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I. Przegląd Prasy:
02.10.2007 r.
ArcelorMittal: wzrost ceny blachy białej
Za blachę białą trzeba będzie zapłacić więcej o około 50 euro za tonę
ArcelorMittal Packaging Europe podwyższy ceny blachy białej, od 1 stycznia 2008 roku, o przynajmniej 50 euro
za tonę. Grupa tłumaczy swoją decyzję rosnącymi kosztami surowców, głównie cyny.
Cena cyny wzrosła o ponad 100 proc. (od stycznia 2005 roku), do ponad 15 tys. dolarów za tonę, rudy żelaza - o
30 proc.. do 80 dolarów za tonę, a złomu - o 27 proc., do 241 euro za tonę. W Europie koszty dostawy
1
zwiększyły się o 20 proc., a koszty energii wzrosły o 13 proc.

TK Stainless: nowy sposób wyliczania dopłat złomowych
Będzie on obowiązywał na rynku europejskim
ThyssenKrupp Stainless poinformował, ze zamierza zmienić sposób, w jaki wylicza dopłaty złomowe. Do tej pory
dopłaty te były wyliczane na podstawie średnich cen surowców z ostatnich dwóch lub trzech miesięcy. Nowy
system będzie oparty o zmiany cen w ciągu ostatnich 30 dni przed 20 poprzedzającego miesiąca.
Nowy sposób obliczania dopłat będzie obowiązywał na rynku europejskim. Nie wiadomo, czy spółka wprowadzi
.2
zmiany również w swoich spółkach na innych kontynentach

Ceny blachy grubej w Południowej Europie
Ceny wzrosły we wrześniu o 20 euro za tonę
Ceny blachy grubej w Południowej Europie wzrosły we wrześniu o 20 euro za tonę (w porównaniu do ich
poziomu z sierpnia), czego powodem był rosnący popyt i duża aktywność ze strony sektora budowlanego.
Obecnie za blachy grube płaci się w Hiszpanii około 650-700 euro za tonę. Tymczasem we Włoszech ceny te
sięgają nawet 720 euro za tonę.
Uczestnicy rynku nie spodziewają się żadnych spadków cen w tym roku, tym bardziej, że huty mają zapełnione
3
księgi zamówień aż do końca grudnia..

Rosja: mniejsza produkcja rur we wrześniu
Około 740 tys. ton rur wyprodukowały rosyjskie fabryki w poprzednim miesiącu. To o 2,5 proc. mniej niż w
sierpniu
Zdaniem rosyjskich analityków zużycie rur we wrześniu było o 3 proc. mniejsze niż w sierpniu i wyniosło 780 tys.
ton - donosi portal rusmet.ru.
Od początku roku w Rosji wyprodukowano około 9 mln ton rur czyli o około 10 proc. więcej niż w ubiegłym
4
roku. Tymczasem rosyjskie firmy kupiły 9,2-9,3 mln ton rur. To 14-15 proc. więcej niż w 2006 roku.
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03.10.2007 r.
ArcelorMittal Long Commercial: wzrost cen kształtowników i profili
W 2008 roku ceny mogą wzrosnąć bardziej niż w 2007 roku
ArcelorMittal Long Commercial prognozuje wzrost cen kształtowników i profili w 2008 roku. Ceny, w
następnym roku, mogą wzrosnąć nawet więcej niż w 2007 roku (13 proc.). Dzięki podwyżce cen pokryte
zostaną większe koszty produkcji, energii czy transportu.
Grupa zauważa, że od 2004 roku cena kształtowników w Europie wzrosła o 87 proc. Najwyższy, bo 39 proc.
wzrost nastąpił w 2006 roku.
ArcelorMittal oczekuje zwiększania produkcji kształtowników i profili w krajach UE o 2 mln ton rocznie, do 12,5
5
mln ton w 2011 roku.

Indeks Stalowy: ceny kręgów i prętów zbrojeniowych
60 proc. badanych nie oczekuje żadnych zmian popytu
Ostatnie ceny bazowe kręgów, które opublikował Indeks Stalowy, wskazują na ich wzrost nieomal wszędzie. W
Północnej Europie ceny referencyjne blach gorącowalcowanych w kręgach wzrosły do 500 euro za tonę loco
zakład (712 dolarów za tonę), podczas gdy w Południowej Europie ceny te wzmocniły się do 491 euro za tonę
(699 dolarów za tonę). W obu częściach kontynentu ceny blach zimnowalcowanych w kręgach zwiększyły się o
8 euro za tonę, w porównaniu do ich poziomu z ubiegłego tygodnia. Średni czas dostawy blach
gorącowalcowanych w kręgach w Północnej Europie skrócił się do 7,7 tygodni.
Ceny prętów zbrojeniowych w Europie pozostały niezmienione, a ich średni czas dostawy wynosi 3,5 tygodnia.
W ostatnim badaniu rynku przeprowadzonym przez Indeks Stalowy 60 proc. badanych nie oczekuje żadnych
zmian popytu w ciągu następnych trzech miesięcy, a 20 proc. - spodziewa się jego wzrostu. 32 proc.
respondentów oczekuje wzrostu cen, a 22 proc. - ich spadku. Tylko 19 proc. badanych poinformowało o
wyższym poziomie zapasów, niż w ubiegłym tygodniu, a 48 proc. - poinformowało o niezmienionym stanie
6
zapasów.

Ceny blach grubych importowanych do Południowej Europy
Transakcje były zawierane na poziomie 580-610 euro za tonę cif
Ceny blach grubych importowanych z trzecich krajów do Południowej Europy w większości pozostały
niezmienione we wrześniu. Transakcje były zawierane na poziomie 580-610 euro za tonę cif. Zapasy towaru w
portach pozostają na wysoki poziomie, a większość z nich pochodzi z Chin.
Popyt w Europie jest bardzo dobry, dzięki zapotrzebowaniu na blachy grube ze strony przemysłu budowlanego i
7
budowy rurociągów. Dlatego też chińskie huty szukają możliwości podwyższenia swoich cen od grudnia.

04.10.2007 r.
Eurometal: rynek dystrybucji stali w Europie
W 2008 roku Eurometal spodziewa się wzrostów cen
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Eurometal przewiduje dobry czas dla dystrybutorów i przetwórców stali w II połowie roku. Twierdzi także, że
aktywność sprzedaży dystrybutorów stali na rynku europejskim jest na wysokim poziomie, a w II połowie roku
ma przynieść ponowny wzrost.
Wzrost w konsumpcji stali w I kw. wzrósł o 7,5 proc., w II kw. - o 4 proc., a w II połowie roku wzrost ten
wyniesie około 5 proc.
Poziom zapasów u dystrybutorów jest, według Eurometalu, w równowadze. Czas sprzedaży towaru przez
dystrybutorów wynosi 70 dni, a przez centra serwisowe zajmujące się wyrobami płaskimi - 66 dni.
Koszty produkcji, jakie ponoszą producenci, wpłyną na przyszłe podwyżki cen w 2008 roku.

8

Cena kręgów w Północnej Europie
Sytuacja na rynku kręgów ma ulec poprawie od I kw. 2008 roku
Cena kręgów ocynkowanych ogniowo w Północnej Europie spada w ostatnich tygodniach, pomimo cięcia
produkcji w lokalnych hutach. Niektóre prognozy ceny na IV kw. są zmniejszone o 10 proc.
Standardowe kręgi ocynkowane ogniowo są sprzedawane o 20 euro za tonę taniej niż we wrześniu, po 580-610
euro za tonę loco zakład. Przed wakacjami cena ta była na poziomie 620-670 euro za tonę.
Na rynku są duże ilości towaru i producenci coraz częściej proponują nabywcom rabaty. Ceny blach
gorącowalcowanych w kręgach spadły o 10 euro za tonę, w niektórych przypadkach 15 euro za tonę. Cena
blach zimnowalcowanych w kręgach jest w miarę stabilna i wynosi 570-595 euro za tonę loco zakład. Jednak
uczestnicy rynku twierdzą, że ceny kręgów są pod silną presją i spodziewają się kolejnych spadków, w 10-15
euro za tonę.
Producenci nie wprowadzili podwyżek cen w IV kw., a ci co ogłaszali taki zamiar ponieśli porażkę. Sytuacja ta
ma ulec zmianie już w I kw. 2008 roku. ArcelorMittal spodziewa się w I kw. wzrostu cen lub przynajmniej ich
9
ustabilizowania się.

05.10.2007 r.
KE: cło na import stali krzemowo-manganowej
Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie cła na import stali krzemowo-manganowej z Kazachstanu i
Chin. Jeśli propozycja zostanie zaaprobowana przez członków UE, nowe cła mogłyby wejść w życie od 5 grudnia
tego roku. Członkowie UE mają się zebrać 11 października.
10
KE proponuje cło na import stali krzemowo-manganowej dla Kazachstanu 7,8 proc., a dla Chin 9,1 proc.

08.10.2007 r.
ArcelorMittal zmieni sposób wyliczania dopłat stopowych
Wcześniej taką decyzję podjął ThyssenKrupp
ArcelorMittal zamierza zmienić sposób wyliczania dopłat stopowych do produktów ze stali nierdzewnej.
Wcześniej taką decyzję podjął ThyssenKrupp.
Nowy sposób wyliczania dopłat będzie wyglądał następująco: dla produktu dostarczonego w styczniu okresem
referencyjnym będzie 23 listopad - 23 grudzień.
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Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2008 roku.
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Import Chin do krajów UE
Największy wzrost dotyczy zimnowalcowanej stali nierdzewnej
Import Chin do Europy czterech produktów, ws. których UE może wszcząć postępowanie antydumpingowe,
wzrósł o 400-500 proc. lub nawet więcej w I połowie tego roku (w porównaniu do analogicznego okresu 2006
roku).
Największy wzrost dotyczy zimnowalcowanej stali nierdzewnej, który wyniósł 2000 proc. (185 tys. ton), podczas
12
gdy w tym samym okresie 2006 roku był on na poziomie zaledwie 9 tys. ton.

Rynek kształtowników w Północnej Europie
Ceny kształtowników średnich są stabilne
Rynek kształtowników średnich w Północnej Europie pozostaje stabilny, podczas gdy ceny pozostałych
kształtowników nieznacznie spadają.
Popyt na kształtowniki na niemieckim rynku jest na dobrym poziomie. We Francji popyt jest niestabilny i ulega
zmianom od wakacji.
Cena kształtowników średnich jest stabilna od ubiegłego miesiąca i wynosi 640-730 euro za tonę, a
13
kształtowników drobnych nieco spadła do 510-600 euro za tonę.

09.10.2007 r.
Według IISI 2007 rok będzie bardzo dobrym rokiem dla stali
Zużycie stli w tym roku wzrośnie o 6,8 proc
Według International Iron & Steel Institute 2007 rok będzie bardzo dobrym rokiem dla stali. Zużycie stli w tym
roku wzrośnie o 6,8 proc., do 1,2 mld ton, a w 2008 roku ma wzrosnąć do 1,28 mld ton.
Zgodnie z danymi IISI największe zużycie stali w tym roku, bo o około 13 proc., odnotowały Brazylia,
Rosja, Indie i Chiny, które w następnym roku zużyją o 11 proc. stali więcej (574 mln ton).
W pozostałej części świata w 2007 roku zużycie stli wzrośnie o 4,7 proc. do 800 mln ton, a w 2008 roku - o
14
następne 4,4 proc. do 835 mln ton.

Wzrost kosztów surowców
W 2008 roku koszt produkcji stali może wzrosnąć nawet o 30-50 euro za tonę
Przedstawiciele największych, niemieckich producentów stali przewidują, że wzrost kosztów surowców może
wpłynąć, w następnym roku, na zwiększenie kosztów produkcji stali o 30-50 euro za tonę. Takie prognozy
przedstawiono na dorocznej konferencji International Iron & Steel Institute, która odbywa się w tym tygodniu
15
w Berlinie.
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10.10.2007 r.
Wzmacnia się rynek stali nierdzewnej w Europie
Jeszcze nie wiadomo, kiedy huty będą mogły podwyższyć ceny
Europejskie huty produkujące stal nierdzewną informują o pojawieniu się pierwszych oznak wzmocnienia się
rynku. Aktywność wyprzedaży zapasów powoli się zmniejsza, ceny kręgów ze stali austenicznej są stabilne, a
średni czas dostawy hut wzrósł do 4-8 tygodni.
Mimo wzmocnenia się rynku, huty nie wiedzą jeszcze jak szybko będą mogły się starać podwyższyć ceny. Już
16
teraz wiadomo, że jeśli nastąpią zmiany cen, to nie przed grudniem.

Popyt na stal w Niemczech ma wzrosnąć w 2008 roku o 1,5 proc
W 2007 roku produkcja stali surowej osiągnie 48,6 mln ton
Popyt na stal w Niemczech ma wzrosnąć w 2008 roku o 1,5 proc. Jeśli takie prognozy się sprawdzą, to niemiecki
przemysł stalowy zanotuje w ostatnich latach średni wzrost o 4 proc. Wzrostowi ulegnie także produkcja u
odbiorców stali o 6 proc. w tym roku i o 3 proc. w roku następnym.
W 2007 roku produkcja stali surowej w Niemczech ma osiągnąć 48,6 mln ton, co oznacza 3 proc. wzrost, w
17
porównaniu do rekordowego pod tym względem 2006 roku.

Indeks Stalowy: ceny kręgów, blachy grubej i prętów zbrojeniowych
31 proc. badanych przewiduje wzrost cen w ciągu następnych trzech miesięcy
Ostatnie ceny referencyjne kręgów opracowane przez Indeks Stalowy wskazują na ich stabilność w Europie i
USA w ostatnim tygodniu. W Północnej Europie cena blach gorącowalcowanych w kręgach wzrosła zaledwie o 2
euro za tonę, do 502 euro za tonę loco zakład (710 dolarów za tonę), a ceny kręgów ocynkowane ogniowo
kontynuują trend spadkowy i są teraz na poziomie 606 euro za tonę (857 dolarów za tonę). Średni czas dostawy
w regionie dla wszystkich kręgów uległ nieznacznemu skróceniu i wynosi teraz około 7 tygodni. W Europie
Południowej wzrosły ceny blach zimnowalcowanych w kręgach i kręgów ocynkowanych ogniowo, a ceny blach
gorącowalcowanych w kręgach spadły do 485 euro za tonę. Średni czas dostawy blach gorącowalcowanych i
zimnowalcowanych w kręgach jest nieznacznie krótszy i wynosi około 8 tygodni.
Cena referencyjna blachy grubej w Północnej Europie jest teraz na poziomie 666 euro za tonę (941 dolarów za
tonę). W Południowej Europie spadła cena referencyjna prętów zbrojeniowych do 443 euro za tonę (626
dolarów za tonę).
W ostatnim badaniu rynku przeprowadzonym przez Indeks Stalowy 25 proc. badanych przewiduje spadek cen
w ciągu następnych trzech miesięcy, a 31 proc. - ich wzrost. 25 proc. respondentów spodziewa się spadku
popytu, a 20 proc. jego wzmocnienia się. Pozom zapasów cały czas spada. 39 proc. badanych informuje o
18
zmniejszeniu się zapadów, a 18 proc. - o ich zwiekszeniu.

11.10.2007 r.
Raw Materials Group: ceny rudy żelaza wzrosną o 10-15 proc.
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Raw Materials Group ze Szwecji prognozuje, że ceny rudy żelaza wzrosną w 2008 roku o 10-15 proc. Większość
19
innych analityków przewiduje wzrost ceny przynajmniej o 25 proc., a niektórzy nawet o 40 proc.
Szwedzka spółka swoją optymistyczną prognozę tłumaczy możliwościami dużego i szybkiego zwiększenia
produkcji rudy żelaza przez małych wydobywców z Chin. Pomiędzy 2005 a 2006 rokiem produkcja głównych
chińskich wydobywców zmniejszyła się o 1,4proc., podczas gdy produkcja małych i średnich wydobywców
20
wzrosła aż o 56 proc. Raw Materials Group oczekuje, że taka tendencja utrzyma się także w 2008 roku.

Import stali do Bułgarii i Rumunii uległ znaczącemu wzrostowi
Import stali do Bułgarii i Rumunii wzrósł znacząco od wejścia tych krajów do UE. W I poł. roku import do
Bułgarii zwiększył się o 44 proc. (w porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku), podczas gdy import_ do
Rumunii wzrósł o 71 proc. Bułgaria importowała od stycznia do czerwca tego roku 1,08 mln ton, a Rumunia 1,6
21
mln ton.

12.10.2007 r.
Import stali nierdzewnej z Chin
Niektórzy mówią o jego spadku
Chociaż Komisja Europejska i huty stali nierdzewnej w Europie robią wiele, aby wprowadzić zabezpieczenia lub
cła antydumpingowe przeciwko chińskiemu importowi blachy zimnowalcowanej w kręgach ze stali
nierdzewnej, to kilka źródeł z rynku poinformowało o spadku tego importu.
Powodem takiej sytuacji jest spadek cen stali nierdzewnej austenicznej na początku lata (skutek niższych cen
niklu) oraz krótszy czas dostawy produktów przez huty, co sprawiło, że import z Chin przestał być już tak
22
opłacalny.

Ceny złomu żelaznego w Europie
Huty mają zapasy złomu na dobrym poziomie
Ceny złomu żelaznego w Europie w zasadzie pozostały bez zmian w październiku, z wyjątkiem na rynku polskim
i francuskim, gdzie miały miejsce spadki cen. Eksporterzy złomu do Włoch z innych krajów UE twierdzą, że ceny
nie zmieniły się.
Huty od Hiszpanii i Włoch po Niemcy informują o dobrym poziomie zapasów złomu i dlatego też europejskie
huty będą w tym miesiącu mniej aktywnie kupować.
We Włoszech lokalni dystrybutorzy twierdzą, że ceny złomu na rynku lokalnym zwiększyły się o około 5 euro za
23
tonę.

15.10.2007 r.
Ceny kęsów eksportowanych przez kraje WNP
We wrześniu ceny kęsów osiągnęły swój szczytowy poziom
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Ceny kęsów eksportowanych przez kraje WNP osiągnęły swój szczytowy poziom we wrześniu - 510-520 dolarów
za tonę fob Morze Czarne, później ceny spadły do 482-490 dolarów za tonę fob Morze Czarne i na tym poziomie
się zatrzymały.
Wrześniowy szczyt cen jest spowodowany faktem, że rynek spodziewał się wzrostu cen w Europie, jednak
24
wbrew oczekiwaniom ceny te spadły w ubiegłym miesiącu.

16.10.2007 r.
TMK zwiększa produkcję rur
Przez dziewięć miesięcy tego roku rosyjski koncern wyprodukował o 6,3 proc. rur więcej niż w tym samym
okresie ubiegłego roku
Koncern poinformował, że jego zakłady wytworzyły 2,369 mln ton rur, podczas gdy od stycznia do września
2006 roku odbiorcy otrzymali z zakładów TMK 2,229 mln ton - donosi portal rusmet.ru.
Aż o 10,7 proc. wzrosła produkcja rur bezszwowych. Przez dziewięć miesięcy tego roku zakłady TMK dostarczyły
1,599 mln ton takich rur.
TMK jest jednym z największych na świecie producentów rur różnych rodzajów stosowanych w przemyśle
wydobywczym, petrochemicznym, chemicznym, energetyce, budownictwie, a nawet przy budowie rakiet
kosmicznych. Koncern ma cztery zakłady w Rosji i dwa w Rumunii. W 2006 roku wyprodukowały łącznie około 3
25
mln ton rur.

Produkcja przemysłowa w krajach UE
W sierpniu tego roku produkcja wzrosła o 0,9 proc.
Produkcja przemysłowa w UE stale rośnie, co oznacza wzmocnienie popytu na stal. W sierpniu tego roku
produkcja ta wzrosła, w porównaniu do lipca, o 0,9 proc. w krajach UE (27 państw) i o 1,2 proc. w strefie euro
(13 państw).
W sierpniu 2007 roku produkcja przemysłowa, w porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku, wzrosła o 4
proc. w krajach UE i o 4,3 proc. w strefie euro.
Produkcja przemysłowa wzrosła w sierpniu, w porównaniu do lipca, w Niemczech o 1,7 proc., Włoszech o 1,3
proc., Francji o 0,3 proc., 0.5 proc. w Hiszpanii oraz o 0,1 proc. w WB. Tymczasem w porównaniu do
analogicznego okresu 2006 roku w sierpniu produkcja ta zwiększyła się o: 5,6 proc. w Niemczech, 3,0 proc. we
26
Włoszech, 0,6 proc. w Hiszpanii oraz o 0,8 proc. w WB.

17.10.2007 r.
Chiny: 480 mln ton stali w tym roku
To o 14 proc. więcej niż w 2006 roku - prognozuje China Iron and Steel Association
Chińskie stowarzyszenie producentów żelaza i stali przyznaje, że choć produkcja w drugiej połowie roku została
ograniczona, to wynik całoroczny będzie wyższy od ubiegłorocznego - donosi portal ukrrudprom.com.
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Wcześniej przedstawiciele chińskiej branży hutniczej prognozowali, że w tym roku wyprodukują 500 mln ton
27
stali.

Indeks Stalowy: ceny kręgów i blach grubych
30 proc. respondentów oczekuje wzrostu cen
Indeks Stalowy wskazuje, że w tym tygodniu spadły ceny referencyjne blach zimnowalcowanych w kręgach w
Południowej Europie do 540 euro za tonę (766 dolarów za tonę), a ich średni czas dostawy uległ skróceniu.
Ceny blach gorącowalcowanych w kręgach i kręgów ocynkowanych ogniowo w regionie pozostały bez
większych zmian.
W Północnej Europie ceny referencyjne blach gorącowalcowanych w kręgach spadły do 497 euro za tonę (702
dolarów za tonę), a średni czas dostawy produktu zmniejszył się do 6,1 tygodnia.
Ceny referencyjne blach gorącowalcowanych w kręgach w USA spadły o 1 dolar za tonę amerykańską do 528
dolarów za tonę amerykańską (528 dolarów za tonę). Zmniejszeniu uległa także cena blach zimnowalcowanych
w kręgach, która jest teraz na poziomie 619 dolarów za tonę amerykańską (682 dolarów za tonę). Średni czas
dostawy wszystkich kręgów w USA pozostał bez większych zmian, w porównaniu do ubiegłego tygodnia.
Ceny blach grubych są stabilna zarówno w USA, jak i w Europie. W Południowej Europie cena referencyjna
produktu wynosi teraz 418 euro za tonę (591 dolarów za tonę), a średni czas dostawy wynosi nieco ponad 3
tygodnie.
Ostatnie badanie rynku przeprowadzone przez Indeks Stalowy wskazuje na wzrost pesymizmu na rynku
stalowym. 56 proc. badanych nie przewiduje zmian w popycie w ciągu następnych trzech miesięcy, a 26 proc.
spodziewa się spadku popytu. 30 proc. respondentów oczekuje wzrostu cen, a 26 proc. ich spadku. Tylko 17
28
proc. badanych posiada zapasy wyższe, niż w ubiegłym tygodniu, a u 33 proc. zapasy uległy zmniejszeniu.

Ceny prętów zbrojeniowych z krajów WNP
Producenci zwracają się ku odbiorcom zagranicznym
Spadają ceny prętów zbrojeniowych eksportowanych przez kraje WNP. Po raz pierwszy od dwóch lat
producenci zwracają się ku odbiorcom zagranicznym.
Ceny prętów zbrojeniowych spadły o około 40 dolarów za tonę z około 560 dolarów za tonę (w ubiegłym
tygodniu), do około 520 dolarów za tonę fob Odessa, które trzeba zapłacić za produkt w tym tygodniu. Pręty z
29
Ukrainy kosztują teraz 550 dolarów za tonę fob Morze Czarne.

18.10.2007 r.
Rynek prętów ze stali nierdzewnej w Europie
Zarówno u producentów, jak i dystrybutorów trwa wyprzedaż zapasów
Na rynku prętów z nierdzewnej stali austenicznej w Europie trwa wyprzedaż zapasów produktu, zarówno u
producentów, jak i dystrybutorów. Huty uważają, że popyt jest jednak wciąż dobry.
Wydaje się, że dystrybutorzy prętów ze stali nierdzewnej byli rozważni w budowaniu zapasów na początku
2007 roku i dlatego też jest mniej towaru do sprzedaży, kiedy ceny niklu spadły.
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Niektóre huty zapowiadają podwyżki dopłat stopowych od grudnia. Już teraz jednak przyjmują one zamówienia
30
na I kw. 2008 roku.

Ceny kręgów w Południowej Europie
Popyt w regionie wciąż jest stały, a ceny niskie
Ceny kręgów ocynkowanych ogniowo w Południowej Europie wzrosły nieznacznie w tym miesiącu o około 10
euro za tonę. Jednak mimo wszystko popyt jest wciąż słaby, a ceny niskie zarówno w Hiszpanii, jak i we
Włoszech.
Obecnie za kręgi ocynkowane ogniowo płaci się 540-580 euro za tonę. Na rynku są dostępne duże ilości towaru
i dlatego też nikt nie spodziewa się zmian cen do końca roku.
Ceny blach gorącowalcowanych w kręgach pozostały niezmienione w tym miesiącu i wynoszą 460-480 euro za
tonę. Producenci chcieli wprowadzić podwyżkę cen o 10-20 euro za tonę, jednak próby okazały się
nieskuteczne. Cena blach zimnowalcowanych w kręgach wzrosła nieznacznie w tym miesiącu i teraz jest na
31
poziomie 530-540 euro za tonę.

Rynek prętów zbrojeniowych w Rosji
Producenci będą się starać o międzynarodowe certyfikaty jakości
W związku ze spowolnieniem na rosyjskim rynku budowlanym i potrzebą zwrócenia się w kierunku odbiorów
zagranicznych, producenci prętów zbrojeniowych w Rosji są zdecydowani starać się o międzynarodowe
certyfikaty jakości.
Obecnie tylko Amurmetal posiada w Rosji certyfikat ASTMA-615, a spółki Magnitogorsk i Sieverstal są gotowe
na wprowadzenie tego nowego standardu. Huta Shahty i Maxi-Group Nizhniye Sergi rozważają możliwość
32
zdobycia certyfikatu CARES.

Spadły ceny walcówki eksportowanej przez kraje WNP
Krzywy Róg sprzedaje walcówkę po 540-545 dolarów za tonę fob Morze Czarne
Spadły ceny walcówki eksportowanej przez kraje WNP w porównaniu do ich poziomu z ubiegłego miesiąca.
Krzywy Róg ma zapełnioną księgę zamówień na towar wyprodukowany w październiku i listopadzie. Spółka
sprzedaje walcówkę po 540-545 dolarów za tonę fob Morze Czarne, w ubiegłym miesiącu cena ta wynosiła 56033
570 dolarów za tonę fob Morze Czarne.

19.10.2007 r.
Południowa Europa: rynek importowanych kręgów
W Regionie spadły ceny blach gorącowalcowanych w kręgach
Ceny importowanych blach gorącowalcowanych w kręgach do Południowej Europy spadły w tym miesiącu z
powodu słabnącego popytu.
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Obecnie za importowane blachy gorącowalcowane w kręgach płaci się w regionie 450-470 euro za tonę cfr.
Tymczasem ceny importowanych blach zimnowalcowanych w kręgach pozostały stabilne i kosztują 500-520
34
euro za tonę cfr, podobnie jak kręgi ocynkowane ogniowo, których obecna cena to 560-600 euro za tonę cfr.

22.10.2007 r.
ArcelorMittal: Kara zmieni rynek stali nierdzewnych?
Nie zawiera niklu, dlatego jest o wiele tańsza. Ma podobne parametry wytrzymałościowe, jak stal
austenityczna. ArcelorMittal rozpoczął globalną promocję marki Kara, czyli produkowanych we własnych
zakładach stali ferrytycznych.
Polscy odbiorcy wyrobów odpornych na korozję 19 października w centrum serwisowym stali nierdzewnych
ArcelorMittal Stainless Poland w Siemianowicach Śląskich mieli okazję poznać zalety stali ferrytycznych
produkowanych przez ten światowy koncern.
Stale ferrytyczne znane są od lat. Ustępowały jednak miejsca stalom austenitycznym, które były powszechnie
wykorzystywane w przemyśle i budownictwie. Producenci stali odpornych na korozję znowu zainteresowali się
stalami ferrytycznymi, gdy nikiel, podstawowy dodatek stopowy do stali austenitycznych zdrożał z 20 tys.
dolarów pod koniec 2006 roku do ponad 50 tys. dolarów za tonę w pierwszych miesiącach 2007 roku. - Dlatego
trzeba rozwijać producję stali ferrytycznych, bo niestabilne i wysokie ceny niklu spowodowały w ostatnim roku
wzrost cen stali austenitycznych - tłumaczył Gregory Homareau, prezes ArcelorMittal Stainless w Europie
Środkowej. A to wpłynęło na zmniejszenie obrotów producentów oraz dystrybutorów stali austenitycznych, bo
klienci zmniejszali zamówienia, albo szukali materiałów zastępczych.
W laboratoriach ArcelorMittal opracowano różne rodzaje stali ferrytycznych, które z powodzeniem mogą
zastąpić stale austenityczne. W zależności od gatunku zawierają od 12 do prawie 18 proc. chromu, od 1 do 1,85
proc. molibdenu i niewielkie domieszki tytanu. - To chrom odpowiada za odporność na korozję, nawet w
środowisku agresywnym np. kwasowym - przekonywał Oleg Dupont z ArcelorMittal Stainless Europe.
Zaprezentowane przez przedstawicieli ArcelorMittal Stainless wyniki wskazują, że stale ferrytyczne mają
podobne właściwości jak stale austenityczne: w większości są spawalne, wytrzymałe, dają się tłoczyć i łatwo
formować, mogą mieć kontakt z żywnością. - Każdemu klientomi jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiednią do
jego potrzeb stal ferrytyczną. Więc po co płacić za nikiel? - pytał retorycznie Oleg Dupont.
Stale ferrytyczne produkowane w stalowniach ArcelorMittal otrzymały nazwę Kara, jako marka są promowane
na całym świecie. Koncern nadał rodzajom stali Kara własne skrócone oznaczenia. K09 to wg norm AISI stal
gatunku 409, K30 - to gatunek 430, a K36 - gatunek 436.
Odbiorcy stali nierdzewnych produkowanych przez ArcelorMittal mogli podczas prezentacji zobaczyć, co już
powstaje z różnych rodzajów stali ferrytycznych Kara: bębny do pralek automatycznych, zlewozmywaki, meble
kuchenne, sztućce. Ale ze stali Kara powstają też elementy konstrukcyjne autobusów, zbiorniki czy
samochodowe układy wydechowe.
Blachą Kara gatunku K36 wyłożona jest elewacja hali siemianowickiego centrum serwisowego. Choć już od kilku
miesięcy praży się w słońcu albo moczy w deszczu, blacha lśni jak lustro i trudno na niej znaleźć ślady korozji.
Dlatego przedstawiciele ArcelorMittal Stainless Europe liczą, że Kara spodoba się klientom i będzie wypierać
tradycyjną stal austenityczną. - Obecnie sprzedaż stali ferrytycznych w Europie Środkowej stanowi około 20
proc. sprzedaży stali odpornych na korozję. Chcielibyśmy, aby w 2010 roku było to 50 proc. - mówi prezes
35
Homareau.
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Jacek Szczepanik

Światowa produkcja stali surowej wyniosła we wrześniu wzrosła o 6,2 proc
Produkcja ta od stycznia do września wzrosła o 7,3 proc. rok rocznie
Światowa produkcja stali surowej wyniosła we wrześniu wzrosła o 6,2 proc. do 110 mln ton, w porównaniu do
analogicznego okresu ubiegłego roku (104 mln ton). Produkcja stali nierdzewnej w pierwszych dziewięciu
miesiącach tego roku wzrosła o 7,3 proc. rok rocznie, do 981 mln ton.
Chiny wyprodukowały od stycznia do września 362 mln ton stali surowej, co daje rok roczny wzrost o 16,7 proc.
Większość innych krajów Azji również odnotowało zwiększenie tej produkcji, jednak w Indiach spadła ona o 2
proc.
W UE (27 krajów) produkcja stali surowej w pierwszych dziewięciu miesiącach 2007 roku wzrosła o 2,1 proc., do
158 mln ton. Wśród największych producentów znalazły się następujące kraje: Niemcy, Włochy, Francja, Wielka
Brytania, Hiszpania i Polska. Spadki produkcji dotknęły Belgię i Finlandię.
Produkcja stali surowej w pozostałej części Europy wzrosła od stycznia do września o 8,5 proc. osiągając 22 mln
ton. Największy wzrost, bo o 9,8 proc., dotyczy Turcji. Produkcja ta w krajach WNP zwiększyła się o 4,2 proc., do
36
92 mln ton.

Ceny kształtowników w Południowej Europie
Obecnie w regionie za kształtowniki płaci się 680-700 euro za tonę
Ceny kształtowników w Południowej Europie pozostały niezmienione w tym miesiącu. Popyt w regionie jest
wciąż słaby.
Obecnie w regionie za kształtowniki płaci się 680-700 euro za tonę. W Hiszpanii ceny kształtowników kategorii 0
są na poziomie 550-650 euro za tonę, kategorii 1 - 670-680 euro za tonę, a kategorii 2 - 690-720 euro za tonę.
37
We Włoszech ceny kształtowników kategorii 1 są nieco niższe i wynoszą 660-680 euro za tonę.

23.10.2007 r.
W 2008 roku spadnie eksport rudy żelaza z krajów WNP
Powodem jest gwałtownie rosnąca konsumpcja na rynkach lokalnych
Pojawiły się prognozy, które wskazują, że eksport rudy żelaza z krajów WNP spadnie w następnym roku.
Powodem jest gwałtownie rosnąca konsumpcja na rynkach lokalnych.
Rosja, Ukraina i Kazachstan łącznie wytwarzają około 11 proc. światowej produkcji rudy żelaza i dlatego region
jest na czwartym miejscu wśród największych producentów, po Australii, Brazylii i Indiach.
Łączna produkcja rudy żelaza Rosji, Ukrainy i Kazachstanu wzrośnie ze 179 mln ton w 2006 roku, do 188 mln
ton w roku 2007. Jednak krajowa konsumpcja rośnie szybciej niż produkcja, która w ubiegłym roku była na
poziomie 133 mln ton, a w tym roku ma wynieść 145 mln ton.
W związku z tym eksport rudy żelaza, który w 2006 roku wyniósł 45 mln ton, w tym roku spadnie do 42 mln
38
ton.
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Indeks Stalowy: ceny kręgów i blachy grubej
Ceny uległy niewielkim zmianom od ubiegłego tygodnia
Ostatnie ceny referencyjne kręgów opracowane przez Indeks Stalowy wskazują, że pozostały one stabilne w
Południowej Europie i USA. Cena blach gorącowalcowanych w kręgach w USA jest teraz na poziomie 527
dolarów za tonę amerykańską (580 dolarów za tonę), a cena blach zimnowalcowanych w kręgach nieco spadła,
do 615 dolarów za tonę amerykańską (677 dolarów za tonę). Średni czas dostawy kręgów w USA uległ
wydłużeniu i wynosi 5 tygodni dla blach gorącowalcowanych i 7 tygodni dla blach zimnowalcowanych.
W Południowej Europie ceny blach gorącowalcowanych i zimnowalcowanych w kręgach wzrosły o 5 euro za
tonę (blachy gorącowalcowane kosztują teraz 488 euro za tonę, 697 dolarów za tonę). Średni czas dostawy
kręgów ocynkowanych ogniowo i blach zimnowalcowanych w kręgach uległ wydłużeniu do 8-9 tygodni.
W Południowej Europie cena referencyjna blach gorącowalcowanych w kręgach spadła o 2 euro za tonę, do 495
euro za tonę loco zakład (707 dolarów za tonę), a ceny kręgów ocynkowanych ogniowo ponownie wzrosły.
Średni czas dostawy wszystkich kręgów jest zbliżony do tego z ubiegłego tygodnia.
Cena referencyjna blach grubych w USA wzrosła o 4 dolary za tonę amerykańską. W Północnej Europie wynosi
39
teraz 679 euro za tonę (970 dolarów za tonę).

Produkcja stali surowej na Białorusi wzrosła o 5,9 proc.
Produkcja stali walcowanej zwiększyła się o 7,1 proc.
Produkcja stali surowej na Białorusi wzrosła od stycznia do września o 5,9 proc., do 1,8 mln ton w porównaniu
do analogicznego okresu ubiegłego roku. Produkcja stali walcowanej zwiększyła się o 7,1 proc., do 1, 8 mln
40
ton.

24.10.2007 r.
Nie będzie wzrostu produkcji stali nierdzewnej w IV kw. tego roku
W I pol. 2008 roku ma nastąpić wzrost popytu na złom ze stali nierdzewnej
Nie będzie wzrostu produkcji stali nierdzewnej w IV kw. tego roku, w szczególności w Europie i USA. Można się
jednak spodziewać silniejszego popytu na złom ze stali nierdzewnej, który huty będą gromadziły na I kw. 2008
roku - powiedział Michael Wright z ELG Haniel Metals Ltd na konferencji BIR w Warszawie.
Zdaniem Wrighta rynek stali nierdzewnej jest teraz na dole cyklu gospodarczego. Przewiduje on znaczący zwrot
w popycie na złom ze stali nierdzewnej w I pol. 2008 roku, który kwartalnie ma wynieść 2,5 mln ton. Jest jednak
41
obawa, że popyt na złom nie zaspokoi podaży.

Rynek złomu w Europie
Konsumpcja złomu w 2007 roku w Europie wyniesie 119 mln ton
TSR - niemiecka spółka zajmująca się złomem - przewiduje, że konsumpcja złomu w 2007 roku w Europie
wyniesie 119 mln ton.
Eksport złomu w UE wzrósł o 6,8 proc, do 5,5 mln ton w I pol. tego roku, a import spadł o około 23 proc., do 2,9
mln ton. Nadwyżka eksportu wynosi 2,6 mln ton.
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Największym odbiorcą europejskiego złomu w I pol. roku była Turcja (2,96 mln ton, wzrost o 25 proc. w
porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku) potem Egipt (551 tys. spadek o 18 proc.) i Indie (252 tys.
spadek o 12,5 proc.).
Największym dostawcą złomu do UE w I pol. tego roku była Rosja (987 tys. ton, spadek o 38 proc.) potem USA
42
(366 tys. ton, wzrost o 70 proc.) i Szwajcaria (311 tys. ton, wzrost o 13 proc.).

Import produktów płaskich do UE (15) wzrósł o ponad 30 proc.
Chiny eksportowały do UE o 130 proc. więcej
Import produktów płaskich do UE (15) wzrósł o ponad 30 proc. w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku.
Import z Chin zwiększył się o 130 proc., do 1,8 mln ton, w porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku. W
43
tym czasie Chiny eksportowały do UE 1,4 mln ton blach grubych, co daje wzrost o 400 proc. rok rocznie.

UE zamierza w 2008 roku zwiększyć dla Kazachstanu limit na import
Całkowity kontyngent na ten rok dla Kazachstanu wynosi 205 000 ton
UE zamierza w 2008 roku zwiększyć dla Kazachstanu limit na import blach gorącowalcowanych w kręgach i
innych produktów płaskich.
W 2007 roku Kazachstan może eksportować do UE 87 125 ton blach gorącowalcowanych w kręgach i 117 875
ton innych produktów płaskich. Całkowity kontyngent na ten rok wynosi 205 000 ton.
KE i Kazachstan negocjowały wzrost kontyngentu na import na 2007 roku. Jednak ze względu na przedłużające
się procedury, limity nie zostały wprowadzone w życie. Nowy kontyngent na 2008 roku będzie wynosił tyle, ile
44
miało być w tym roku plus 2,5 proc.

Rynek prętów zbrojeniowych i walcówki w Południowej Europie
Ceny produktów nie wzrastają
Ceny prętów zbrojeniowych i walcówki w Południowej Europie spadły ponownie w tym miesiącu o około 10
euro za tonę. Jako winnego wskazuje się mały popyt, szczególnie ze strony sektora budowlanego.
W tym roku po raz pierwszy w Hiszpanii sektor budowlany zaliczył spadek aktywności. W 2007 roku
konsumpcje prętów zbrojeniowych ma wynieść 6,5 mln ton, a w 2008 już tylko 6 mln ton.
Obecnie za pręty zbrojeniowe płaci się w regionie 400-440 euro za tonę, a za walcówkę 430-440 euro za tonę.

45

25.10.2007 r.
Polska: import i eksport złomu
Polska eksportowała od stycznia do sierpnia 724 tys. ton złomu
Polska eksportowała od stycznia do sierpnia 724 tys. ton złomu, w całym 2007 roku eksport ten ma wynieść
około 1 mln ton. Tymczasem w roku 2006 polski eksport był na poziomie 1,2 mln ton, w roku 2005 - 1,4 mln
ton, a w roku 2004 - 1,9 mln ton.
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Prawie połowę eksportowanego polskiego złomu kupują Niemcy, a jedną czwartą Czechy. Pozostali więksi
odbiorcy to: Turcja , Słowacja i Hiszpania.
W 2007 roku Polska importuje około 280 tys. ton złomu, który w 70 proc. pochodzi z Czech. Jedna czwarta
46
importu pochodzi ze Słowacji i Niemiec.

W II kw. 2008 roku ceny stali osiągną szczytowy poziom
Po szczycie przyjdzie osłabienie rynku w II połowie 2008 roku
Hong Kong & Shanghai Banking Corporation prognozuje wzrost cen stali, który osiągnie szczyt w II kw. 2008
roku. Wzrost ten będzie spowodowany wyższymi cenami rudy żelaza, silnym popytem na stal i wysokim cłem
na produkty eksportowane z Chin. HSBC przewiduje, że ceny rudy żelaza wzrosną w 2008 roku o 40 proc.
HSBC spodziewa się, że po szycie osiągniętym w II kw. 2008 roku rynek stali dotknie osłabienie, które będzie
47
miało miejsce w II połowie roku.

Rosja: rynek złomu
Konsumpcja złomu żelaznego w Rosji jest najwyższa od 20 lat
Konsumpcja złomu żelaznego w Rosji jest najwyższa od 20 lat. Huty spodziewają się zużyć w 2007 roku około 24
mln ton złomu żelaznego. To o 20 proc. więcej niż w 2006 roku i o prawie 40 proc. więcej niż w roku 2005.
Prognozy wskazują na zwiększenie się popytu w 2008 roku, dlatego też rosyjskie huty mają zakupić 27 mln ton
złomu żelaznego.
Rosyjski import złomu stalowego ma do 2015 roku stanowić 10 proc. całkowitej konsumpcji.
Tymczasem eksport złomu z Rosji osiągnie w 2007 roku 9,5 mln ton, czyli zmniejszy się o 23 proc., w
48
porównaniu do 2006 roku.

Niemcy: spadek dynamiki rozwoju gospodarki
W 2007 roku w Niemczech produkt krajowy brutto ma wzrosnąć o 2,6 proc.
Niemiecka gospodarka będzie się rozwijała także w następnym roku, ale w mniejszym stopniu niż miało to
miejsce w tym roku.
W 2007 roku w Niemczech produkt krajowy brutto ma wzrosnąć o 2,6 proc., a w 2008 roku wzrost ten spadnie
49
do 2,2 proc.

Global Steel Wire: podwyżka cen walcówki
Ceny wzrosną o 60-70 euro za tonę od stycznia 2008 roku
Global Steel Wire z Hiszpanii (część grupy Celsa) produkująca walcówkę ogłosiła zamiar podwyższenia cen
produktu o 60-70 euro za tonę od stycznia 2008 roku.
GSW spodziewa się, ze rynek europejski zaakceptuje podwyżkę cen, tym bardziej, że w 2008 roku prognozuje
50
się silny popyt na walcówkę.
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26.10.2007 r.
Światowa produkcja stali nierdzewnej w 2007 roku wyniesie 28,6 mln ton
Tymczasem produkcja stali austenicznych ma spaść do 17 mln ton
ELG Haniel Metals przewiduje, że światowa produkcja stali nierdzewnej w tym roku wyniesie 28,6 mln ton. W
2006 roku produkcja ta była na zbliżonym poziomie i wyniosła 28,4 mln ton.
Tymczasem produkcja stali austenitycznych ma spaść do 17 mln ton w 2007 roku, z 19,3 mln ton w roku 2006.

51

Ceny kęsów eksportowanych przez kraje WNP są stabilne
Podwyżek cen można się spodziewać pod koniec roku
Ceny kęsów eksportowanych przez kraje WNP są stabilne. Mogą jednak pojawić się podwyżki cen pod koniec
roku. Produkcja listopadowa jest prawie całkowicie sprzedana. Popyt jest określany jako dobry we wszystkich
krajach kupujących kęsy od WNP.
Średnia cena kęsów sprzedawanych do Iranu wynosi 555 dolarów za tonę fob Morze Kaspijskie. Tureccy
odbiorcy płacą za kęsy około 565 dolarów za tonę cfr Turcja.
MMK sprzedaje swoje kęsy do Włoch - za 520-530 dolarów za tonę fob Morze Czarne, a do USA za 530-540
52
dolarów za tonę.

29.10.2007 r.
Silny popyt na blachy w Europie południowej
Utrzymują się wysokie ceny
Ceny produktów płaskich w Europie południowej pozostają w tym miesiącu na wysokim poziomie (650-700
euro za tonę) dzięki utrzymującemu się silnemu popytowi. Dalsze zwyżki cen są uzależnione od tego, czy
Chińczycy podniosą ceny swoich produktów, czego do tej pory nie uczynili. Jeśli ceny wzrosną, to jednak nie w
najbliższym czasie. Kontrakty na dostawy zawierane są bowiem kilka miesięcy naprzód, więc wzrostu cen
można spodziewać się dopiero na początku 2008 roku. Producenci spodziewają się podwyżki w tym okresie, bo,
jak przewidują, wzrosną ceny energii i surowców. W rezultacie wyroby płaskie mogą podrożeć o 20-40 euro na
53
tonie - szacują.

UE zwiększyła Rosji limity eksportowe
Ponad 3 mln ton wyrobów stalowych będą mogli sprzedać rosyjscy producenci w krajach Unii Europejskiej w
2008 roku
To efekt porozumienia między przedstawicielami Federacji Rosyjskiej i UE. Tegoroczne limity zostały
zwiększone do 2,904 mln ton, a przyszłoroczne do 3,031 mln ton - informuje portal metalinfo.ru.
Rosja będzie mogła sprzedawać w krajach UE przede wszystkim wyroby walcowane, półprodukty stalowe oraz
rury.
Kontyngenty na eksport stali dla Rosji wzrosły z powodu powiększenia się UE o Rumunię i Bułgarię.
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30.10.2007 r.
Indeks Stalowy: ceny referencyjne kręgów, blach grubych i prętów
Ceny kręgów nie uległy większym zmianom od ubiegłego tygodnia
Ostatnie ceny referencyjne kręgów opracowane przez Indeks Stalowy są stabilne zarówno w USA, jak i w
Europie. Średni czas dostawy kręgów pozostał w Europie taki sam, tylko na blachy gorącowalcowane w kręgach
trzeba czekać 7,4 tygodnia.
W Północnej Europie cena referencyjna blach gorącowalcowanych w kręgach wzrosła nieznacznie do 498 euro
za tonę loco zakład (716 dolarów za tonę), a średni czas dostawy tego produktu pozostał taki sam i wynosi 7
tygodni. Cena blach zimnowalcowanych w kręgach jest zbliżona do tej z ubiegłego tygodnia i jest na poziomie
593 euro za tonę (853 dolarów za tonę). W Południowej Europie ceny blach zimnowalcowanych w kręgach i
kręgów ocynkowanych ogniowo pozostały bez zmian, a cena blach gorącowalcowanych w kręgach wzrosła do
556 euro za tonę (800 dolarów za tonę).
W Europie cena referencyjna prętów zbrojeniowych ustabilizowała się w tym tygodniu, po okresie spadku w
obu regionach kontynentu. W Południowej Europie cena ta wynosi teraz 432 euro za tonę (621 dolarów za
55
tonę).

Ceny blachy grubej importowanej do Południowej Europy
Chińscy przedsiębiorcy zainwestowali w zwiększenie mocy produkcyjnych
Ceny blachy grubej eksportowanej do Południowej Europy przez kraje trzecie w większości pozostały na tym
samym poziomie we wrześniu i październiku. Transakcje są zawierane po cenie 580-610 euro za tonę.
Chiny zmniejszyły ilość towaru wysyłanego do Europy, z powodu ceł wprowadzonych przez swój rząd oraz
możliwych działań antydumpingowych. Jednak pozostają wciąż obawy co do importu z Chin, gdzie producenci
zainwestowali w zwiększenie mocy wytwórczych. Możliwe będzie, że wyprodukowany towar będzie wysyłany
56
do Europy.

31.10.2007 r.
Dalszy wzrost koniunktury w stalowej branży
Zużycie złomu żelaznego w Rosji jest najwyższe od 20 lat
Andrzej Ciepiela, dyrektor Polskiej Unii Dystrybutorów Stali, przyjrzał się najważniejszym trendom na
światowym rynku stali, szczególnie wnikliwie oceniając sytuację na naszym kontynencie. Najważniejszy wniosek
- szykuje się dalszy wzrost koniunktury w stalowej branży. Jednak żaden boom nie trwa wiecznie...
Zużycie złomu żelaznego w Rosji jest najwyższe od 20 lat. Huty spodziewają się w 2007 roku przerobić 24 mln
ton tego surowca. To 20 proc. więcej niż w 2006 roku i prawie o 40 proc. więcej niż w roku 2005. Prognozy
wskazują na zwiększenie popytu w 2008 roku, dlatego też rosyjskie huty mają zakupić 27 mln ton złomu
żelaznego. Rosyjski import tego surowca ma do 2015 roku stanowić 10 proc. całkowitego zużycia światowego.
Tymczasem eksport złomu z Rosji osiągnie w 2007 roku 9,5 mln ton, czyli zmniejszy się o 23 proc. w porównaniu
z rokiem 2006.
Zmiany świadczą o tym, że rosyjskie huty gwałtownie się rozwijają, stąd rosnące zużycie złomu. Należy się
zatem spodziewać zalewu rynku UE rosyjskimi półproduktami.

55
56

Źródło: SBB
Źródło: SBB

18
PL 84-300 Lębork, ul. Harcerzy 2c, tel. +48 59/ 863 44 60, fax +48 59/ 863 44 61
www.abakus-europe.pl / info@abakus-europe.pl

Newsletter 08/10/2007

W drugim kwartale 2008 roku ceny stali osiągną szczytowy poziom - tak wynika z prognoz Hong Kong &
Shanghai Banking Corporation. Wzrost ten będzie spowodowany wyższymi cenami rudy żelaza, silnym popytem
na stal i wysokim cłem na produkty eksportowane z Chin. HSBC przewiduje, że ceny rudy żelaza wzrosną w
2008 roku o 40 proc. Spodziewa się też, że po szczycie osiągniętym w II kw. 2008 roku na rynku stali wystąpi
osłabienie, i to już w drugiej połowie przyszłego roku.
Pewne prognozy nie istnieją, ale oczekiwanie wzrostu cen pojawia się ostatnio tak często, że można się
spodziewać, iż nadchodzi znakomita pogoda dla hut, zwłaszcza tych spoza UE.
Światowa produkcja stali surowej wzrosła we wrześniu 2007 roku o 6,2 proc., do 110 mln ton. Produkcja stali
nierdzewnej w pierwszych dziewięciu miesiącach 2007 roku wzrosła o 7,3 proc., do 981 mln ton.
Wzrosty te dowodzą, że światowa gospodarka się rozwija. Niedawno przekroczyliśmy miliard ton rocznej
produkcji, a już niebawem - jeśli koniunktura się utrzyma - świat może wytworzyć 2 miliardy ton stali.
Według szwedzkiej Raw Materials Group ceny rudy żelaza wzrosną w 2008 roku 10-15 proc. Inni analitycy
wskazują na wzrost sięgający przynajmniej 25 proc. Są również tacy, którzy mówią nawet o 40-procentowym
wzroście. Szwedzka spółka swoją optymistyczną prognozę tłumaczy możliwościami dużego i szybkiego
57
zwiększenia produkcji rudy żelaza przez małych wydobywców z Chin.

Koniunktura w hutnictwie trwa
Polskie spółki z branży radzą sobie znakomicie
Koniunktura w hutnictwie trwa i nic nie wskazuje na zmianę trendu, bo środków na rozwój jest coraz więcej, a
budowa dróg czy stadionów przełoży się na szybko rosnące przychody i zyski.
Najnowsze wyniki (za trzy kwartały 2007 roku) podała już giełdowa Alchemia. Po trzech kwartałach bieżącego
roku EBITDA grupy kapitałowej wyniosła blisko 152,7 mln zł, a zysk netto przekroczył 107 mln zł i były to
najlepsze wyniki w historii firmy. Zdaniem zarządu Alchemii, dane te pozwalają zaklasyfikować spółkę do
wąskiej grupy najbardziej zyskownych firm notowanych na warszawskiej giełdzie. Wzrosty były bardzo
efektowne - sama EBITDA wzrosła o 136 proc. w porównaniu z takim samym okresem ubiegłego roku, a zysk
operacyjny w trzech kwartałach 2007 roku o 220 proc.
Wzrost sprzedaży w III kw. to efekt realizowanej polityki przejęć przedsiębiorstw z branży stalowej i włączenia
do konsolidacji - oprócz Huty Batory - również Huty Bankowa i Kuźni Batory.
W ciągu najbliższych trzech lat Alchemia jest przygotowana na inwestycje do jednego miliarda złotych. Do
końca 2007 roku spółka może również podpisać list intencyjny dotyczący akwizycji zagranicznej.
Finansowanie projektów będzie się odbywało głównie z pieniędzy własnych oraz pomocniczo funduszami
obcymi. Spółka planuje przede wszystkim inwestycje w budowę walcowni oraz stalowni.
Równie dobrze radzą sobie inne spółki z branży hutniczej notowane na GPW. W II kw. 2007 roku grupa
Stalproduktu osiągnęła najlepsze w swojej dotychczasowej działalności wyniki kwartalne. W stosunku do II kw.
2006 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 40 proc. Zanotowano też znaczący wzrost zysku, zarówno
na poziomie operacyjnym, jak i netto. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 53,5 proc., a brutto o ponad 60
proc., co przełożyło się na 100,6 mln zł zysku netto, podczas gdy w tym samym okresie roku ubiegłego zysk
netto wyniósł 63,5 mln zł (wzrost o 58,4 proc.).
W ocenie zarządu, osiągnięcie takich wyników było możliwe przede wszystkim dzięki dalszemu zwiększeniu
przychodów ze sprzedaży i utrzymaniu rentowności wyrobów głęboko przetworzonych, czyli blach
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transformatorowych, energochłonnych barier drogowych i kształtowników specjalistycznych, oraz dzięki
pełnemu wykorzystaniu sprawnie funkcjonującej i rozbudowanej bazy produkcyjnej, a także własnej sieci
sprzedaży.
Decydując o wydatkach, Stalprodukt stara się wykorzystywać trendy rynkowe. Stąd na przykład postanowienie
o zwiększeniu mocy przerobowych w produkcji blach. Według analiz firmy, zużycie blach transformowanych na
świecie wzrośnie do 2015 r. o 40 proc. (stąd pomysł kupna trzech nowych linii produkcyjnych). Inwestycja ma
umożliwić wytwarzanie dodatkowych 100 tysięcy ton blach (da to wzrost około 100 proc.).
W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2008 roku Stalprodukt zamierza uruchomić również instalacje do
produkcji m.in. barier drogowych. Łącznie inwestycje w latach 2007-08 mają pochłonąć 450 mln zł i pozwolą na
podwojenie przychodów do 2009 roku.
Pewnym czynnikiem ryzyka w przypadku Stalproduktu jest - poza wahaniami cen blach na światowych rynkach również znaczne uzależnienie od głównego dostawcy - Mittal Steel Poland, z którego hut pochodzi ponad 50
proc. zakupów materiału wsadowego.
Innym problemem, z którym muszą się w przyszłości uporać giełdowi potentaci (m.in. Centrostal, Drozapol,
Ferrum, Hutmen, Impexmetal, Kęty, Stalprofil) jest rosnąca konkurencja. Polski rynek stali jest wciąż w fazie
dużego rozdrobnienia, a kluczowi producenci wciąż nie zdefiniowali swojej strategii sprzedaży.
Na GPW jeszcze w tym roku zadebiutuje spółka Złomrex. Na parkiet wejdą dwa Złomreksy, a firma przeznaczy
środki z emisji na nowe przedsięwzięcia, m.in. budowę huty. Także w 2007 roku na giełdę powinna trafić Huta
58
Łabędy, która w 2006 r. huta miała ponad 50 mln zł zysku netto.

Światowa produkcja stali w 2007 roku wyniosła 981 mln ton
W krajach UE od stycznia do września wyprodukowano 158 mln ton stali
Światowa produkcja stali w 9 pierwszych miesiącach 2007 roku wyniosła 981 mln ton, czyli zanotowała wzrost o
7,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W krajach UE od stycznia do września
59
wyprodukowano 158 mln ton stali, wzrost o 2,1 proc.

Producenci z Północnej Europy będą chcieli podwyższyć ceny produktów taśmowych
Obecnie huty zaproponowały odbiorcom rabaty
Producenci z Północnej Europy będą chcieli podwyższyć ceny produktów taśmowych od stycznia o 10-30 euro
za tonę. Jednak jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o konkretnych działaniach.
Tymczasem warunki na rynku zmusiły teraz producentów do sprzedawania swoich produktów z rabatem, aby
wypełnić księgi zamówień. Są to obniżki cen rzędu 20-30 euro za tonę w przypadku kręgów ocynkowanych
ogniowo.
W przypadku blach gorącowalcowanych w kręgach, sprzedawanych na rodzimy rynku, cena przed obniżką
wynosiła 480-485 euro za tonę loco zakład, a po obniżce - 465 euro za tonę. Ceny blach zimnowalcowanych w
kręgach zostały obniżone z 600-610 euro za tonę, nawet do 550-575 euro za tonę.
ThyssenKrupp i Salzgitter zamierzają podwyższyć ceny blach gorącowalcowanych w kręgach o 20-30 euro za
tonę od I kw. 2008 roku, blach zimnowalcowanych w kręgach - o 10-15 euro za tonę. Ceny kręgów
60
ocynkowanych ogniowo mają powrócić na normalny poziom.
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