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• Er is voldoende aanbod aan industriële metalen in de markt om aan de vraag te voldoen

• Vooruitzichten voor de wereldeconomie zijn positief, wat op termijn moet leiden tot meer vraag 

• Korte termijn: stabiele basismetaalprijzen - Lange termijn: prijzen basismetalen trekken aan

Tabel 1: Indicatoren - Macro-economische data

Bron: Thomson Reuters Datastream, ABN AMRO

Tabel 2: Indicatoren - Metaal eindgebruikers

Bron: Thomson Reuters Datastream

Figuur 1: Prijsindex Industriële Metalen 2014

Bron: Thomson Reuters Datastream, ABN AMRO

Wat is onze visie over de Chinese economie?
Terwijl de Amerikaanse economie aan de beterende hand is na een periode 

met slecht weer en de economie van de eurozone verder aantrekt, stapelen 

de zorgen over de staat van de Chinese economie zich op. Onlangs heeft 

ABN AMRO haar economische groeiverwachting voor China aangepast van 

8% naar 7,5%, als gevolg van een toegenomen onzekerheid over de 

economie. Een aantal belangrijke economische cijfers stelde teleur. De 

export kromp in februari, de beschikbaarheid van krediet daalde verder en de 

officiële PMI (NBS) voor de verwerkende industrie schommelt rond de 50-

punten. De importvolumes van industriële grondstoffen tot en met februari 

namen echter toe. Hoewel seizoensfactoren en de vakantieperiode grote 

invloed hebben op de cijfers, kon een sterke daling van het sentiment onder 

investeerders en metaal inkopers niet worden voorkomen. ABN AMRO 

verwacht dat de officiële Chinese groeidoelstelling (van 7,5%) dit jaar zal 

worden gehaald en dat de overheid kordaat zal optreden met

ondersteunende maatregelen wanneer dit noodzakelijk wordt geacht. China 

zal zijn economische hervorming naar een minder investeringsintensieve 

economie doorzetten en daardoor zal de Chinese groei van de vraag naar 

industriële metalen waarschijnlijk afnemen. Maar de Chinese vraag naar 

industriële materialen blijft desondanks op een solide niveau.

Wat kunnen we verwachten bij eindgebruikers van metaal?
Terwijl de bezorgdheid over de Chinese economie de oorzaak is van de 

recente hobbelige rit in industriële metalen markten, blijkt de onderliggende 

vraag naar metalen bij eindgebruikers voorzichtig te herstellen. De prognoses 

voor de wereldwijde verkoop van auto's blijven positief voor 2014. De 

autoverkopen hebben in Europa een paar slechte jaren achter de rug, maar 

de sector is weer op de weg terug naar herstel. Uit recente gegevens blijkt 

dat de autoverkopen in vele landen in Europa langzaam aan het herstellen

zijn. Ook de vooruitzichten voor de autoverkopen in de VS en China blijven 

gunstig. Sinds 2008 is het aantal registraties van personenauto in China met 

137% gegroeid tot 22 miljoen eenheden in 2013 en daarmee China is nog 

steeds 's werelds grootste automarkt. De industriële activiteit in de 

verwerkende sectoren in de VS en in Europa zal in 2014 gunstig blijven. In 

China is de output van de industriële sector nu aan het vertragen. De PMI zit

nog steeds onder de neutrale grens van 50 punten (gedurende drie 

opeenvolgende maanden), en dat duidt op krimp. Maar gezien het feit dat de 

Chinese regering vasthoudt aan haar groeidoelstelling, zal de industriële 

productie binnenkort aantrekken. De bouwactiviteit zal naar verwachting ook 

wereldwijd herstellen in 2014, na een langdurige crisis.

Wat was het effect op prijzen van de recente ontwikkelingen?
Industriële metalen markten zijn zeer gevoelig voor veranderingen in de 

Chinese economie, de afbouw van de stimuleringsmaatregelen in de VS en 

veranderingen in vraag en aanbod. Als gevolg van het failliet van Chaori 

Solar in China (op 7 maart), tuimelde het beleggerssentiment en daarmee  

ook de meeste metaalprijzen. De prijs van metalen met een slechte vraag-
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Figuur 2: Vraag-aanbod balans tot 2015

Bron: Metal Bulletin

Figuur 3: Mondiale staalprijs & ruwe materialen

Bron: Thomson Reuters Datastream

Tabel 3: ABN AMRO – Prijsverwachtingen  

Industriële Metalen (alle prijzen in USD/t)

Bron: ABN AMRO Economisch Bureau

aanbod balans (zoals aluminium) registreerde een verlies, maar ook andere 

metalen (zoals koper en zink) moesten fors inleveren. De laatste twee 

metalen zijn fors in prijs gedaald. Beide metalen worden gebruikt als 

onderpand in China's schaduw banksysteem en het vooruitzicht dat veel 

metaal zou worden aangeboden, maakte investeerders angstig en zij 

liquideerden hun posities. De nikkelprijs nam echter toe als gevolg van het 

exportverbod van Indonesische grondstoffen. Het slechte sentiment had ook 

een sterk neerwaarts effect op de prijs van ijzererts. IJzererts verloor meer 

dan 8% in twee weken tijd. Maar het sentiment in de markt voor ijzererts was 

al zwak, als gevolg van hoge voorraden in de Chinese havens en de 

verminderde koopactiviteit van handelaren en staalfabrieken. De markt voor 

ijzererts wacht met smart op een opleving in de vraag naar staal. Maar 

vooralsnog dicteert het zwakke sentiment en de lage bedrijvigheid de 

staalmarkten. In de VS heeft het slechte weer grote impact gehad op vraag 

en output van staal. In Europa en China zijn eindgebruikers en handelaren op 

hun hoede om niet te veel materiaal in te kopen in onzekere tijden.

Zwakken de prijzen voor basismetalen verder af?
Door de val in metaalprijzen hebben we onze korte termijn voorspelling naar 

beneden aangepast. We denken nog steeds dat de prijs een opwaarts 

potentieel heeft, gezien de verbeteringen in de wereldeconomie. Ook 

eventuele economische stimuleringsmaatregelen in China kunnen bijdragen 

aan een impuls in prijs. Het valt echter nog te bezien in welk stadium de 

Chinese overheid zal ingrijpen en welke middelen zij daarvoor gebruikt. In 

ieder geval gaan we niet uit van aanzienlijke toenames in de aluminiumprijs 

op korte termijn. De marktomstandigheden zijn daarvoor ongunstig: grote 

voorraden, beperkte discipline bij producenten om de capaciteit te 

verminderen en het vooruitzicht dat meer materiaal op de markt komt (als 

gevolg van de veranderende regels bij opslaghuizen en niet-levensvatbare 

financieringsdeals met aluminium als onderpand). Deze ontwikkelingen 

dragen bij aan de prijsdruk op korte termijn. Lange termijn perspectieven voor 

aluminium zien er gunstiger uit. In de kopermarkt zijn de zorgen langzaam 

aan het wegebben en schommelt de prijs op het moment van schrijven 

tussen de USD 6.600-6.700/t. De kans op massale afwikkeling van 

financieringsdeals (met koper als onderpand) verkleint met de week en de 

koperprijs neemt een afwachtende houding aan. Wij voorzien een lichte

toename in prijs in de komende 3 maanden. De prijs van nikkel is gestegen

door een sterkere vraag naar roestvaststaal in de VS en Europa en het 

exportverbod in Indonesië. Toch is de nikkelmarkt fundamenteel gezien

ongunstig: grote voorraden (die blijven toenemen) en extra capaciteit die 

binnenkort zal worden toegevoegd. Voor de komende 3 maanden 

verwachten we dat de nikkelprijs zal afzwakken. De balans tussen vraag en

aanbod bij zink suggereerde eerder dat de markt verkrapt. Maar nieuwe 

cijfers wijzen in de tegenovergestelde richting. Wij gaan uit van een stabiele 

ontwikkeling in zinkprijs in de komende 3 maanden. Het lange termijn 

perspectief blijft ook hier gunstig met de sluiting van enkele mijnen.

Blijft de prijs van ijzererts nog verder dalen?
De laatste tijd is het sentiment in de staalmarkt afgenomen. De staalmarkt

kent voldoende aanbod en de wereldwijde vraag naar staal is zwak, maar 

toch neemt de productie van staal nog steeds toe. Deze zorgelijk situatie 

heeft ook zijn effect op de ijzerertsmarkt. De ijzerertsprijs begon het jaar op 

USD 135/t en heeft ondertussen USD 21/t verloren, een daling van bijna 

16%. De teleurstellende reeks van economische cijfers uit China heeft ook 

niet veel bijgedragen aan het optimisme onder de kopers en investeerders. 

De ijzerertsmarkt wacht op een herleving van de vraag naar staal. Maar ook 

in deze markt is momenteel ruim voldoende materiaal om aan de vraag 

voldoen. En gezien de lijst van nieuwe ijzerertsprojecten, wat de komende 

twee jaar op de markt zal komen, verwachten wij dat de druk op de 

ijzerertsprijs zal aanhouden. Op korte termijn kan de ijzerertsprijs echter wat 

Spot rate Gemiddelde ABN AMRO ABN AMRO

31.3.14 jaar tot nu 3m gem. 2014

Aluminium $1.744 $1.711 $1.750 $1.825

Koper $6.650 $7.038 $6.850 $7.150

Nikkel $15.861 $14.646 $15.500 $15.500

Zink $1.970 $2.027 $2.050 $2.100

Staal $567 $576 $560 $570

IJzererts $114 $123 $118 $120

Cokeskolen $112 $128 $110 $121
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steun krijgen. Na de seizoensgebonden zwakke vraag in de eerste 3 

maanden kan een herstel in de bouwactiviteit (en dus een opleving van de

vraag naar staal) een opwaarts effect hebben op de ijzerertsprijs.

Wat zijn onze prijsverwachtingen voor 2014?
De lange termijn vooruitzichten voor de vraag naar basismetalen blijven (met 

een aantrekkende mondiale economie) gunstig. Hierdoor zullen de prijzen in 

de loop van 2014 een impuls krijgen. Ook de goede vooruitzichten voor de 

sectoren die veel industriële metalen verbruiken, dragen bij aan het herstel in 

prijs voor basismetalen. China kan dit perspectief echter verstoren op het 

moment dat de vraag naar metalen significant tegenvalt of bij ernstige 

economische verstoringen. In de ferro-sector is veel afhankelijk van het 

niveau van de vraag naar staal en het tempo van de herleving van de 

bouwactiviteit wereldwijd. Maar (structurele) overcapaciteit zal de prijzen 

relatief laag houden. Onze visie op de ruwe materialen voor het maken van 

staal (ijzererts en cokeskolen) is gemengd. De ijzerertsprijs zou mogelijk een 

bescheiden opleving kunnen krijgen, maar de cokeskolenprijzen kunnen zelfs 

meer afzwakken vanwege het aanhoudende overaanbod.
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