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Kraftig prisstigning på stål
I forrige rapport skrev vi at vi trodde bunnen var nådd når det gjelder pris. Nå har prisene fra verkene i løpet av de siste ukene økt
med mellom 10 til 20 % avhengig av produkter. Skrotbaserte produkter er de som har fått de største økningene, skrotprisene målt
i USD har siden januar og frem til i dag økt med ca. 35 %. De siste ukene har verkene hatt store ordreinnganger og vi er i dag i en
situasjon hvor leveringstidene har økt og tilgangen er vanskeligere enn på mange år.

Valuta
Kronen har styrket seg noe i forhold til EURO og USD den senere tid.

Stål
Som ventet har prisene begynt å stige på alle produkter. For første gang på mange år er det hold i oppgangen og som vanlig
startet det i Asia. Tilgangen på stål fra Kina er nå nesten lik null. Og de Europeiske verkene har utnyttet dette. Som vanlig er det
de meste volatile produktene (armering og varmvalset coil) som har økt mest i pris. Men det er ventet at alle produkter følger
etter i løpet av inneværende kvartal. Denne oppgangen er sterkt nødvendig for den europeiske stålindustrien. Den har produsert
stål til langt under selvkost i over ett år nå og handlingsrommet er borte. Alle innser at prisøkninger er nødvendige. Enkelte verk
har stoppet ordreinngang for å få oversikt over prisbildet. Noen er allerede i ferd med å lukke tredje kvartal. Stål kommer til å bli
vanskelig å få tak i fremover. Det er allerede svært vanskelig å få tak i for eksempel galvaniserte tynnplater.

Råvarer
Det er også oppgang på råmaterialsiden. Det er først og fremst en reell mangel på valseemner (slabs/blooms og billets) og til en
viss grad skrap. Skrapprisene har steget så brått at det nå er ubalanse i prisene mellom skrapbaserte og malmbaserte emner.
Dette er en del av grunnen til mangelen på valseemner ettersom det nå er rimeligere å kjøpe emner enn å lage stålet selv fra
skrap. Jernmalm har styrket seg ytterligere 10 USD/t og ligger nå på 52-55 USD/dmt. Dette er nivåer som de fleste
malmprodusentene tjener penger på. Kull prisene har styrket seg vesentlig. Til sammen gjør dette stålprisene reelt sett en god
del dyrere, men ikke på nivå med skrapbaserte produkter.

Rustfritt stål
I motsetning til karbonstål henger prisene litt igjen på rustfritt. Men ettersom rustfritt for en stor del er skrapbasert er det er
ingen grunn til at ikke prisoppgangen skulle ramme her også. Generelt kan vi si at en oppgang på de store råmaterialer (malm,
olje, kull osv.) som oftest drar med seg for eksempel ferrokrom og nikkel.

Konklusjon
Kronen har styrket seg noe i forhold til EURO og USD den senere tiden, men dette er likevel ikke nok til å demme opp for de store
prisøkningene som har kommet og som er varslet fremover.
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