Markedsrapport nr. 1 – 2015

Svekkelsen av kronen vil kunne gi økt norsk stålaktivitet, både i form av økt eksport og økt norsk konkurransekraft
mot import.
2014 ble preget av lavere aktivitet enn forventet, spesielt så vi dette i fjerde kvartal. Svikten skyldes først og fremst nedgangen i
olje og gass relatert virksomhet. Lavere oljepriser fører til at prosjekter blir utsatt og det er lite optimisme for denne næringen i
2015. Innen bygg og anlegg er situasjonen bedre. Det er bevilget store summer til infrastruktur.

Valuta
Den norske kronen har svekket seg betydelig den senere tiden. Etter at OPEC ikke ble enige om produksjonskutt raste
kronekursen og vi hadde i noen timer 16.desember en € målt mot norske krone på nærmere 10 kroner. Mot $ var fallet enda
større.

Stål
Stålprisene er fremdeles stabile målt i €, om enn svakt synkende i løpet av høsten. Nedgangen i € kompenserer ikke den svekkede
kronekursen i 2.halvår. Fra 1.januar vil vi derfor se en betydelig oppgang for stålprisene sett opp mot 1.halvår 2014. Prisene har
ikke variert med mer enn 20 €/tonn gjennom hele 2014, noe vi må tilbake til 2003 for å finne igjen. Selv om svært mange verk er
ute av markedet ser ikke dette ut til å ha vesentlig innvirkninger på stålprisene. Bare i Ukraina er det tatt bort nærmere 3 millioner
tonn råstål fra markedet det siste halvåret uten at dette har styrket prisene. Bortfallet av denne tonnasjen har i stor grad blitt
kompensert med leveranser fra Kina. Tilgangen på stål er god og leveringssikkerheten fra verkene har bedret seg betydelig i løpet
av siste kvartal.

Råvarer
Jernmalmprisene endret seg betydelig i løpet av 2014. Målt i $ har den gått ned fra spot nivå på 130 $/tonn til dagens nivå på 70
$/tonn. Skrapprisene har til dels fulgt etter. De store malmbaserte verkene tjener nå penger nettopp på grunn av
råvaresituasjonen. De har ingen planer om å senke prisene

Rustfritt stål
Basisprisen på rustfritt stål har gått noe opp pga. valutasituasjon. Legeringstillegget har svekket seg noe tidligere i høst, men gått
opp igjen og vi får en økning for legeringstillegget i januar.

Aluminium
Aluminiumprisene har hatt en kraftig økning i løpet av 2014, økningen skyldes i hovedsak tre elementer. Råvareprisen som består
av 2 elementer: LME (London Metal Exchange) noteringen og premium. LME aluminium har økt samtidig som premium har steget
fra $/tonn 250 til 500. Det tredje elementet valutaen gjør at prisstigningen har blitt betydelig.

Metaller
Råvareprisene har hatt en jevn stigning siste halvåret. Siden august har kobberprisen steget med ca. 10 %. Tilsvarende økning har
vi også sett på sink og bly.

Konklusjon
Markedet for stål forventes lavt og det er stor usikkerhet rundt valutasituasjonen. Den svekkede norske kronen vil imidlertid gi
økte muligheter for den konkurranseutsatte industrien.
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