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Det har gjennom hele første halvår i år vært svak etterspørsel etter stål i Europa. Forbruket av stål og metaller
har også i Norge svekket seg betydelig så langt i 2013 sammenlignet med tilsvarende tall for 2012 i samme
periode. Det er å håpe at etterspørselen vil ta seg noe opp utover høsten.
Valuta
Norske kroner har svekket seg den aller seneste tiden etter siste rentemøte i Norges Bank. Hvorvidt denne
situasjonen vil vedvare er det vanskelig å ha noen klar oppfatning av. Men, basert på dagens situasjon vil dette
få direkte innvirkning på prisene på stål og metaller som omsettes i Norge.
Stål
Vi ser så langt at prisene på stål svekker seg målt i euro inn mot Q3, men en svakere norsk krone utligner
dette. Prisene på kamstål og nett virker imidlertid å ville ligge på dagens nivå også i Q3. I det norske marked
handles mye av stålet i euro og en svekket norsk krone vil klart innvirke på prisene på stål i neste kvartal.
Råvarer
Som vi skrev om i forrige markedsrapport så tjener ikke stålverkene penger p.t. og en ytterligere svekkelse av
prisene vil forsterke dette bilde. Det som imidlertid hjelper verkene noe er at prisene på malm og skrap også er
fallende som følge av en svakere ståletterspørsel Internasjonalt.
Rustfritt stål
Basisprisen på rustfritt stål har holdt seg ganske så stabilt de senere måneder og denne situasjonen forventes
også å vedvare de neste måneder. Imidlertid har legeringstillegget falt de seneste måneder og det forventes at
denne situasjonen vil forbli den samme enda en stund p.g.a. fallende metallpriser.
Aluminium
Råvareprisen målt i dollar har falt den siste tiden, dette prisfallet kompenseres mye med en sterkere dollar.
Bearbeidingsprisen som ofte blir gitt i euro eller dollar er uforandret noe som gir en oppgang i norske kroner.
Når vi ser på råvareprisen og bearbeidingsprisen samlet får vi tilnærmet en flat pris.
Metaller
Prisene på metaller har svekket seg betydelig den seneste tiden. Det kan nevnes at prisen på rå kobber har falt
kraftig i løpet av juni. Den samme tendensen ser vi på de andre metallene. Men, som vi alltid tar forbehold om,
er at metallprisene kan svinge fort både den ene og den andre veien.
Konklusjon
Vi ser for oss et fortsatt svakt stål marked i Europa utover andre halvår 2013. Dersom dette virkelig skulle være
situasjonen utover høsten, så forventes det at stålprisene vil forbli stabile på et lavt nivå. Det betyr også at
stålverkene må se på kostnader som igjen kan medføre strukturendringer i bransjen. Det med sikte på å skape
bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel for å normalisere stålprisene.
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