Utfordrende leveringssituasjon
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Logisk sett skulle den lave aktiviteten som er hos stålverkene ført til at leveringstider og leveringssikkerheten var god. Men de
store økonomiske utfordringene som stålverkene har med lave priser og lavt volum har ført til kraftige bemanningsreduksjoner.
Dette fører til at leveringssikkerheten er dårligere enn den burde være. Vi ser at flere og flere verk utsetter og flytter på valsinger.
Dette medfører uforutsigbarhet og utfordringer når det gjelder tilgjengeligheten av materialer.
Valuta Kronen har hatt relativt store svingninger målt mot euroen de siste månedene og har svekket seg i løpet av sommeren.
CE merking fra 1.juli NS-EN 1090, med krav til CE merking og ytelseserklæring for lastbærende komponenter i stål og aluminium
trådte i kraft 1.juli-14. Norsk Stål er sertifisert for levering i alle 4 utførselklassene samt produksjon i form av kapping/skjæring
t.o.m utførselsgrad 2.

Stål
Prisene på stål har holdt seg bemerkelsesverdig stabile gjennom første halvår 2014. Dette til tross for til dels sterke svekkelser i
råmaterialprisene. Små svekkelser i prisene er notert på enkelte produkt, men i all hovedsak har prisene vært stabile i €/t. NOK/€
og USD/€ har variert med opp til 5%. Og det er sannsynligvis disse variasjonene som vil stå for de største svingningene i
stålprisene også i andre halvår 2014. Men det er enda en faktor som også kan få innvirkning på prisene: Leveringssituasjonen ved
stålverkene i Ukraina og en eventuell boikott av Russland. Verkene i Ukraina har for øyeblikket store problemer med leveringer og
har erklært Force Majeure pga. krigen i området de ligger, om ikke situasjonen blir avklart med det første kan dette medføre
endringer også for det norske markedet. De Vesteuropeiske verkene har hatt god hjelp av råmaterialprisene og noen (for
eksempel Arcelor Mittal) har meldt om balanse i Q2. Konsolideringene i Europeisk stålindustri forventes ikke å ha noen stor
innvirkning på prisene i 2014.

Råvarer
Jernmalmprisene har endret seg betydelig i første halvår 2014. Fra spotnivåer på 130 USD/t er nå prisene redusert til ca. 95 USD/t.
Dette har satt press på skrapprisene som bare til dels har fulgt etter. Akkurat nå gir dette en til dels stor fordel til de verkene som
er malmbaserte fremfor skrapverkene. Vi har vanskelig for å se at denne differansen mellom malm og skrap kan opprettholdes i
lengre tid. Om dette betyr at malm prisene går opp eller skrapprisene ned gjenstår å se. Det virker uansett å være slik at
jernmalmprisene ikke påvirker ferdigvareprisene i samme grad som skrapet gjør.

Rustfritt stål
Basisprisen på rustfritt stål er stabile mens legeringstillegget har hatt en økende trend. Denne trenden ser vi også for august.

Aluminium
Råvareprisen har de siste ukene steget og det fører til økte aluminiumpriser. Økt råvarepris og at verkene har satt opp premium
er årsaken til den prisøkningen vi nå ser. Leveringstiden er økt samtidig ser vi at enkelte verker har problemer med leveringssikkerheten.

Metaller
Råvareprisene har hatt en relativt kraftig øning i løpet av juli. Siden juni har kobberprisen steget med ca. 10 %. Tilsvarende økning
har vi også sett på sink og bly.

Konklusjon
Stålverkene har store utfordringer med den lave aktiviteten. Store tiltak er iverksatt og vi ser at dette går utover leveringsdyktigheten hos flere av verkene. Det er kun små tegn til prisendringer og det forventes at stålprisene vil forbli stabile på et
fortsatt lavt nivå.
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