Surovine

Geopolitična tveganja in sankcije ZDA zvišujejo ceno surovin
Povprečne cene energetskih surovin so se v maju
povečale za 7,2 % v dolarjih (za 11,6 % v evrih) glede
na predhodni mesec, pri čemer so predvsem porasle
cene surove nafte in premoga. Svetovne cene nafte so
se konec maja zvišale na skoraj 80 USD/sod, kar je za
skoraj 20 % več kot v začetku leta 2018. Cene ne-energetskih surovin se postopno zvišujejo in so bile maja
na medletni ravni višje za 8,8 % v USD in za 1,9 % v

EUR. Cene kmetijskih surovin so bile medletno višje za
4,2 % v USD. Zvišale so se predvsem cene žitaric (13,2
%), maščob in olja (6,1 %). Cene kovin in materialov
so medletno višje za petino, rastejo predvsem cene
osnovnih kovin. Cene aluminija so bile glede na maj
2017 višje za 20 %, kar je posledica sankcij, ki jih je
ameriška vlada aprila naložila drugemu največjemu
svetovnemu proizvajalcu aluminija Rusalu.

Cene aluminija in
niklja bistveno višje
kot pred letom dni.

Pripravila: Analitika GZS

Ne pričakujejo,
da bi cene surovin padle
Tiskano na papirju Viprint, 80 g, papirnice VIPAP VIDEM KRŠKO, d. d.

Nihanja na trgu surovin so stalnica, a kljub temu pričakujejo, da bo
dogajanje na borzi s kovinami v prihodnjih mesecih pestro.
Barbara Perko

»Gospodarska rast je v zadnjem obdobju uravnotežila ponudbo in povpraševanje, zato na trgu ni
več presežkov surovin, kar se odraža tudi v višjih
cenovnih ravneh. Sankcije in druge omejitve, kot je
nedavna uvedba carin na uvoz jekla oz. aluminija v
ZDA in s tem povezani povračilni ukrepi drugih držav,
povzročajo še dodatna nihanja in negotovost na trgu.
Kratkoročna nihanja razpoložljivosti surovin na trgu
povzročajo tudi kitajski ukrepi na področju ekologije,«
nedavno dogajanje na trgu opisuje Marjana Drolc
Kaluža, direktorica za nabavo v Skupini SIJ.
Dvig cen železove rude v skupini občutijo posredno, saj jeklo proizvajajo s pretaljevanjem oz.
recikliranjem odpadnega železa in jekla, katerih cene
so v korelaciji z železovo rudo. Večji vpliv čutijo pri
niklju, ki je za Skupino SIJ strateška surovina, saj je v
jeklarstvu pomemben legirni element pri proizvajanju
vrhunskih nerjavnih jekel. Poleg jeklarstva je veliko
povpraševanje po niklju tudi v avtomobilski industriji.

Nihanje cen je v jeklarstvu stalnica. V Skupini SIJ
jih obvladujejo z »vgrajevanjem strateško pomembnih
surovin v cenovne modele, s katerimi vzpostavljamo
korelacijo med gibanjem cen strateško pomembnih
surovin in prodajnimi cenami naših proizvodov«.
Prihodnje gibanje bo »odvisno predvsem od globalne
gospodarske rasti, trenutne napovedi konjunkturnih gibanj pa ne predvidevajo padca cen na lansko
raven,« pravi Marjana Drolc Kaluža.

Foto: Depositphotos

Prihodnji meseci bodo pestri
Dvig cen surovin pomeni večje stroške poslovanje.
V podjetju Impol bolj kot dvig cen nafte in premoga
občutijo spremembe pri višini cene aluminija.
»Pogodbene cene s kupci se sicer sklepajo na način,
da se tveganje dviga cene aluminija upošteva kot
sestavni del prodajne cene. Kljub temu pa višje cene
aluminija pomenijo za nas dodatne težave: povečajo
se zahteve po financiranju poslovanja, obenem pa
lahko slednje pomeni zmanjšanje povpraševanja po
izdelkih zaradi špekulacij,« pojasnjujejo.
O tem, kako se bodo v prihodnje gibale cene
aluminija, je težko govoriti. Kot pravijo, bi bilo zelo
nehvaležno dajati kakršne koli napovedi. »Lahko pa
upravičeno pričakujemo, da bo dogajanje na londonski
borzi kovin v prihodnjih mesecih pestro,« dodajajo.
Posledice dviga cen goriv čutijo tudi v sektorju
transporta. »Največji vpliv na sektor transporta imajo
cene goriva, ki predstavljajo približno 30-odstotni
delež v stroških prevoza. Višje cene goriv se v odvisnosti od trenutnega povpraševanja po prevoznih
kapacitetah in pogajalske moči prenesejo na različne
člene v logistični verigi,« pravijo v Intereuropi. gg

Na trgu ni več
presežkov surovin,
kar ima za posledico
tudi višje cene.

Višje cene imajo
lahko za posledico
višje zahteve
po financiranju
poslovanja.
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