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Er toppen nådd?
Massevirke:
Etter en kraftig prisøkning på massevirke ved inngangen til sommeren har markedene nå roet seg litt.
Det er fortsatt lite fiber i omløp, og lagersituasjonen på råvare er fortsatt anstrengt hos industrien.
Men det er bedring siden før ferien. Spotprisene for massevirke er fortsatt svært høye, og vi må
tilbake til 2007 for å finne tilsvarende nivåer.
Hvis en tar en kikk til Baltikum ser en at en begynnende priskorreksjon er på gang?

Lokalt forventer vi stabilitet i prisene, og ingen store endringer slik det ser ut i øyeblikket. Signalene
for forbruk og etterspørsel er svært positive for 2019, og dette tyder på at industrien har god
lønnsomhet på tross av en betydelig høyere virkes kostnad. En sky på himmelen så langt, er
utviklingen av kraftprisene. Masseindustrien er kraftkrevende og økningen i strømprisene slår hardt
ut på bunnlinja. Forskjellen i elprisene fra sept 2017 til sept 2018 er opp mot 50 % økning i spot
prisene.

Sagtømmer:
Trelastmarkedene har en noe ulik utvikling i øyeblikket. USA har fått en kraftig priskorreksjon der vi
ser at vi nå er tilbake på prisnivåene fra 2017.

Byggeaktiviteten i Europa er stabil på et høyt nivå.
Kortsiktig påvirkes prisbildet i Nord-Europa av et betydelig billeangrep. Estimatet er at det er ca 20
mill m3 som er billeskadd. Disse volumene vil komme inn i systemet ila de neste 6 månedene. Dette
har ført til at pris og tilgang på eksportmarkedene har stoppet litt opp for sagbrukene. Dette påvirker
også prisbildet på de dårligere trelastkvalitetene, og det oppleves et trykk for å få prisene noe ned.
Dette er selvsagt bare en midlertidig situasjon, men kan være med å lage noen små bølger ila
vinteren.

Ser vi til Sverige så finner vi ikke samme utviklingen, der er det fortsatt en historisk god pris på
trelasten. Men aktivitetsnivået på bygg er litt på nedadgående trend og prisene vil nok svekkes noe
der også.

Innenlands
Det som er litt utfordrende i øyeblikket er forbruket innenlands. Antall igangsatte boliger og
prognosene for utviklingen i 2019 viser en nedgang, men positivt for 2020. Prisnivåene på trelast er
på et høyt nivå, men forbruket har stoppet litt opp mot slutten av 3 kv.

Figuren under viser utviklingen av volum og pris i Norge siden 2007. Som figuren viser er det absolutt
tid for å tenke på avvirkning, hvis pris er et viktig element i beslutningsgrunnlaget.

Tar vi en liten sveip innom spotprismarkedene for sagtømmer så kan det være tegn på en utflating og
stabilisering av prisnivåer.

Vi følger hogstaktiviteten i Sverige tett for å se om det kan være tegn til over utbud og fare for
overproduksjon hos sagbrukene. De siste tallene tyder ikke på at dette nivået er i ferd med å nåes.
Selv om kurven peker kraftig oppover. Det gjenstår en betydelig opprydding etter brannene i
sommer, dette vil redusere produksjonskapasiteten, samt at pga brannfaren så har hogstinteressen
vært noe lavere i vår og sommer enn normalt. Derfor får vi nå en liten økning i interessen for hogst.
Vi har erfart at kapasiteten hos sagbrukene nærmest er utnyttet 100 % og ekstra kapasitet er ikke
mulig å sette inn. Derfor er sjansene for kollaps i markedene noe begrenset.

2019:
Vi starter nå prisforhandlingene med industrien. Sagbrukene lokalt signaliserer en produksjon på
høyt nivå for 2019, og forventningene til prisutviklingen er at vi fortsatt vil ha gode sagtømmerpriser i
2019.
Like viktig som en fornuftig utvikling av prisnivået, er forståelsen av konkurransebildet for
salgsorganisasjonene. I ALLSKOG geografien foregår konkurransen i størst grad ut mot
entreprenørene. Vi er begrenset av kapasitet og når vi opplever at våre konkurrenter tar over en
entreprenør fra oss, så vil det ikke skape en ekstra m3 for industrien. Bare en økt innkjøpskostnad. Vi
vil sette et tydelig fokus på dette i tiden fremover.

Slik utsiktene er i øyeblikket vil vinteren 2019, ha et historisk høyt prisnivå. Noe som burde generere
enn stor aktivitet.

