รายงานสรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียนไตรมาส 1 ปี 2560 (Q1/2560)

สถานการณ์ อุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียนไตรมาส 1 ปี 2560 (Q1/2560) มี ปริมาณการนาเข้า
ผลิตภัณฑ์เหล็ก และเหล็กกล้า (Iron & steel products) อยู่ที่ 18.87 ล้านตัน (+3.56% YoY) จาแนก
เป็นการนาเข้ากลุ่มวัตถุดิบ 2.16 ล้านตัน (+45.76% YoY) กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสาเร็จรูป 1.90 ล้าน
ตัน (-37.74% YoY) และกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กสาเร็จรูป 14.81 ล้านตัน (+8.21% YoY) ทาให้ยอดนาเข้า
ผลิตภัณฑ์เหล็กฯ สะสมปีนี้ อยู่ที่ 18.87 ล้านตัน (+3.56% YoY)
กราฟแสดงการนาเข้าผลิตภัณฑ์เหล็ก และเหล็กกล้ารายผลิตภัณฑ์ และสัดส่วนการนาเข้าผลิตภัณฑ์
เหล็ก และเหล็กกล้าของประเทศในอาเซียน ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2560 (หน่วย: ตัน)

ที่มา : Global Trade Atlas
ประเทศที่นาเข้าผลิตภัณ ฑ์เหล็ก ฯ เป็นอันดับที่ 1 คือ ประเทศเวียดนาม ยอดนาเข้าผลิตภัณ ฑ์
เหล็กฯรวมในไตรมาส 1 ปี 2560 อยู่ที่ 5.85 ล้านตัน (-0.35% YoY) จาแนกเป็นการนาเข้ากลุ่มวัตถุดิบ
1.0 ล้านตัน (+36.60% YoY) กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสาเร็จรูป 1.33 แสนตัน (-56.81% YoY) และกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เหล็กสาเร็จรูป 4.72 ล้านตัน (-2.38 % YoY) ทาให้ยอดนาเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กฯ สะสมปีนี้ อยู่
ที่ 5.85 ล้านตัน โดยส่วนใหญ่เป็นการนาเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กฯ จากประเทศจีน ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วน อยู่ที่ 1.23 ล้านตัน (+7.73% YoY) เหล็กแผ่นหนาอยู่ที่ 2.71 แสนตัน (+84.11% YoY) และ
เหล็กลวด อยู่ที่ 2.23 แสนตัน (-21.98% YoY)_ตามลาดับ โดยประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ เศษเหล็ก อยู่ที่ 3.58
แสนตัน (-3.30% YoY) เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน อยู่ที่ 2.95 แสนตัน (-1.39% YoY) และเหล็กแผ่นรีด
เย็นอยู่ที่ 6.47 หมื่นตัน (+6.61% YoY) ตามลาดับ
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อัน ดับ ที่ 2 คือ ประเทศไทย ยอดนาเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กฯรวมในไตรมาส 1 ปี 2560 อยู่ที่ 4.14
ล้านตัน (-4.84% YoY) จาแนกเป็นการนาเข้ากลุ่มวัตถุดิบ 0.48 แสนตัน (+6.95% YoY) กลุ่มผลิตภัณฑ์
เหล็กกึ่งสาเร็จรูป 0.83 แสนตัน (-22.19% YoY) และกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กสาเร็จรูป 2.83 ล้านตัน
(-0.13% YoY) ทาให้ยอดนาเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กฯ สะสมปีนี้ อยู่ที่ 4.14 ล้านตัน โดยส่วนใหญ่เป็นการ
นาเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กฯ จากประเทศจีน ได้แก่ เหล็กลวด อยู่ที่ 1.70 แสนตัน (-40.93% YoY) เหล็กแผ่น
เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน อยู่ที่ 8.45 หมื่นตัน (-53.75% YoY) และเหล็กแท่งเล็ก อยู่ที่ 6.95 หมื่นตัน
(-76.86 YoY) ตามลาดับ รองลงมาคือ ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน อยู่ที่ 6.41 แสน
ตัน (+2.99 % YoY) เหล็กแผ่นรีดเย็น อยู่ที่ 1.99 แสนตัน (+5.48% YoY)และเหล็กแท่งแบน อยู่ที่ 1.11
แสนตัน(+36.48 YoY) ตามลาดับ
อันดับที่ 3 คือ ประเทศอินโดนีเซีย ยอดนาเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กฯรวมในไตรมาส 1 ปี 2560 อยู่ที่
2.70 ล้านตัน (-22.44% YoY) จาแนกเป็นการนาเข้ากลุ่มวัตถุดิบ 4.55 แสนตัน (+112.64% YoY) กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสาเร็จรูป อยู่ที่ 4.52 แสนตัน (-67.45% YoY) และกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กสาเร็จรูป 1.80
ล้านตัน (-4.60% YoY) ทาให้ยอดนาเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กฯ สะสมปีนี้ อยู่ที่ 2.70 ล้านตัน โดยผลิตภัณฑ์
เหล็กฯที่นาเข้าจากประเทศจีน ได้แก่ เหล็กเส้น อยู่ที่ 4.02 แสนตัน (-49.59% YoY) เหล็กลวด อยู่ที่
7.73 หมื่น ตัน (-65.44% YoY) และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน อยู่ที่ 6.83 หมื่นตัน (+12.12% YoY)
ผลิตภัณฑ์เหล็กฯที่นาเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดเย็น อยู่ที่ 1.42 แสนตัน (-6.09% YoY)
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน อยู่ที่ 1.26 แสนตัน (-23.34% YoY) และเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบจุ่ม
ร้อน อยู่ที่ 5.80 หมื่นตัน (-9.92% YoY)
อันดับที่ 4 คือ ประเทศฟิลิปปินส์ ยอดนาเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กฯ รวมในไตรมาส 1 ปี 2560 อยู่ที่
2.71 ล้านตัน (+76.27% YoY) จาแนกเป็นการนาเข้ากลุ่มวัตถุดิบ 1.70 แสนตัน (+157.42% YoY) กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสาเร็จรูป 1.18 แสนตัน (+399.33% YoY) และกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กสาเร็จรูป อยู่ที่
1.20 ล้านตัน (+8.83% YoY) ทาให้ย อดนาเข้าผลิตภัณ ฑ์เหล็กฯ สะสม ปีนี้ อยู่ที่ 2.71 ล้ านตัน โดย
ผลิตภัณฑ์เหล็กฯที่นาเข้าจากประเทศจีน ได้แก่ เหล็กเส้น อยู่ที่ 4.34 แสนตัน (-14.64% YoY) และ
เหล็กลวดอยู่ที่ 2.59 แสนตัน (+65.97% YoY)และเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน อยู่ที่ 1.14 แสน
ตัน (+27.50 % YoY) ผลิตภัณฑ์เหล็กฯที่นาเข้าจากประเทศญี่ปุ่น คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน อยู่ที่
50.06 หมื่นตัน (+48.27% YoY) เหล็กเคลือบดีบุก อยู่ที่ 29.60 หมื่น ตัน (+29.83% YoY) และเหล็ก
แท่งเล็ก อยู่ที่ 24.35 หมื่นตัน (+103.14% YoY)
อันดับที่ 5 คือ ประเทศมาเลเซีย ยอดนาเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กฯ รวมในไตรมาส 1 ปี 2560 อยู่ที่
2.29 ล้ านตัน (+18.74% YoY) จาแนกเป็นการนาเข้ากลุ่ มวัตถุดิบ 1.70 แสนตัน (+157.42% YoY)
กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสาเร็จรูป 1.18 แสนตัน (+399.33% YoY) และกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กสาเร็จรูป
1.20 ล้านตัน (+8.83% YoY) ทาให้ยอดนาเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กฯ สะสม ปีนี้ อยู่ที่ 2.29 ล้านตัน
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โดยผลิตภัณฑ์เหล็กฯที่นาเข้าจากประเทศจีน ได้แก่ เหล็กเส้น อยู่ที่ 1.67 แสนตัน (-32.22% YoY) และ
เหล็กโครงสร้าง อยู่ที่5.75 หมื่นตัน (-47.17% YoY) และเหล็กแผ่นรีดขนิดร้อนชนิดม้วน อยู่ที่4.92 หมื่น
ตัน (-33.73 % YoY) โดยผลิตภันฑ์เหล็กฯที่นาเข้าจากประเทศญี่ปุ่น คือ เหล็กท่อเชื่อม อยู่ที่ 1.75 แสน
ตัน (+93.10% YoY) เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน อยู่ที่ 1.44 แสนตัน (+4.53% YoY) และเหล็กแผ่นรีด
เย็น อยู่ที่ 1.04 แสนตัน (-8.39% YoY)
อันดับที่ 6 คือ ประเทศสิงคโปร์ ยอดนาเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กฯ รวมในไตรมาส 1 ปี 2560 อยู่ที่
1.18 ล้านตัน (+12.08% YoY) จาแนกเป็นการนาเข้ากลุ่มวัตถุดิบ 4.32 หมื่นตัน (+191.23% YoY) กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสาเร็จรูป 2.74 พันตัน (+27.67% YoY) และกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กสาเร็จรูป 1.13 ล้าน
ตัน (+9.48% YoY) ทาให้ยอดนาเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กฯ ปีนี้ อยู่ที่ 1.18 ล้านตัน โดยผลิตภัณฑ์เหล็กฯที่
นาเข้าจากประเทศจีน ได้แก่ เหล็กเส้น อยู่ที่ 4.07 แสนตัน (+27.26% YoY) เหล็กลวด อยู่ที่ 6.98 หมื่น
ตัน (+42.67% YoY) และเหล็กแผ่นหนา อยู่ที่ 3.29 หมื่นตัน (+17.93% YoY) โดยผลิตภัณฑ์เหล็กฯที่
นาเข้าจากประเทศญี่ปุ่น คือเหล็กแผ่นหนา อยู่ที่ 2.31 หมื่นตัน (-11.89% YoY) เหล็กแผ่นรีดเย็น อยู่ที่
1.69 หมื่นตัน (-30.37% YoY) และเหล็กแผ่นรีดร้อน อยู่ที่ 1.49 หมื่นตัน(-22.29% YoY)

ยอดส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็ก ฯ อาเซียนไตรมาส 1ปี 2560 อยู่ที่ 3.67 ล้านตัน (+24.04% YoY)
จาแนกเป็นการส่งออกกลุ่มวัตถุดิบ 1.18 ล้านตัน (+37.17% YoY) กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสาเร็จรูป 4.46
แสนตัน (138.36% YoY) และกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กสาเร็จรูป 2.04 ล้านตัน (+6.91% YoY) ทาให้ยอด
ส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กฯ สะสม ปีนี้ อยู่ที่ 3.67 ล้านตัน (+24.04% YoY)

กราฟแสดงการส่ งออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ เหล็ ก และเหล็ ก กล้ า รายผลิ ต ภั ณ ฑ์ และสั ด ส่ ว นการส่ ง ออก
ผลิตภัณฑ์เหล็ก และเหล็กกล้าของประเทศในอาเซียน ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2560 (หน่วย: ตัน)
ที่มา : Global Trade Atlas
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ประเทศที่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กฯ
อันดับ 1 คือ ประเทศเวียดนาม อยู่ที่ 8.54 แสนตัน (+40.13% YoY) โดยผลิตภัณ ฑ์เหล็ก ฯ ที่
ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ เหล็กทรงแบน อยู่ที่ 4.11 ล้านตัน (+22.40% YoY) และเหล็กวัตถุดิบ อยู่ที่ 1.0
ล้านตัน (-6.22 % YoY) และเหล็กทรงยาว อยู่ที่ 6.05 (-21.62% YoY)
อันดับ 2 คือ ประเทศมาเลเซีย อยู่ที่ 7.94 แสนตัน (+68.46% YoY) โดยผลิตภัณฑ์เหล็กฯ ส่วน
ใหญ่ที่ส่งออก ได้แก่ เหล็กท่อเชื่อม อยู่ที่ 1.49 แสนตัน (+125.76% YoY) และเหล็กรีดเย็น อยู่ที่ 7.03
หมื่นตัน (-5.73% YoY) และลวดเหล็ก อยู่ที่ 5.18 หมื่นตัน (-0.37% YoY)
อันดับ 3 คือ ประเทศอิน โดนี เซีย อยู่ที่ 7.94 แสนตัน (+47.61% YoY) โดยผลิตภัณ ฑ์เหล็ก ฯ
ส่วนใหญ่ที่ส่งออก ได้แก่ เหล็กทรงแบน อยู่ที่ 1.09 ล้านตัน (-25.77% YoY) และเหล็กยาว 7.11 แสน
ตัน (+20.54% YoY) และเหล็กกึ่งสาเร็จรูป อยู่ที่ 4.52 แสนตัล (-65.61% YoY)
อันดับ 4 คือ ประเทศไทย อยู่ที่ 5.74 แสนตัน (+28.95% YoY) โดยผลิตภัณฑ์เหล็กฯ ส่วนใหญ่ที่
ส่งออก ได้แก่ เหล็กวัตถดิบและเศษเหล็ก อยู่ที่ 9.29 หมื่นตัน (-11.27% YoY) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
อยู่ที่ 7.49 หมื่นตัล (+14.33% YoY) และเหล็กเส้น อยู่ที่ 6.41 หมื่นตัล (+34.13% YoY)
อันดับ 5 คือ ประเทศสิงคโปร์ อยู่ที่ 5.25 แสนตัน (+28.95 % YoY) โดยผลิตภัณฑ์เหล็กฯ ส่วน
ใหญ่ที่ส่งออก ได้แก่ เหล็ กวัตถุดิบและเศษเหล็ก อยู่ที่ 2.10 แสนตัล (-2.62 %YoY) เหล็กเส้น อยู่ที่
9.28 หมื่นตัล (-15.86 % YoY)
อันดับ6 คือ ประเทศฟิลิปปินส์ อยู่ที่ 1.24 แสนตัน (+7.99% YoY)
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