Staalmarkt: zet het herstel werkelijk door?
Als we naar de berichtgeving vanuit diverse regio’s kijken dan lijkt de economische opleving, waarover wij
vorige maand schreven, zich door te gaan zetten. De OESO concludeerde begin september dat op basis van
de toonaangevende indicatoren het economisch herstel in de Eurozone aan kracht blijft winnen. Duitsland is
wederom de grote trekker, maar ook landen als Italië en Frankrijk doen het inmiddels beter. In Nederland
zien we ook tekenen, die duiden in de richting van een zich langzaam herstellende economie. Vele bedrijven
melden betere orderportefeuilles te hebben dan in de eerste helft van 2013. Weliswaar ligt het totaal aantal
faillissementen dit jaar 15% hoger dan de vergelijkbare periode 2012, maar in augustus werd het laagste
aantal faillissementen van 2013 geregistreerd.
Elders in de wereld, bijvoorbeeld in Japan, het
Verenigd Koninkrijk en de USA zien we tevens
positieve ontwikkelingen, maar de OESO
waarschuwt tegelijkertijd wel voor een
ondergemiddelde groei in de opkomende landen
als India en Brazilië. Over China wordt zowel
door de OESO, door het Amerikaanse Goldman
evenals door JP Morgan zeer positief gesproken. Inderdaad is de economische activiteit in China opgebloeid
naar het hoogste niveau in 17 maanden tijd. De industriële productie lag 10,4% hoger dan in de maand
augustus 2012 en 0,7% hoger dan juli 2013. Bank of America Merrill Lynch heeft de groeiprognose voor
China over 2013 bijgesteld van 7,4% naar 7,7%. De eerste signalen in september wijzen wederom op een
verdere stijging en economen voorspellen nu dat nog meer groei te verwachten is. De oorzaak van die
economische opleving moet onder meer worden gezocht bij invoering van lagere belastingen voor kleinere
ondernemingen. Daarnaast heeft de Chinese overheid een investeringsprogramma voor de railinfrastructuur
opgestart ter waarde van $ 113 miljard (ca. € 86 miljard). Verder zijn aan de Chinese exporteurs gunstiger
condities voor uitvoermogelijkheden verleend, wat weer een impuls heeft gegeven aan de binnenlandse
vraag. De economische opleving in China heeft geleid tot een dermate stijging in de vraag naar staal, dat er
momenteel schepen met ladingen ijzererts voor de Chinese havens in de file liggen om gelost te worden.
Europese staalfabrieken zien plotseling een toenemende vraag, die volgens kenners veroorzaakt is door het
plaatsen van orders ten behoeve van voorraden, maar ook omdat er kennelijk meer projecten in de markt zijn.
ILVA (Italië) berichtte onlangs dat haar hoogoven nr. 2 in Taranto eind september of begin oktober weer
opgestart zal worden als gevolg van een verhoogde vraag en een groter aantal geboekte opdrachten. Gevoed
door de hogere vraag, de slechte halfjaarcijfers van voornamelijk de grotere staalproducenten, de licht
stijgende prijzen voor schroot en de aantrekkende ertsprijzen hebben de staalfabrieken snel gereageerd door
prijsstijgingen aan te kondigen. De eerder doorgevoerde productiebeperkingen, maar ook de recente
productiestop van de grootste hoogoven bij Salzgitter Stahl, waardoor het concern 150.000 ton ruw staal per
maand minder produceert, zal bijdragen aan een waarschijnlijk succesvolle prijsstijging van alle producten
gewalst staal. Naar verluidt wil ArcelorMittal per 1 oktober a.s. een basisprijs voor warmgewalste coils
bereiken van € 500 per ton. Ook o.a. ThyssenKruppSteel, Salzgitter Stahl en Marcegaglia kondigden
verhogingen aan variërend van € 20 - € 30 per ton. De prijzen van importmateriaal uit China liggen op het
Europese niveau, maar levertijden zijn erg lang. Enkele Europese bronnen berichten ons, dat levering van
Chinees materiaal dat nu besteld wordt pas in januari te verwachten is. De import uit China zal dus daarom
mogelijk geen acute bedreiging vormen voor het streven van de EU-staalfabrieken de prijzen te verhogen.
Indicatieve Basisprijzen
2013 per ton

Warmgewalste coils

Koudgewalste coils

juni 2013
juli 2013
augustus 2013
september 2013

€ 445-465
€ 425-445
€ 440-450
€ 455-470

€ 535-555
€ 505-525
€ 520-535
€ 535-555

Sendzimir verz. coils

€ 535-555
€ 500-530
€ 525-545
€ 540-555

Kwartoplaat

€ 515-535
€ 495-510
€ 505-525
€ 515-530

* Bij deze prijzen dienen nog toeslagen voor kwaliteit, dikte/breedte/lengte en eventueel beitsen, evenals vrachtkosten gerekend worden.
*** Genoemde prijzen zijn indicatief, circa en geheel vrijblijvend.
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