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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.

Priserne på rør falder i takt med leg.till. De sydeuropæiske rørværker har været
lukket hele august, så det er meget spændende at se, hvad de gør når de kommer
tilbage. Som ofte vil der være en større efterspørgsel end udbud lige efter ferien.
Dette kan være med til at holde prisen oppe i en periode og lev.tid er tit lidt længere.

Basisprisen er fortsat stabil, men prisen falder 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.

Efter 7 mdr. stigning i leg.till. gik den ikke længere. For 2. md. i træk falder leg.till.,
både på rustfrit og syrefast. Fra juli til aug. faldt leg.till. for rustfrie plader 47 øre/kg,
mens det faldt 78 øre/kg for syrefaste plader. Faldet fra aug. til sept. bliver for 4301
igen på ca 45 ør/kg, mens 4404 slipper lidt billigere, med et fald på godt det halve.

Omarbejdningspriserne for 3. kvt. viser en smule stigende niveau i forhold til 2. kvt.
Råvarenot. fra LME i juli 2018 lå på niveau 5319 €/t. LME har været nedafgående.

do.

Omarbejdningspriserne for 3. kvartal viser stigninger ift. 2. kvartal. LME er faldet over
sommeren. LME er gns. steget lidt fra 1774 EUR/T i juli til 1786 EUR/T i august.

Begrænset udbud, kombineret med god aktivitet presser prisen i vejret.

Forholdsvis stabilt marked. Svagt stigende tendens.

Stabilt på et højt niveau

Stabilt marked

do.

do.

do.

Coilbaserede produkter stiger kraftigt nu. Det er primært rør af udek. bånd. Senere
forventes de blanke at følge med.

Priser forholdsvis stabile. Der forventes ikke det store udfald for kommende måned.

Værkernes ordrebøger er gode, hvilket presser leveringstiderne. Flere profiler valses
næste gang medio oktober.

God aktivitet, godt fyldte ordrebøger.

do.

Værkerne har forholdsvis lange leveringstider og det, sammen de høje importpriser,
har resulteret i prisstigninger.

Sept. 2018

Okt

Okt/Nov

Okt/Nov

Okt/Nov

8-10 uger

6-8 uger

Sept/Okt

Sept/Okt

Sept/Okt

Okt/Nov

Nov/Dec

Sept/Okt

3-5 uger

6-10 uger

10-12 uger

10-12 uger

10-14 uger

5-6 uger

8-12 uger

10-12 uger


