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Vertrouwensindicatoren in de VS zwakten af, maar arbeidsmarktcijfers zijn nog relatief goed
De marktbalans in basismetaalmarkten duidt op tekorten en dat heeft een prijsopdrijvend effect
Vanwege voldoende aanbod zijn de verwachtingen voor staalprijzen niet hooggespannen

Figuur 1: Sentiment over macro-economie onder
financieel analisten

Sentiment over economie van de VS onder druk
De drie grootste economische regio’s – de VS, de eurozone en Azië –
hebben gezamenlijk een aandeel van circa 80% in de mondiale consumptie
van metalen. Binnen deze regio’s zien we verschillende snelheden in de
economische ontwikkeling. De economie van de eurozone draait goed,
terwijl veel economieën in Azië (met name China) een meer stabiele
economische groeitrend laten zien. In de VS staat het sentiment de laatste
tijd meer onder druk, door recente relatief slechte macro-cijfers. Veel
vertrouwensindicatoren zwakten af, de groei in output van de industriële
sector viel tegen en de bestedingen van consumenten waren lager.
Sommige delen van de economie van de VS draaien echter goed. Zo tonen
de arbeidsmarktcijfers aan dat de groei in het aantal vacatures aanhoudt en
dat er relatief weinig werkloosheidsuitkeringen worden aangevraagd. Per
saldo denkt ABN AMRO dat de economie van de VS zich dit jaar gunstig zal
blijven ontwikkelen en zien we de recente slechte cijfers voorlopig als ruis.
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Koperprijs volgt trends in Chinese economie
Figuur 2: Koperprijs als conjunctuurindicator

Bron: Thomson Reuters Datastream

Figuur 3: Industriële metaalprijzen in 2017
(% verandering in prijs sinds 1 januari 2017)

Bron: TR Datastream, ABN AMRO Sector Advisory

China zal zijn stempel voorlopig nog drukken op de trends in industriële
metaalprijzen. Het land heeft een aandeel in de mondiale koperproductie
van 35% en in de koperconsumptie zelfs 49%. En aangezien we vergelijkbare aandelen tegenkomen in andere industriële metalen, blijft China een
overheersende factor van belang. Door de sterke verwevenheid van China
met metaalmarkten spelen de economische ontwikkelingen in China een
bovengemiddelde rol in de prijsbeweging, waarbij ook de ontwikkelingen in
de binnenlandse metaalsector van belang zijn. En deze relatie is veel
sterker dan bijvoorbeeld de economische trends in de ontwikkelde
economieën. Eindgebruik in China is ook relevant. De industrie, een
belangrijke eindgebruiker van koper, is een vroegcyclische sector en heeft
een sterke relatie met de conjunctuur. De volatiliteit in industriële
indicatoren, zoals de inkoopmanagersindex (PMI), investeringen in de
energievoorziening en de industriële productie, hebben dus direct impact op
de koperprijs. Maar net nu de economie stabiliseert en het sentiment iets
aantrekt in China, blijft de koperprijs nog achter.

Prijzen van ijzererts en cokeskolen scherp lager
De druk op de prijzen voor de grondstoffen voor het maken van staal
(ijzererts en cokeskolen) is het grootst sinds de start van 2017. In beide
markten is het aanbod op dit moment ruim voldoende om aan de relatief
zwakke vraag vanuit staalfabrieken te voldoen en dat zet druk op de prijzen.
De druk op staalprijzen is aanzienlijk minder en dat heeft geresulteerd in
een verbetering van de marges voor veel staalfabrieken. Binnen de basismetaalmarkten zijn de prijstrends divers. De aluminium-, koper- en zinkprijs
staan sinds de start van 2017 nog op een hoger niveau, terwijl de nikkelprijs
lager staat. De druk op de nikkelprijs is het hoog. Dit vindt zijn oorzaak in de
politieke besluiten in Indonesië en de Filipijnen, twee landen met
aanzienlijke nikkelertsvoorraden. Door minder stringente regelgeving neemt
het aanbod mondiaal toe en dat zet druk op de prijs. Het vooruitzicht van
capaciteitsreducties in aluminium in China heeft de prijs omhoog gestuwd.
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Figuur 4: Premies basismetalen

Premies voor directe levering van nikkel stijgen

Bron: Metal Bulletin

De premie voor directe levering is een prijs die kopers moeten betalen –
bovenop de LME-prijs – om het materiaal relatief snel en op een bepaalde
locatie te ontvangen. In de premies zijn ook transport-, verzekerings- en
servicekosten opgenomen. De hoogte van de premie houdt tevens verband
met de beschikbaarheid van de metalen in de markt. Een hogere premie
betekent veelal een lagere beschikbaarheid van het materiaal en vice versa.
Uit de trends in deze premies blijkt dat de beschikbaarheid van aluminium,
koper en zink nog relatief goed is. De marktverwachtingen duiden er niet op
dat de premies voor deze drie basismetalen op de korte termijn sterk zullen
toenemen. Daarvoor zijn de spotmarkttransacties in Europa nu nog te laag.
De nikkelpremies zijn sinds de start van 2017 sterker opgelopen, wat
veroorzaakt wordt door krapte op de spotmarkt voor nikkel van Russisch
materiaal en ook de beperkte beschikbaarheid van briquettes.

Figuur 5: Marktbalans, voorraden basismetalen

Bron: Metal Bulletin

Figuur 6: IJzerertsbehoefte China

Bron: Thomson Reuters Datastream, ABN AMRO

Fundamentele factoren wijzen op opwaartse prijstrend
De balans tussen vraag en aanbod is een belangrijke indicator om een idee
te krijgen over de lange termijn prijstrends van de verschillende metalen.
Uiteraard is het zo dat de relatie tussen de prijstrend en de marktbalans niet
altijd één-op-één loopt, maar het geeft in ieder geval enig houvast over de
mogelijke richting. Voor de komende jaren lijkt het erop dat de marktbalans
voor veel basismetalen negatief zal uitkomen, wat aangeeft dat de vraag
naar het betreffende metaal het aanbod in volume overstijgt. Hiervan zal
een prijsopdrijvend uitgaan. De zinkmarktbalans zal in 2019 een overschot
vertonen, alhoewel het volume relatief laag zal liggen. Maar de dynamiek in
basismetaalmarkten is groot en talrijke andere indicatoren van conjuncturele
(zoals de trends in de economie van China en de VS) en fundamentele aard
(zoals mijnaanvoer en voorraadniveaus) zullen ook hun invloed uitoefenen
op de prijstrend. Ook de niveaus van de voorraden in basismetalen bieden
de komende jaren steun aan de prijs, aangezien de voorraden in weken
consumptie afnemen.

Staalproductie en ijzerertsvoorraden in China naar piekniveaus
Op basis van de maandelijkse Chinese import van ijzererts kan een
inschatting gemaakt worden van wat deze hoeveelheid ijzererts uiteindelijk
aan tonnages staal oplevert. Uit deze inschatting blijkt dat China gedurende
2017 met de hoeveelheid geïmporteerd ijzererts veel meer staal kan
produceren dan tot nu toe in de officiële cijfers terugkomt. Hierdoor stegen
de Chinese voorraden ijzererts in juni tot nieuwe piekniveaus. De
beschikbaarheid van ijzererts is ruim voldoende om aan de binnenlandse
vraag te voldoen. En met het rustige zomerseizoen in aantocht, is het meest
waarschijnlijke scenario dat de vraag naar ijzererts zwak zal blijven. De
ruime beschikbaarheid zal immers de herbevoorrading activiteiten van
staalfabrieken op een laag niveau houden. Maar de prijs van ijzererts is nu
laag en dat vormt voor China een goed koopmoment. Want ook op de lange
termijn blijft China afhankelijk van ijzererts leveringen vanuit het buitenland,
aangezien het land ijzererts van hoge kwaliteit ontbeert.

Figuur 7: Staal- en schrootprijs China en EU

Verwachtingen voor schrootprijzen niet hooggespannen

Bron: Thomson Reuters Datastream

Niet alleen in Europa, maar ook in China hebben de staalprijzen terrein
verloren sinds half april. De prijs voor plaatstaal in Europa staat sinds april
11% lager en de prijs in China verloor 8%. De plaatstaalprijs in China is
echter sinds half mei weer aan een herstel bezig en is met 4% gestegen. De
trends in de plaatstaalprijs en de schrootprijs laten een parallelle beweging
zien, maar er zijn verschillen in de niveaus. De schrootprijzen daalden in
China met 10% sinds april, terwijl de schrootprijs in Europa met 5% afnam.
De verwachtingen voor de schrootprijzen zijn niet hooggespannen. In China
heeft de overheid zijn pijlen gericht op het reduceren van de capaciteit van
inductieovens. Deze manier van staalproductie – kleinschalig en vaak
illegaal – gebruikt voornamelijk staalschroot als grondstof en met de
reductie van de output zal de vraag naar schroot dalen. Dit zal de prijzen
voor schroot in China de komende tijd laag houden. Door een gebrek aan
sterkere groei in de vraag naar staal, zal de prijs in Europa stabiel blijven.
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