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Et svakt stålmarked
Først et lite tilbakeblikk på 2012. Gjennom hele året har stålverkene slitt med fallende etterspørsel internasjonalt. Dette
har medført en svak prisutvikling gjennom store deler av året og med en stadig forverret lønnsomhetsutvikling som har
vært tiltagende utover høsten 2012.
Stål
Som nevnt har stålprisene for de fleste kvaliteter svekket seg gjennom 2012. Prisene på stål for Q1 -2013 har imidlertid
stabilisert seg og ligger på samme nivå som i Q4 i fjor. Dette gjelder for plater, varmvalset som kaldvalset. Tilsvarende
gjelder også dette for bjelker og øvrige lange produkter samt hulprofiler som er coilbasert. Prisene på kamstål og nett har
holdt seg stabile den senere tid og det er foreløpig ingen store tegn til endring av dette prisbilde. Allikevel gjør vi
oppmerksom på at vi er i lavsesong for disse produktene.
Råvarer
I de seneste årene har det vært en kraftig økning av råvareprisene som malm og skrap. Grunnet en svak markedsutvikling
har det ikke vært mulig for verkene å kompensere denne kostnadsøkningen i markedet. Imidlertid har prisene på nevnte
råvarer hatt et fall gjennom hele fjoråret, som et resultat av en svak etterspørsel. Det gjelder særlig for malm. Stålverkene
som kjøper på langsiktige kontrakter begynner nå å se positive kostnads-effekter av dette med virkning fra Q4 -2012.
Hvordan prisene på nevnte råvarer utvikler seg utover våren er det vanskelig å spå. Men vi ser allikevel en tendens til økte
priser som et resultat av press fra råvareprodusentene.
Rustfritt stål
Basisprisene på rustfritt har hatt en svak nedgang de seneste måneder, men har nå stabilisert seg. Vi tror at rustfriprisene
vil holde seg på dagens nivå de nærmeste måneder. Legeringstillegget har også gått ned som et resultat av svakere
noteringer på LME, av blant annet nikkel og krom. Det ser p.t. ikke ut som vi vil oppleve de store svingningene av
legeringstillegget den nærmeste tiden.
Aluminium
Aluminiumsprisene har hatt et betydelig fall gjennom fjoråret. Noteringene på LME har den seneste tiden hatt
ubetydelige pris-variasjoner. Det ser ikke ut til at vi vil se noen endringer i dette bilde i inneværende kvartal.
Metaller
Råvareprisen på kobber har den senere tid vært stabil lav. Det kan best beskrives som noe opp og noe ned. På LMEbørsen. Tilsvarende utvikling har vi sett på sink og bly. Det vi kan si om prisutviklingen framover, er ikke annet enn å
observere hva som faktisk skjer på råvarebørsen i London. Det vil si at prisutviklingen på disse metallene er i prinsippet
umulig å forutsi utover å observere den faktiske utvikling.
Valuta
Norske kroner har gjennom lang tid vært sterk og beholdt sin relative styrke i forhold til de valutaer som stål handles i. Og
er derfor p.t. relativ sett en nøytral faktor til prisfastsettelsen av stål i det norske marked.
Konklusjon
Vi ser at stålverkene generelt sliter med å tjene penger i et svakt stålmarked. Dette reflekterer den situasjonen som er vel
kjent, særlig i Europa, med svak vekst i etterspørselen etter stål. Hvilken retning vi får på stålprisene for Q2 -2013
avhenger av om etterspørselen etter stål tar seg noe opp i tiden framover. De signalene vi så langt har sett internasjonalt
den seneste tiden kan gi håp om bedringer i markedet utover våren. Men, sammenholdt med de problemene man har
sett internasjonalt, så vil vi allikevel ikke gi noen antydninger om prisutviklingen i Q2-2013.
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