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V letu dni so  
januarja cene  
cinka nižje za 25 %,  
svinca za 23 %, 
aluminija za 16,1 %,  
bakra za 15,9 %, 
niklja za 10 %.

Cene kovin januarja nižje kot pred letom dni

Povprečne cene energetskih surovin so se januarja 

letos zvišale po dveh mesecih zniževanja in so bile 

medletno tako nižje za 13,2 % (v USD) ter za 7,3 % 

v EUR). Tudi cene neenergetskih surovin so se na 

mesečnem nivoju v januarju zvišale zaradi višjih cen 

hrane, pijače ter industrijskih surovin. V medletni 

primerjavi (glede na januar 2018) so bile cene nižje 

za 6,7 % (v USD) in za 0,3 % (v EUR). Cene kovin so 

se januarja v dolarjih znižale za 1,8 % in so za 16,2 

% nižje kot januarja 2018. Cene še naprej upadajo 

ob upočasnjevanju svetovne proizvodnje. Cene 

aluminija, kositra, cinka so se januarja še znižale, 

cene niklja, svinca, železove rude, plemenitih kovin 

pa zvišale. Cene aluminija so se znižale zaradi vpliva 

ukinitve sankcij na ruskega proizvajalca Rusala in 

pomislekov glede upočasnitve na Kitajskem.

Pripravila: Analitika GZS

Surovinske trge lahko stresejo 
novice s Kitajske
Ob napovedih gospodarskega ohlajanja se letos pričakujejo nižji cenovni 
nivoji surovin. Trge pa bi lahko pretresli geopolitični dogodki in odziv 
Azije na okoljske izzive, pravi direktorica nabave v skupini SIJ Marjana 
Drolc Kaluža. 
Andreja Lončar

Lansko padanje cen surovin naj bi se nadaljevalo 

tudi letos. Analitiki opozarjajo na možnosti pretresov 

predvsem v primeru sprememb kitajske okoljske 

politike ali kot posledica pogajanj o trgovinskih omeji-

tvah med ZDA in Kitajsko ter posledičnih sprememb 

kitajske ekonomske politike. 

Cena niklja naj bi padala

Marjana Drolc Kaluža, direktorica nabave v jeklar-

ski skupini SIJ, pravi, da je njihova glavna surovina 

nerjavni in nelegirani jekleni odpadek. Tega v dolo-

čeni meri v SIJ pridobijo iz lastnih virov, tudi sicer 

pa je trg jeklenega odpadka stabilen z normalnimi 

sezonskimi nihanji.

Več nihanj je pri legirnih elementih, gre za nikelj, 

krom, molibden, vanadij, silicij in mangan. Cena 

niklja, ki je ena ključnih referenc za cene jeklarskih 

izdelkov, je lani rasla in vrh dosegla sredi leta, nato pa 

se je zaradi uvedbe 25-odstotnih carin na uvoz jekla 

v ZDA trend obrnil. Za letos nekateri analitiki napove-

dujejo nižje cene niklja, pravi sogovornica. 

Nihanja cen prenesejo na kupce

V SIJ so lani posebno pozornost namenili zniževanju 

porabe ognjevzdržnih materialov in grafitnih elek-

trod. Cena elektrod se je v letu 2018 namreč glede 

na povprečje v predhodnem letu potrojila. Kot pravi 

sogovornica, se je v drugem lanskem polletju nato 

razpoložljivost teh materialov izboljšala, kljub vsemu 

pa zaradi tveganja, da ponovno pride do pomanjka-

nja, vzdržujejo zadostne zaloge. Podobno so rast lani 

opazili tudi pri vanadiju, kjer so cene še vedno visoke, 

a stabilne.

Na vprašanje, ali nižje cene surovin izkoristijo za 

povečevanje marže, sogovornica odgovarja, da spre-

menljive razmere na surovinskem trgu obvladujejo s 

poslovnim modelom doplačil za legure, ki se prena-

šajo v prodajne cene (tako imenovani pass-through 

model). Nihanja cen surovin tako prenašajo na kupce.

V Gorenju s podobnimi stroški kot lani

V Gorenju, kjer sta glavni surovini termoplasti 

in pločevina, so lanski desetodstotni dvig cen 

termoplastov propilena in etilena nevtralizirali z izbo-

rom različnih tipov nabavnih pogodb ter leto končali 

z dva odstotka nižjimi skupnimi nabavnimi stroški 

od planiranih, pravi Boštjan Perc, direktor strateške 

nabave. 

Perc v prvi polovici letošnjega leta pričakuje še 

nadaljnje padanje cen osnovnih surovin. Razlog je 

predvsem v upadanju povpraševanja v avtomobilski 

industriji, padanja cen na2e konec lanskega leta 

in nizke gospodarske aktivnosti v začetku letoš-

njega leta. 

V drugem delu leta naj bi se nato s prebujanjem 

svetovnega gospodarstva, tudi rastjo cene na2e, cene 

surovin v primerjavi s prvim polletjem letošnjega leta 

zvišale. A kljub temu v Gorenju ne pričakujejo, da 

bodo letošnji stroški nabave surovin presegali načrto-

vane stroške za lansko leto. gg

V SIJ spremenljive 
razmere na 
surovinskem trgu 
obvladujejo s 
poslovnim modelom 
doplačil za legure, 
ki se prenašajo v 
prodajne cene.

V Gorenju 
pričakujejo, da se bo 
trend padanja cen 
osnovnih surovin v 
drugi polovici leta 
obrnil.
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