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ราคาเหล็กเสนชนิดตาง ๆ   สูงขึ้นเนื่องจากราคาวัตถุดิบมกีารปรับตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว  
ประกอบกับความตองการใชมีแนวโนมสูงขึ้นโดย   สมาคมเหล็กโลกไดปรับประมาณการการบรโิภคเหล็กโลก
ในป  2010  วาจะขยายตวั  10.7 %    ทั้งนี้  เปนผลจากการฟนตัวของเศรษฐกิจ  และความตองการเหล็กที่เกิดขึ้น
อยางรวดเรว็ โดยเฉพาะในประเทศจีนและอินเดีย   คาดวาในป  2011  จะขยายตัวราว  5.3  %     ซ่ึงจะทําใหการ
บริโภคเหล็กในภาพรวมของโลกสูงถึง   1,300  ลานตัน   ซ่ึงเปนสถิติที่สูงที่สุด  ดังนี้ 
 
สถิติความตองการใชเหล็กของตางประเทศ 
 
                                                                                ป   2009                 ป   2010                     ป   2011    (ลานตัน) 
 
EU  27                                                                     118.4                        134.6                         145.2 
Other    Europe                                                          23.9                          27.2                           30.4 
CIS                                                                            35.8                         39.8                            43.0 
NAFTA                                                                     80.9                         99.9                           107.1 
Central & South  Am.                                               33.6                         40.4                             43.1 
Africa                                                                        26.4                     28.7                             31.3 
Middle  East                                                              40.7                        44.7                             48.4 
Asia  &    Oceania                                                    761.5                      825.7                            857.7 
World                                                                     1,121.2                   1,240.9                         1,306.2 
(ขอมูลจากสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย) 
  เหล็กที่นํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิต   มิใชนํามาใชในอุตสาหกรรมการกอสรางแตเพียงอยาง
เดียว    แตยังใชในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตและเครื่องอิเลคทรอนิคสบางชนิด    ซ่ึงในปจจุบนัความตองการ
ใชรถยนตเพิ่มขึ้น   จึงมีผลกระทบตอราคาเหล็กที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตภาคการกอสรางสูงขึ้นดวย 
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