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Staalprijzen: uiteenlopende visies 
 

Sinds het moment dat de EU-Commissie besloten heeft voor een aantal landen af te zien van 

importbeperkende heffingen is de staalprijs wat onder druk komen te staan. Om misverstanden te 

voorkomen: dat geldt voor relatief laagwaardige kwaliteiten en niet al te grote (import-)hoeveelheden. In 

Midden- en Oost-Europa circuleren bijvoorbeeld offertes van een Hongaarse en een Servische fabriek, die 

aanzienlijk beneden het actuele marktniveau liggen. Naar wij vernemen zijn bijvoorbeeld de Duitse grotere 

fabrieken op dit moment niet actief en hebben zij nog niets bekend gemaakt over het prijspeil voor de 2e 

helft 2017. Bovendien zouden die fabrieken niet geïnteresseerd zijn in spot business, maar alleen in 

contracten van grotere omvang. Dus is nu natuurlijk de vraag wat er met de prijzen in de loop van 2017 zal 

gaan gebeuren? Daarover lopen de meningen zeer sterk uiteen. Feit is dat de huidige voorraden bij 

handelaren, service centers en grote verbruikers over het algemeen genomen hoog zijn. Dit is veroorzaakt 

vooral doordat men in het 1e kwartaal beduidend meer staal gekocht heeft dan de feitelijke behoefte en 

waarmee men geprobeerd heeft hogere prijzen te omzeilen. Daarnaast is er speculatief toch meer staal buiten 

de EU gekocht. Deels om nieuwe importheffingen voor te zijn, deels ook uit landen die daardoor (nog) niet 

geraakt werden. Ook is daar goedkoop materiaal gekocht, dat op basis van de actuele prijzen binnen de EU 

zelfs met toevoeging van de heffingen toch nog 

prijstechnisch interessant bleek te zijn. Zoals we 

vorige maand al schreven neemt de orderontvangst 

voorafgaand aan de zomerperiodes altijd wat af en 

meestal zijn daardoor fabrieken wat meer geneigd te 

onderhandelen over de aankoopprijs. Die aspecten 

zouden volgens diverse experts kunnen leiden tot 

een lagere prijsniveau in het 3e kwartaal. Anderen 

echter hebben de visie dat de actuele trend voor 

lagere prijzen zich in de komende maanden zal 

keren. Een argument daarvoor is, dat vooral de grotere fabrieken behoorlijk volgeboekt zijn, waardoor er dus 

geen aanleiding zou bestaan tot het doen van prijsconcessies. Daarnaast dat de economische vooruitzichten 

binnen de EU erg positief te noemen zijn. Het staalverbruik zal naar schatting in 2017 met ca. 2-,2,5% gaan 

stijgen en de prognose voor 2018 is wederom een toename. Bovendien wijst Eurofer (de bond van Europese 

staalfabrikanten) erop, dat er nog steeds oneerlijke concurrentie bestaat vanwege veel te laag geprijsde 

importhoeveelheden uit diverse windstreken en legt zij daarmee voortdurend veel druk op de Europese 

Commissie om de huidige anti dumping maatregelen sowieso te handhaven en zelfs te verhogen 

respectievelijk voor nog meer staalproducten in te voeren. Dat laatste zou de Europese staalmakers in een 

nog aangenamere positie brengen om de prijzen naar hun wensen te bepalen. Naar verwachting zal de 

Europese Commissie in oktober uitspraak gaan doen over de hoogte van de importheffingen alsmede over 

welke producten daaronder zullen gaan vallen. De situatie is echter tegelijkertijd erg ongewis, want sommige 

van onze contacten geloven dat de EU-Commissie al eerder tot een besluit over een anti dumping maatregel 

zal overgaan. Dat zou overigens niet onlogisch zijn want de dreiging van meer goedkoop Chinees staal blijft 

aanhouden. In tegenstelling tot de gepubliceerde plannen de staalproductie te gaan beperken is er in China 

t/m april dit jaar 274 miljoen ton gefabriceerd, wat een stijging van ca. 4,5% t.o.v. dezelfde periode 2016 is. 

Echter moet daarbij ook aangetekend worden dat het staalverbruik in de maanden januari t/m april gestegen 

is tot ruim 250 miljoen ton en dat is dan weer een toename van 9,8% in vergelijking met idem 2016. 
Indicatieve 
Basisprijzen  
2017 per ton 

Warmgewalste 

coils 
Koudgewalste 
coils 

Sendzimir verz. 
coils 

Kwartoplaat 

Maart 2017 € 560-590 € 665-680 € 700-720 € 565-585 
April 2017 € 552-570 € 660-675 € 700-720 € 570-585 
Mei 2017 € 540-565 € 650-670 € 700-720 € 570-580 

* Bij deze prijzen dienen nog toeslagen voor kwaliteit, dikte/breedte/lengte en eventueel beitsen, evenals vrachtkosten gerekend te worden. 

*** Genoemde prijzen zijn indicatief, circa en geheel vrijblijvend. 
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