็กดิบของประเทศไตหวันอยูที่ 6.0 ลานตัน เพิ่มขึ้น 9.1%
ตาราง แสดงยอดการผลิตเหล็กของโลกไตรมาสสี่ป 2556-2557

European Union (28)
Other EU
Other Europe
CIS (6)
North America
South America
Africa
Middle East
Asia
Oceania
Total 65 countries
ที่มา: Worldsteel

Q4-2014

Q4-2013

41,609
1,445
8,816
25,090
30,150
11,339
3,869
7,359
271,370
1,374
400,975

42,263
1,354
9,484
26,562
29,667
11,116
4,095
6,779
269,304
1,364
400,633

% Change
14/13
-2%
7%
-7%
-6%
2%
2%
-6%
9%
1%
1%
0%

สรุปสถานการณอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย
ในไตรมาส 4 ป 2557 ประเทศไทยมีการบริโภคเหล็ก 4.5 ลานตัน ขยายตัว 10.8% จากชวงเวลาเดียวกัน
ของป 2556 ในขณะที่การผลิตเหล็กภายในประเทศอยูที่ 1.53 ลานตัน ลดลง 3.8% จากชวงเวลาเดียวกันของปที่
ผานมา จําแนกเปนการผลิตผลิตภัณฑเหล็กทรงยาว 8.9 แสนตัน และผลิตภัณฑเหล็กทรงแบน 6.4 แสนตัน
ปริมาณการนําเขาสินคาเหล็กและเหล็กกลาของประเทศไทยในไตรมาส 4 ป 2557 รวมทั้งหมด 4.73
ลานตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 13% จากชวงเวลาเดียวกันของป 2556 แบงเปนกลุมวัตถุดิบ 0.4 ลานตัน กลุมผลิตภัณฑ
เหล็กกึ่งสําเร็จรูป 1.1 ลานตันและกลุมผลิตภัณฑเหล็กสําเร็จรูป 3.2 ลานตัน โดยทั้ง 3 กลุมผลิตภัณฑเพียงกลุม
ผลิ ต ภั ณ ฑ เหล็ ก กึ่ งสํ าเร็ จ รู ป ที่ ก ารนํ าเข าหดตั ว 9% จาก 1.2 ล านตั น ในป 2556 ส ว นกลุ ม วั ต ถุ ดิ บ และกลุ ม
ผลิตภัณฑเหล็กสําเร็จรูป ขยายตัว 18% และ 22% ตามลําดับ
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การสงออกสิน คาเหล็กและเหล็กกลาของประเทศไทยในไตรมาส 4 ป 2557 รวมทั้ งสิ้น 693,157 ตั น
ปริมาณการสงออกขยายตัว 2% จากชวงเวลาเดียวกันของป 2556 แบงเปนกลุมวัตถุดิบ 102,037 ตัน ขยายตัว
22% กลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ เ หล็ ก กึ่ ง สํ า เร็ จ รู ป 307,686 ล า นตั น ขยายตั ว 19% ในขณะที่ ป ริ ม าณการส ง ออก
กลุมผลิตภัณฑเหล็กสําเร็จรูปหดตัว 16% จากป 2556 อยูที่ 283,434 ลานตัน
ตารางสรุปสถานการณอุตสาหกรรมเหล็กไตรมาส 4 ป 2557 (Q4/2557)
Import
Q4-2013
Q4-2014
วัตถุดิบ
377,603.80
444,737.92
ผลิตภัณฑเหล็กกึ่งสําเร็จรูป
1,173,144.05 1,073,245.68
ผลิตภัณฑเหล็กสําเร็จรูป
2,634,901.61 3,208,642.78
รวม
4,185,649.46 4,726,626.37
ที่มา: กรมศุลกากร, สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย
ตัน

Export
Q4-2013
83,931.47
257,778.80
337,032.68
678,742.94

Q4-2014
102,037.08
307,686.29
283,434.40
693,157.77
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