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ArcelorMittal opublikował wyniki finansowe za trzec i kwartał 2017 roku  
 
Luksemburg, 10 listopada 2017 r. – ArcelorMittal, wiodący na świecie koncern stalowo-
wydobywczy, ogłosił dzisiaj wyniki za trzeci kwartał i dziewięć miesięcy 2017 roku. 
 
 
� BHP: wskaźnik częstotliwości wypadków z przerwą w pracy (LTIF) wyniósł w trzecim kwartale 

0,67 wobec wartości 0,72 w drugim kwartale oraz 0,84 w trzecim kwartale 2016 roku 

� Zysk operacyjny osiągnął w trzecim kwartale wartość 1,2 mld USD wobec 1,4 mld USD w 

drugim kwartale. W ujęciu rok do roku odnotowano wzrost o 2,5% 

� Wskaźnik EBITDA za trzeci kwartał 2017 r. wyniósł 1,9 mld USD wobec 2,1 mld USD w drugim 

kwartale. W ujęciu rok do roku odnotowano wzrost o 1,5% 

� Zysk netto w trzecim kwartale 2017 r. wyniósł 1,2 mld USD, co stanowi wartość mniejszą niż 

1,3 mld USD osiągnięte w drugim kwartale 2017 r., jednak przewyższa 0,7 mld USD osiągnięte 

w trzecim kwartale 2016 r. 

� Wysyłka stali osiągnęła w trzecim kwartale poziom 21,7 mln ton, co stanowi wzrost o 1,0% w 

porównaniu do drugiego kwartału. W ujęciu rok do roku odnotowano wzrost o 6,8%. Wysyłka 

stali za dziewięć miesięcy 2017 roku wyniosła 64,2 mln ton, o 0,6% więcej niż w analogicznym 

okresie roku ubiegłego 

� Wysyłka rudy żelaza wyniosła w trzecim kwartale 15 mln ton (wzrost o 8,1% rok do roku), z 

czego 9,1 mln ton rudy żelaza wysłano po cenach rynkowych (wzrost o 12,3% rok do roku). 

Wysyłka rudy żelaza po cenach rynkowych za 9 miesięcy 2017 r. wyniosła 27,2 mln ton, co 

stanowi wzrost o 6,8% w ujęciu rok do roku 

� Zadłużenie netto na dzień 30 września 2017 r. wyniosło 12,0 mld USD, wobec wartości 11,9 

mld USD odnotowanej w dniu 30 czerwca 2017 r. Wzrost spowodowany jest głównie 

niekorzystnym wpływem kursów walutowych (0,2 mld USD) 

 
Prognozy na najbliższe miesiące: 

� Sytuacja rynkowa jest korzystna. Warunki popytowe pozostają dobre (czego dowodem są 

kolejne wysokie odczyty ważonego wskaźnika PMI opublikowane przez ArcelorMittal), a marże 

na produkty stalowe pozostają na zadowalającym poziomie. 

� Spółka w dalszym ciągu oczekuje, że jej potrzeby pieniężne (wydatki inwestycyjne – 2,9 mld 



USD, odsetki – 0,8 mld USD, podatki gotówkowe, emerytury i inne koszty pieniężne – łącznie 

0,9 mld USD, ale z wyłączeniem inwestycji w kapitał obrotowy oraz składek płaconych na rzecz 

wcześniejszego umorzenia długu) wyniosą w 2017 r. około 4,6 mld USD. 

� Biorąc pod uwagę poprawiające się warunki rynkowe, Spółka oczekuje obecnie, że w roku 

2017 wysokość inwestycji w kapitał obrotowy wyniesie około 2,0 mld USD (w porównaniu do 

poprzedniej prognozy wynoszącej około 1,5 mld USD). 

 
 
Komentarz Lakshmiego N. Mittala, prezesa i dyrektora generalnego ArcelorMittal: 
 
“Korzystne warunki rynkowe przyczyniły się do kolejnego solidnego wyniku kwartalnego. Wskaźnik 

EBITDA za pierwsze dziewięć miesięcy uległ znacznej poprawie w ujęciu rok do roku. Warunki 

operacyjne w dalszym ciągu ulegają poprawie, a kluczowe wskaźniki – w tym ważony wskaźnik 

PMI opublikowany przez ArcelorMittal – sprawiają, że perspektywy dla roku 2018 prezentują się 

korzystnie. Jesteśmy zadowoleni z naszych postępów, jednak należy pamiętać, że działamy na 

wysoce konkurencyjnym globalnym rynku, który charakteryzuje się nadmiernym poziomem 

produkcji oraz wysokim poziomem importu. Wdrażanie naszego strategicznego Planu Działań 

2020 pozostaje zdecydowanym priorytetem i udaje nam się w tym względzie osiągać znaczące 

postępy.” 

 

 


