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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

do.

Rustfrie rør stiger i takt med legeringstill. Det kan have meget stor betydning især for
de større rør, da disse jo handles pr/m, mens legeringstill. regnes pr/kg. Det betyder
eksempelvis, at et 256 x 3,0 mm svejst rør stiger ca. 20 kr/m i næste måned. For-
syningssituationen er OK. Værkerne holder lukket i august, hvilket giver udfordringer.

Basisprisen er fortsat stabil, men prisen stiger i samme takt som på pladerne.
Leveringstid fra Europa – 3 måneder, afhængigt af udførsel og størrelse.
Leveringstid fra Indien – Ca. 5-6 måneder inklusiv transport.

Leg.tillægget stiger for 7. måned i træk. Stign. på 304/4301 bliver denne gang på
0,90 kr/kg og leg.tillægget ca. 12,30 kr/kg i juli, mens leg.tillægget på 316L/4404
stiger ca. 1,05 kr/kg til 18,03 kr/kg. Leg.tillægget på 4301 er nu steget 2,70 kr/kg
siden jan. måned, en stign. på 22%. Stigningen på 4404 er endnu mere markant.

Vore omarbejdn. priser for 3. kvt.viser en smule stign. niveau i forhold til 2. kvt.
Råvarenot. fra LME i juni 2018 lå på niveau 5850 €/t,

...... metalnotering og omarbejdning.
LME er gns. faldet lidt fra 1936 EUR/T i maj til nu her i juni 1928 EUR/T.

Omarbejd.priserne for 3.kvt. viser stign. ift. 2.kvt. LME har rettet sig lidt og er blevet
mere stabil. Generelt er der stadig usikkerhed på markedet hvad angår fremtidig .....

do.

Værkerne lukker produktionen 2-3 uger, hvilket giver længere leveringstider. Pres på
transporter, primo august, kan forlænge lev.tid yderligere.

do.

do.

do.

do.

do.

Rimelig ro om priserne på coilbaserede produkter. Små fald kan forhandles igennem
ved udvalgte leverandører - andre står fast.

Selv om skrot er under pres, forsøger værkerne med vold og magt af fastholde
niveauet. Hvis de kommer længere ned vil de "bløde"

Værkerne lukker produktionen 2-3 uger, hvilket giver længere leveringstider. Pres på
transporter, primo august, kan forlænge lev.tid yderligere.

Svagt stigende priser i øjeblikket. Værkerne oplever stigninger på formatr., men er
kun slået lidt igennem i markedet indtil videre.

do.

Stabile priser på alle produkter. Markedet er afventende pga. forestående
sommerferie, samt den usikre situation mht. evt. toldmure.

Juli/Aug. 2018

Aug

Ult. Aug

Sept.

Aug

6-10 uger

6-8 uger

Aug/sep

Aug/sep

Aug/sep

Sept/Okt

Okt/nov

Aug/sep

ca. 3-5 uger

5-8 uger

10-12 uger

10-12 uger

10-14 uger

5-6 uger

8-12 uger

6-8 uger


