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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.

Rørpriserne falder med legeringstillæget.
Leveringssituationen er ok. Dog er alle værker på fuld kapacitet, så kommer der
mere gang i markedet vil vi hurtigt komme til at se udsolgte lagre og derved stigende
basispriser.

Basisprisen er fortsat stabil, men prisen falder i samme takt som på pladerne.
Leveringstid fra Europa – 2-3 måneder, afhængigt af udførsel og størrelse.
Leveringstid fra Indien – Ca. 5 måneder inklusiv transport.

Legeringstill. falder igen. Faldet på 304/4301 bliver denne gang på 0,60 kr/kg, mens
legeringstill. på 316L/4404 falder ca. 0,82 kr/kg. Legeringstill. er nu faldet konstant
siden det toppede i juli. Faldet siden juli er på 1,50 kr/kg for 4301 og 1,79 kr/kg for
4404.

Omarbejdn.priserne for 3. kvt viser et stign niveau i forhold til 2. kvt. Råvarenot. fra
LME i aug 18 lå på niv. omkring 5220 €/t. LME har været en smule stigende.

do.

LME er blevet mere stabil og faldet lidt fra 1786 EUR/T i august til 1764 EUR/T i
september.

God efterspørgsel presser pris og lev.tid.

God aktivitet hos værkerne presser lev.tider.

Stabilt marked.

Stabilt marked.

do.

do.

do.

Der er igen faldet mere ro på de coilbaserede produkter. markedet afventer effekten
af safeguards. Andre produkter stabile.

Meget små værkslagre rundt omkring, men stadig forholdsvis stabile priser på
universalstål. På andet end 6 meters længder er der lange lev.tider.

God aktivitet hos værkerne presser lev.tider.

Svagt stigende priser gennem den sidste tid. Forventes stabilt ind i 4 kvt.

do.

Værkerne har fortsat lange lev.tider, som både skyldes god efterspørgsel, men også
at mange værker har haft mange produktionsstop. Fortsat stabile priser.

Okt. 2018

Nov

Ult.Nov/Pri.Dec

Ult.Nov/Pri.Dec

7-10 uger

6-10 uger

6-8 uger

Okt/Nov

Okt/Nov

Okt/Nov

Nov/Dec

Dec/Jan

Okt/Nov

4-5 uger

4-8 uger

10-12 uger

10-12 uger

10-14 uger

5-6 uger

8-12 uger

10-12 uger


