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Et svakt stålmarked
Etterspørselen etter stål er fremdeles svak i Europa. Og som vi sa i vår forrige markedsrapport så forventet vi at denne markedssituasjonen
også ville vedvare gjennom Q2-2013. Og som vi meddelte i februar så sliter stålverkene med overkapasitet og en stadig forverret
lønnsomhetsutvikling.

Stål
Generelt kan man si at prisene for de fleste stålprodukter og kvaliteter ligger på samme nivå som i forrige kvartal. Dette gjelder for plater,
varmvalset som kaldvalset. For lange produkter som bjelker og coilbaserte hulprofiler har prisene svekket seg noe i forhold til Q1. Prisene på
kamstål og nett holder seg imidlertid stabile på dagens nivå. Og det er forventet at dette prisbildet vil forbli uendret ut inneværende kvartal.

Råvarer
Prisene på råvarer som malm samt skrap har de seneste måneder ligget på lave nivåer. Denne utvikling ser ut til å fortsette i inneværende
kvartal. Vi ser allikevel at det er visse tegn til et visst press på malm prisen grunnet en økt import fra Kina. Det har for skrot vært moderate
prissvingninger under hele siste kvartal.

Rustfritt stål
Basisprisen på rustfritt er stabil og ligger på samme nivå som de har ligget på de seneste måneder. Vi tror at denne situasjonen vil vedvare i
hver fall ut dette kvartalet. Den samme situasjonen har vi også for legeringstillegget. Årsaken ligger naturligvis i at metallprisen på blant
annet nikkel og krom har vært stabil lave i siste kvartal. Det ser ut som om at denne situasjon vil vedvare de nærmeste måneder.

Aluminium
Som vi nevnte i forrige rapport har aluminiumsprisene hatt et betydelig fall det seneste året. Prisene på aluminium har hatt en ytterligere
liten korreksjon ned gjennom Q1. Det virker som om denne situasjonen vil vedvare og det er ikke noe som per i dag skulle tilsi noen
dramatiske endringer av denne situasjon. Det som er stabiliserende for aluminiumsprisene er at kronekursen har svekket seg litt og som
kompenserer for et svakt prisfall.

Metaller
Metallprisene har gjennom hele Q1 vært relativt stabile på et lavt nivå. Det vil si prisene har variert litt opp og litt ned fra dag til dag. En grei
karakteristikk av det prisbildet som vi har opplevd de seneste måneder. Imidlertid har metallprisene i det siste hatt et ytterligere fall, særlig
kobber. Hvordan prisene på metaller vil utvikle seg den nærmeste tiden beror på flere forhold og som det er vanskelig å følge med på annet
enn å observere det som faktisk skjer på London børsen.

Valuta
Norske kroner har vært sterk gjennom lengre tid, særlig mot valutaer som stål kjøpes i. Norske kroner er p.t. en relativ nøytral faktor i forhold
til prisutviklingen på stål i det norske marked. Denne situasjonen er fremdeles gjeldene, men kronekursen har svekket seg den seneste tiden
med noen punkter som kompenserer for eventuelle små nedadgående priskorreksjoner på stål og metaller.

Konklusjon
Vi opplever for tiden et stålmarked med svak etterspørsel og der stålverkene ikke tjener penger som følge av det. Som sagt har stålprisene
vært stabilt lave gjennom hele vinteren på grunn av den sviktende stål-etterspørsel. Stålverkene jobber kontinuerlig med å tilpasse sine
kostnader til dagens marked som vi har i Europa. Det vil si de arbeider aktivt med å redusere overkapasiteten ved å redusere antall skift,
permitteringer og oppsigelser. Denne situasjonen som stålverkene gjennomlever for tiden er til dels svært alvorlig i et
lønnsomhetsperspektiv avhengig av hvor lenge den sviktende etterspørsel etter stål vil vedvare. Det har i den seneste tid vært noe økende
ordreinngang hos enkelte stålverk på grunn av små lagre hos de store lager holderne i Europa. Dette vil ikke ha noen betydning for
prisutviklingen i nærmeste framtid. Det er etterspørselen etter stål i Europa som svikter.
Vi vil avslutningsvis ikke gi noen indikasjoner på hvordan vi tror stålprisene vil utvikle seg inn i tredje kvartal utover at vi tror vi ikke vil
oppleve de helt store korreksjonene i Q3.
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