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Hot rolled news – stål
 Signaturforklaring:

stigning >10%

stigning 5 - 10 %

stigning 0 - 5 %

uforandret på 
nuværende niveau

fald >10 %

fald 5 - 10 %

fald 0 - 5 %

-3 %    + 3 %     

Månedsinformation fra  Markedsafdelingen Stål, som kort beskriver 

pris- og leveringsudviklingen i den kommende periode. Nedenstående 

information skal betragtes som vejledende og uforbindende.

 Produkter Prisudvikling Aktuel lev. tid Bemærkninger

  Flade produkter

 Lange produkter

  Armering

  Rustfri

  Metaller

  Rør og blanke produkter

Stålbjælker - S275, S355

Stangstål - S235, S355

Varmtvalsede plader

Koldtvalsede plader

Galvaniserede plader

Quarto plader

Armeringsnet

Armeringsstål

Flade produkter

Lange produkter

Rør produkter

Alum. profi ler/rør, 6060/82

Alum. plader, 2S/1050A

Kobberplader DHP (SF Cu)

4-kt rør DIN 2395/EN10219 udek.

Rør EN 10305 dek

U-V-C profi ler DIN 59413

Varmtformede Rørpr. EN10210

Sømløse rør DIN 2448/ISO 2938

Blankt stål rundt/fl adt

Stadigvæk stor efterspørgsel på galvaniseret, som nu giver mindre prisstigninger.

Rørpriserne falder med legeringstillæget, mens værkerne prøver at få basisprisen op
igen. Leveringstiderne bliver længere. På enkelte dimensioner, især glødede rør, er
leveringstiden allerede fremme lige før sommerferien.

Rørværkerne prøver at få prisstigninger igennem. De sætter rabatterne ned og
prøver, så vidt det er muligt, at simulere marts legeringstillæg allerede.
Leveringstiderne bliver længere. På enkelte dimensioner, især glødede rør,
, er leveringstiden allerede fremme lige før sommerferien.

Legeringstill. stiger igen. Stign. på 4301 bliver på ca. 0,25 kr/kg, mens legerings-
tillæget på 316L/4404 bliver på 80 øre/kg. Grunden er, at prisen på molybdæn, er
steget og den indgår kun i 4404. Prisen på nikkel er steget 10% siden nytår. Dette
indikere yderligere stigninger, hvis der ikke kommer et kursfald. Leveringssituat. OK.

Vore omarbejdningspriser for 2018 er på niv. som for 4.kvt.– råvarenot. fra LME i
dec.2017 lå på niv. omkring 5787 €/t i slutn. af 2017.Ult. jan.18 er niv. omkr.5775€/T

do.

Vore omarbejdningspriser for 1. kvartal viser samme niveau som gældende for 4.
kvartal. LME er gns. steget fra 1763 EUR/T i december til 1825 EUR/T (*) 8-12 uger.

do.

Se bjælker

Blankt stål er en mangelvare, da flere værkslagre er ved at være tomme. Pres på
priserne.

Sømløse rør er udsolgt t.o.m. maj valsning.

do.

do.

do.

Længere leveringstider på coilbaserede produkter og stigende råvarepriser.

Stadigvæk stor aktivitet på skrotmarkedet. Samtidigt meldes der igen, om problemer
med grafitelektroder.

Værkerne har god ordrebog plus stigende inputomkostninger, hvilket presser prisen i
opadgående retning.

EU værker er godt belagte i produktionenog det trækker priserne op i både EU og
oversøiske.

Stabile priser og svag efterspørgsel.

Varmtvalsede coil steg fra januar til februar Samme stign. ser vi til marts. Stor
efterspørgsel på specielt dekaperet.

Februar 2018

Marts

Ult. marts/Primo apr

Ult. marts/Primo apr

April

5-8 uger

6-8 uger

Marts/april

Marts/april

Marts/april

April/maj

Maj/juni

Marts/april

ca. 4 uger

5-8 uger

10-12 uger

10-12 uger

10-14 uger

5-6 uger(*)

10-12 uger

8-10 uger


