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Door  middel  van  deze  uitgave  bunde lt  MCB  maandel i jks  de  ‘marktbewegingen’  
op  de  d iverse  assort imentsgebieden.  Per  assor t imentsgebied  zien  wi j  
momenteel  de  volgende  ontwikkel ingen  in  de  markt .  
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KoolstofvlakstaalKoolstofvlakstaalKoolstofvlakstaalKoolstofvlakstaal      
  

De huidige markt voor staalplaat is zeer afwachtend, men koopt alleen de werkelijke behoefte. 

De huidige prijzen liggen op een laag niveau en zullen naar verwachting licht stijgen in Q1 2012 

vanwege de hogere ertsprijzen. Daar de staalfabrieken in Europa op dit moment de laagste 

prijzen voeren, is er geen invloed van importen.  
  

AluminiumAluminiumAluminiumAluminium     
  

De vraag naar aluminium plaat bij de eindgebruikers is redelijk. Bij de producenten zien we 

momenteel een wisselend beeld: op dunne platen zijn de levertijden zeer kort en staan de 

omwerkingsprijzen sterk onder druk, in het dikkere bereik (vanaf 6/8 mm) zien we de 

levertijden oplopen en de omwerkingsprijzen waarschijnlijk stijgen. Dit geldt met name in de 

5000 legeringen en hoger, dit komt met name door het grote aantal orders vanuit de 

vliegtuigindustrie. De vraag voor zowel profielen als staven is zwak. De grootste afnemers voor 

profielen zijn bouwgerelateerd, een sector waarin de vooruitzichten negatief zijn. Sectoren als 

automotive en solar hebben in 2011 goed gedraaid en een aantal producenten overeind 

gehouden. De verwachting is dat door de aanhoudende mindere vraag en de overcapaciteit bij 

producenten de omwerkingsprijzen verder zullen dalen. De vraag naar aluminium staf is 

momenteel ook licht dalend, levertijden bij producenten worden korter en omwerkingsprijzen 

zijn licht dalend.  
Lange productenLange productenLange productenLange producten     
  

De vraag naar lange producten was de laatste maanden zwak. De voorraadspositie bij de 

producenten is te hoog, levertijden uit walsingen zijn kort. Vanuit de ontwikkeling van de 

grondstofprijzen en de verwachte ‘restock’ hebben producenten een verhoging van 30 a 35 euro 

per ton aangekondigd voor leveringen begin 2012. Bij blankstaal en speciaal staal zien we 

momenteel een ander beeld, de voorraadspositie bij de producenten en handel is relatief laag en 

de vraag vanuit sectoren zoals machinebouw en verspaning  is redelijk tot goed. De verwachting 

hier is dat de prijzen begin van het jaar zullen stijgen en de beschikbaarheid onder druk komt te 

staan.  
Roestvast staalRoestvast staalRoestvast staalRoestvast staal      
     

De prijs van roestvast staal blijft onder druk staan door verder verval van de nikkelprijs. Aan 

fabriekszijde is de orderintake slecht, vooral door de voorraadsafbouw bij de meeste handelaren. 

Fabrieken die het voormateriaal produceren hebben fabriekssluitingen tegen het einde van het 

jaar, ze draaien op ca 60% van de capaciteit. Levertijden zijn gelijk aan de technische 

productietijd. Bij RVS-buisproducenten is de voorraadspositie goed en zijn in HF de meeste 

maten op voorraad. De orderintake is vertraagd naar het einde van het jaar.  Voor lange 

producten zien we dat ook de levertijden nu wat korter beginnen te worden.  


