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Økning av prisene
De siste månedene har vi sett en betydelig økning av prisene på de fleste av våre produkter. Kinesiske myndigheters varsel om reduksjon av sin
stålproduksjon sammen med god global etterspørsel har medført prisøkninger i inneværende år, noe som med stor sannsynlighet vil fortsette
inn i 2018.

Valuta
Vi har bak oss en periode med relativt store valutaendringer. Etter en periode med sterkere krone har den igjen svekket seg. Kronen er i dag ca.
4 % prosent svakere målt mot euroen enn den var i februar. Dette er med på å påvirke prisene målt i norske kroner.

Stål
De høye stålprisene ser ut til å vedvare, spesielt fordi det er mangel på import fra Asia og den importen som finnes er svært liten og ganske høyt
priset for å unngå antidumpingtiltak. Det er verdt å legge merke at Norge har svært rimelige stålpriser for øyeblikket sammenlignet med resten
av verden, Kina inkludert. Dette har delvis hatt med valutaendringer og delvis med en markedstreghet å gjøre. Resten av verden er for en stor
del ferdig med de store økningene i stålprisene. Tynnplater har økt med ca. 2,5 kr/kg i Europa, mens vi i Norge har vi ikke sett slike økninger
ennå. Det er derfor potensial for ytterligere prisøkninger i Norge i motsetning til resten av verden. Det vi kan konkludere med er at tollmurene
har hatt den ønskede effekten og at stål ikke kommer til å se nivåene fra 2016 igjen på mange år. Kapasitetsutnyttelsen er svært variabel
avhengig av produkt. Alt som er coilbasert er mer eller mindre fullbooket i Europa og import fra andre land er umulig eller for dyrt. Grovplater
er ikke på langt nær så fullbooket men blir påvirket av markedet forøvrig. Hulprofiler følger i stor grad coilmarkedet mens bjelker følger mer
skrapmarkedet. Derfor er det litt ulike prissignaler avhengig av produkt.

Råvarer
Råvaremarkedet har vært og er svært urolig. Jernmalm er siste produkt som har sett stor prisstigning. Prisene for dette har økt med 50 % siste
året. Kull prisene som gikk svært mye opp (6 doblet seg) har nå stabilisert seg noe, men er likevel tre ganger så høye som for ett år siden.
Skrapet har gått opp med 100 €/t på ett år, med tidvis store bevegelser innenfor kort tid. Alle piler har pekt oppover en stund og det er lite som
tyder på at det er stor risiko for store prisfall.

Rustfritt stål
For tiden er det prispress på rustfrie materialer, med noe større regionale forskjeller enn normalt. Prisene i Norge er pr i dag lavere enn i resten
av Europa pga. av antidumping tollsatser på kaldvalset materiale fra Kina og Taiwan inn i EU. Det betyr at de europeiske verker i stor grad er
fullbooket på coilsiden, med påfølgende lange leveringstider. Økt import inn i Norge fra Østen har medført lavere markedspriser, i hvert fall på
kort sikt. Olje og gass markedet har vært rolig, men de siste ukers godkjennelse av kommende prosjekter har bidratt til økt optimisme i
markedet og det forventes en økning i slutten av året. Produsenter til utstyr fiskerinæringen går veldig bra om dagen, men usikkerhet rundt
lakseprisene kan bremse utviklingen. Det er forventet at platepriser vil ligge på et stabilt nivå i Europa til over Q2, legeringstillegget er mer
usikkert da viktige råvarer som nikkel og ferrokrom har store svingninger.

Aluminium
Aluminium råvareprisene har steget kraftig de siste månedene og vi har fått en økning i prisene på ca. 10 %. Produsentene av profiler har god
ordreinngang og dermed en kraftig økning i leveringstidene, noe som igjen medfører en utfordring for å ha en god lagerdekning. For plater er
leveringssituasjonen fra verk normal, det vil si 8-10 uker.

Konklusjon
Prisene er økende og produsentene har igjen begynt å tjene penger. Hvor lenge økningen vil vedvare er avhengig hva Kina velger å gjøre
sammen med den globale etterspørselen.
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