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เดือน พฤษภาคม  2553   ราคาเหล็กเสนกลมผิวเรียบ SR24   ขนาด 6 มม. ไมเปลี่ยนแปลง  

สวนเหล็กเสนกลมผิวเรียบ ขนาดอื่น ๆ  ราคาลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกบัเดือนกอนหนา สาเหตุที่ราคาลดลง
เนื่องจากราคาเหล็กตลาดโลกชะลอตัวลง           แหลงขาวจากสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
รายงานวา  ราคานําเขาบิลเลตในตลาดเอเชยีตะวันออกเฉียงใตยังคงออนตัวลง  โดยราคาเสนอขายของกลุม
ประเทศเครือรัฐเอกราช  (CIS : Common  wealth   of  Independent State)     ลดลง 50-60 เหรียญสหรัฐ/ตัน   
เมื่อเทียบกับราคาที่เพิ่มขึ้นสงูสุดในชวงกลางเดือนเมษายน  2553      และราคาเศษเหล็กในตลาดมแีนวโนม 
ลดลงตอเนื่อง  ยิ่งไปกวานัน้ความตองการบิลเลตยังไดรับผลกระทบจากฤดูมรสุมที่กําลังจะมาถึง   ซ่ึงจะสง 
ผลใหกิจกรรมกอสรางในหลาย ๆ          สวนของภูมิภาคเอเชียตองชะลอตัวประกอบกับปญหาสถานการณ
บานเมืองของไทยยังไมปกต ิ  จึงมีการชะลอการกอสรางไวกอน 

 
 

 
 
          กลุมดัชนีการกอสราง 
          สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา 
          27   พฤษภาคม   2553 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




