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AVVENTENDE MARKED
Totalt sett er markedet relativt svakt for tiden men innen enkelte sektorer som anlegg er det bra. De siste årene har mange av de store offshore
prosjektene blitt plassert ut av Norge dette med sterkt variert hell. Vi tror at med dårlige erfaringen som er gjort vil føre til at denne trenden
snur. Kvalitet og logistikkstyring på utført arbeid er faktorer når sluttregnskapet skal gjøres opp. Dollarens utvikling det siste året vil også bidra
sterkt til at vår konkurranse evne i forhold til Asiatiske verft er vesentlig styrket.

VALUTA
Kronen har styrket seg noe siden inngangen på året i forhold til euro (ca. 4 %). Mot dollaren har den imidlertid svekket seg med ca. 5 %. Dollaren
hadde i januar et forhold mot euroen på 1,22 i dag er dette forholdet 1,10. Det betyr at de landene som selger i USD har svekket sin posisjon
kraftig mot Europa.

STÅL
Stålprisene er og blir relativt stabile målt i EUR. Pga. den sterke amerikanske dollaren ønsker de europeiske verkene å øke prisen med noen få
euro. Men presset fra Kina er såpass stort at ingen av de europeiske produsenter får igjennom dette. Kinesiske verk har satt prisene ned i takt
med dollar økningen, dvs. at målt i EUR har prisene vært uforandrede. Men målt i USD har det vært en relativt stor nedgang den siste tiden. Vi
forventer at prisene vil øke om vekslingsforholdet USD/EUR endrer seg i favør EUR. Russiske verk og de Ukrainske verkene som er operative er
litt inn og ut av markedet avhengig av produkt. Grovplater selger svært bra i Russland nå og de er ikke interessert i eksport. For båndplater er
situasjonen motsatt, de russiske verkene er aktive på nivåer som kan konkurrere med kineserne. Det ventes at om krisen i Ukraina avtar så vil
dette få negativ innvirkning på grovplateprisene i Europa, men det er ennå langt igjen dit. De europeiske verkene er svært variert belagt, noen
har opp mot fullt belegg mens andre sliter med det dårlige markedet spesielt innen olje og gass rør. Det ryktes om nedleggelser av flere
europeiske grovplateverk og kanskje også noen båndverk.

RÅVARER
Jernmalm og kull har falt enda mer fra sist gang. Nå ligger prisen for jernmalm under 50 USD/t. Dette er et nivå vi ikke har sett siden 2004. Dette
fallet har gjort at mange av de malmbaserte europeiske integrerte verkene nå produserer med overskudd i alle fall om belegget deres er godt
nok. Noe av reduksjonene har riktignok blitt spist opp av en sterk USD men det er ingen tvil om at totalresultatet er et positivt dekningsbidrag
for de malmbaserte verkene. Dette har ikke skjedd på mange år. Skrapbaserte verk derimot sliter med å konkurrere ettersom skrapet er relativt
sett høyt priset, samtidig har ikke prisene på elektrisitet falt på samme måte som prisene på metallurgisk kull har falt. Vi ser også at prisene på
stålemner har falt som en følge av jernmalmprisene.

RUSTFRITT STÅL
Både basisprisen og legeringstilleggene har vært stabile i vinter. Dersom straffetollen til EU fra Kina og Taiwan blir innført på kaldvalset
materiale vil dette føre til at de europeiske verkene blir mer attraktive og kan føre til lengre leveringstider og høyere priser.

ALUMINIUM
Totalt sett er prisene i norske kroner nesten uforandret siden januar. Det vil si at selv om råvareprisen som er i dollar har gått ned så har dette
jevnet seg ut med en betydelig svakere krone enn vi hadde ved inngangen til året.

METALLER
Råvareprisene har hatt en relativt kraftig øning i norske kroner siden årsskifte. Siden årsskifte har rå kobberprisen steget med ca. 10 %. Med
den svake aktiviteten i Europa er tilgangen på materialer god.

KONKLUSJON
Valuta situasjonen er grunnleggende for hvordan prisbilde vil se ut de nærmeste månedene. Likeledes hvordan utviklingen oljeprisen har. Den
erfaringen som gjort med dårlig styring og store kostnadsoverskridelser innen oljesektoren på å sette ut oppdrag må jo få følger. Vi kan jo ikke
jobbe etter to forskjellige regelsett ett for norske og et annet når oppdragene blir satt ut.
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