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Store prisvariasjoner
Vi er inne i en periode med store svingninger på karbonstål avhengig av hvorvidt produktene er skrot- eller malmbaserte. Skrotbaserte
produkter som armering og bjelker som hadde en kraftig oppgang i våres, har nå svekket seg. På andre stålprodukter ser vi ikke en tilsvarende
tendens men heller det motsatte.

Valuta
Kronen har styrket seg og målt mot Euro utgjør dette ca. 4 % pr i dag. Dette er en konsekvens av Norges Bank`s beslutning om å holde renten
uendret og oljeprisutviklingen.

Stål
Stålprisene har gått opp mellom 20 og 30 % i år. Dette henger sammen med fallet i import fra Kina. Den kinesiske eksporten har falt med 22 % på
ett år. Straffetollen på grovplater fra Kina inn i EU er tett på 70 %. Tollmurene bygges opp ikke bare i EU, men også i USA og i Sør Amerika. Norge
er ikke omfattet av straffetoll på noen produkter verken fra Kina eller andre land. Likevel ser vi at prisene er på vei opp også her. Det er for øvrig
stagnasjon i stålproduksjonen i verden. Det produseres ganske nøyaktig det samme i år som i fjor. Prisoppgangene har nesten utelukkende med
tollmurer å gjøre ettersom de vestlige verkene er fullbookede i forhold til dagens kapasitetsutnyttelse i minst ett helt kvartal, og tredjeland ikke
kan fylle tomrommet. Samtidig er det god aktivitet i Russland og Ukraina slik at produsenter herfra ikke har noe incentiv til å gå inn med lave
priser i EU for øyeblikket. Fortsatt prisoppgang er derfor svært sannsynlig.

Råvarer
Skrapprisene har svekket seg mye etter en topp i mai, likevel kan skrap komme til å distansere jernmalm på sikt. Årsaken er merkelig nok at
skrapet benyttes i økende grad i masovner noe som igjen henger sammen med at metallurgisk kull er blitt dyrt og har vært svært dyrt i lang tid. I
motsetning til jernmalm er kullprisene høyere i dag enn eksempelvis i 2008. Dette gjør at stålverkene ser seg om etter andre metoder for å
redusere kostnadene og løsningen har til nå vært skraptilsetning i masovnene. Problemet er imidlertid at det er for lite skrap. Jernmalm er det
nok av og prisene er for øyeblikket i en oppadgående trend, dog relativt beskjedent i forhold til sluttproduktet og halvfabrikata (emner).
Emneprisene (slabs, billets og blooms) har også økt det siste året. Men igjen ikke tilsvarende stålprisene. Vi kan si at stålprisene denne gang har
dratt med seg råmaterialprisene,ikke omvendt som ofte er tendensen.

Rustfritt stål
Etter et langt og sammenhengende fall frem til mars har også prisene på rustfritt begynt å stige. Da tollsatsene for rustfritt fra Kina og Taiwan ble
innført ventet vi et stort hopp i prisene, spesielt på kaldvalset. Det skjedde ikke. Når prisene endelig begynte å stige fikk vi en rask reaksjon i
markedet. Leveringstidene økte således raskt. Prisene, spesielt på kaldvalset syrefast, har steget vesentlig siden mars. Den største prisøkning har
kommet fra mai og utover. Det har vært en liten nedgang i legeringstilleggene i september, men vi ser allerede nå at det kommer til å øke igjen i
oktober og november. For de kundene som benytter mye syrefast vil dette være en god anledning til å se på overgang til Lean Duplex LDX eller
EDX. Det er nå rimeligere med disse produktene enn 316L fra vestlige verk. Verkene melder for øvrig om svært god ordreinngang og at
leveringstidene skyter ytterligere i været. Det er ikke utenkelig at det kan oppstå langvarige hull i lagerbeholdningen.

Aluminium
I løpet av det siste året har det vært til dels store svingninger når det gjelder råaluminium fra kvartal til kvartal. Totalt har råaluminium steget
med ca. 10 % fra januar frem til i dag målt i dollar. I samme periode har dollaren svekket seg og totalt sett har råvareprisen i norske kroner kun
steget med et par prosent.

Konklusjon
Store prisvariasjoner på stål avhengig av om det er skrotbaserte eller malmbaserte produkter. Vi tror også at straffetollen fra Kina til Eu vil bidra
til høyere priser på grovplater. Vi tror bunnen er nådd for skrotbaserte produkter og at vi vil se en økning framover. Hvordan valutasituasjonen
vil være framover er en vesentlig faktor for prisutviklingen.
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