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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.

Legeringstillæget falder 0,68 kr/kg for 4301 og 0,84 kr/kg for 4404. Begge er nu på
det laveste niveau i over et år. Forsyningssituationen er fortsat ok.

Omarbej.priserne for 4. kvt. viser en smule stigende niveau i forh. til 3.kvt. Råvarenot.
fra LME i nov. 2018 lå på niveau omkring 5449 €/t. Der har været en lille stign. i nov.

do.

LME er faldet lidt fra 1720 EUR/T i november holdt op mod 1717 EUR/T i
december.

Pres fra sydeuropa/Tyrkiet presser prisniveauet.

Fyldte "Safe Guards" kvoter holder prisen på et stabilt/svagt stigende niveau.

Ro på priserne - markedet afventer.

Ro på priserne - markedet afventer.

do.

do.

do.

Efter de sidste fald, tilbage i december, på coilbaserede produkter, er der faldet ro
på priserne, indtil videre. Markedet afventer efterspørgslen.

Selvom der er stabile priser her og nu, forventer værkerne en moderat stigning pga.
bla. energiomkostninger.

Værkerne har pt. forskellige holdninger til prisudv. Enkelte holder ptiserne stabil/
stigende, mens andre prioriterer tonnagen.

Uforandret prisniveau og normale lev.tider. Vi har endnu ikke modtaget info, som
skulle indikere større prisforandringer.

do.

Priserne stadigvæk under pres. Primært pga. svigtende efterspørgsel, specielt på
galvaniseret materiale til bilindustrien.

Januar 2019

Feb

Mar

Mar

2 mdr

4-8 uger

6-8 uger

Jan/Feb

Jan/Feb

Jan/Feb

Mar/Apr

Mar/Apr

Jan/Feb

ca. 4 uger

 ca.4 uger

10-12 uger

10-12 uger

10-14 uger

ca. 6 uger

8-10 uger

10-12 uger


