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Prisene øker i andre halvår 2017
Vi ser nå en tydelig tendens på økte priser for stål for andre halvår 2017. Etterspørselen av stål øker, spesielt gjelder dette Kina og alle vet hva
dette betyr for prisene.

Valuta
EUR/NOK handles rundt 9,33, i underkant av gjennomsnittet de siste 100 dagene(9,36). Så langt i 2017 har gjennomsnittskursen vært rundt
9,22. Flere banker spår en styrket krone mot slutten av 2017. Den norske kronen holder seg foreløpig svak pga. den overraskende sterke
økonomiske utviklingen i eurosonen.
USD/NOK dollaren har falt med om lag 50 øre siden inngangen av juli. Dagens nivå på om lag 7,90 betyr at krona nå er 6,5 prosent sterkere enn
gjennomsnittskursen i 2017(8,42). Forventning for utløpet av 2017 er en oppgang mot 8,30 nivået.

Stål
Det er som vanlig Kina som er i førersetet når prisene på stål stiger. Dette kommer som en overraskelse på de fleste, men når vi ser på grunnen
til at stålprisene stiger så er det mer forklarlig. Det ser ut som om at Kina har fått orden på økonomien, og de fleste piler begynner å peke
oppover igjen. Behovet for stål innenlands i Kina er sterkt stigende. Det er først og fremst infrastruktur og stålbygg som driver utviklingen. I
Russland er også behovet for stål til innenlandsbruk stigende og sterk. Disse nyhetene i kombinasjon med effektive tollmurer fører til at prisene i
Europa ser ut til å forbli stigende og sterke framover. Det er ikke noe som tyder på at prisene skal få en knekk det neste halvåret, heller tvert
imot. Det som blir mest utslagsgivende for det norske markedet er trolig valuta utviklingen. USD dollar har som tidligere omtalt svekket seg
betydelig, mens euroen har en liten nedgang. Likevel tror vi at prisene effektivt i norske kroner kommer til å stige i andre halvår 2017. Norge er
som kjent unntatt fra EUs tollsatser og vi vil nok se noe økende import fra Asia, men det gjenstår å se hvordan dette vil påvirke det generelle
prisbildet.

Råvarer og halvfabrikata
Den noe overraskende økningen i stålpriser får også effekt for råvarene. Prisene for de fleste innsatsmaterialer inkludert skrap, jernmalm og
metallurgisk kull har steget markant fra juni til august. Jernmalmprisene er omtrent doblet fra bunnivået i 2016, kullprisene er tredoblet og
skrapprisene er ganske nøyaktig doblet. Om råmaterialnivået holder seg slik kan ikke stålverkene redusere prisene uten at de taper penger. Vi
ser nå emneprisene som nærmer seg prisen på ferdigprodukt, så ut fra dette perspektivet er svært sannsynlig med ytterligere prisøkninger i
andre halvår 2017.

Rustfritt stål
Som for stål så stiger basis prisene på rustfritt stål fra Kina pga økende behov i hjemmemarkedet. Legeringstillegget har siden april svekket seg
betraktelig, men tendensen er nå stigende og nikkelprisene har steget gjennom hele juli. Siden Norge ikke omhandles av EUs tollsatser for
import av kaldvalset rustfritt fra Asia ser vi en stadig økning av import. Dette medfører at de europeiske aktørene har satt ned sine priser i
Norge. Markedet for rustfrie produkter er stigende, det er bra aktivitet innen fiskeforedling og bygg/anlegg og vi ser tegn til bedring innen olje
og gass segmentet. Vi forventer en prisstigning utover høsten pga økte priser fra Asia, sterkere nikkelpriser og etter hvert høyere ordretilgang.

Aluminium
Aluminium råvareprisene som hadde en sterk stigning i vinter har stabilisert seg på et vesentlig høyere nivå enn vi hadde ved starten av året,
verkene har god ordreinngang, spesielt gjelder dette profileverkene hvor leveringstiden har økt kraftig.

Konklusjon
Den globale etterspørselen er god. Prisene er økende og det ser ut til at dette vil vedvare for andre halvår 2017. Dette er noe overraskende i
forhold til hva vi trodde for kort tid siden.
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