MARKTINFORMATIE 4e KWARTAAL 2017
Hoofdgroep
Constructie multiplex

Multiplex

Artikelomschrijving
Fins Vuren
Radiata Pine

Prijsontwikkeling
Stabiel
Stabiel

Beschikbaarheid
Goed
Voldoende

Elliottis Pine

Sterkte stijging

Voldoende

OSB

Sterke stijging

Voldoende

Okoumé
Berken

Stabiel
Stabiel

Goed
Voldoende

Aziatisch Hardwood

Stabiel

Voldoende

Bijzonderheden
Door de verhoogde prijs van Elliotts Pine is het
prijsverschil tussen Radiata Pine en Elliottis Pine
kleiner geworden. Dit kan leiden tot een toename
van de vraag naar Radiata Pine.
De vraag naar Elliottis Pine is wereldwijd
onverminderd hoog met als gevolg dat de prijs
verder is gestegen. Vanwege de sterke
prijsstijgingen hanteert Van Drimmelen dagprijzen.
De verwachting is dat de prijzen begin 2018 verder
zullen stijgen.
Door een sterk toegenomen vraag naar OSB op de
Europese markt is er de afgelopen maanden een
tekort aan capaciteit ontstaan bij de OSB-fabrieken.
De prijs van deze constructieplaat is begin oktober
sterk gestegen. In de komende maanden zal deze
situatie niet veranderen. De levertijden bedragen op
dit moment 6 tot 8 weken.
Na forse stijgingen is de prijs stabiel en is de
beschikbaarheid voldoende.
De prijzen zijn stabiel door een gunstige US Dollar
koers. Echter, door aangekondigde maatregelen van
de Chinese overheid is de verwachting dat de prijs
van Chinees plaatmateriaal stijgt en de aanvoertijd
oploopt.

MARKTINFORMATIE 4e KWARTAAL 2017
Hoofdgroep
Betonmultiplex

MDF

Spaanplaat

Artikelomschrijving
Populieren
Hydroform

Prijsontwikkeling
Stabiel
Licht stijgend

Beschikbaarheid
Goed
Goed

Eucalyptus

Stabiel

Goed

Asiaform

Licht stijgend

Goed

Birchform
(Berkenbeton)
Poplarform
(Populierenbeton)

Stabiel

Goed

Stabiel

Goed

Medium Density
Fiberboard (MDF)
MDF met
lakdraagfolie
Spaanplaat
Spaanplaat Melamine

Stabiel

Goed

Stabiel

Goed

Lichte stijging
Stabiel

Goed
Goed

Bijzonderheden
Deze platen zijn vanaf heden met FSC-keurmerk te
verkrijgen.
De prijzen zijn tot op heden stabiel en de
beschikbaarheid goed. Ook hier kunnen de
maatregelen van de Chinese overheid van invloed
zijn.
Het Asiaform laat een lichte prijsstijging zien. Mede
door de sterke Euro t.o.v. van de US Dollar blijft de
stijging in prijs minimaal.

De prijzen zijn gelijk gebleven door de gunstige US
Dollar koers. Ook hier is de verwachting dat de
beschikbaarheid slechter wordt door de
maatregelen van de Chinese overheid.

Er is een lichte prijsstijging doorgevoerd.
Op korte termijn wordt een lichte prijsstijging
doorgevoerd.
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Hoofdgroep
Vurenhout

Douglashout
Afbouwproducten

Isolatiemateriaal

Artikelomschrijving
Midden Europees

Prijsontwikkeling
Lichte stijging

Beschikbaarheid
Goed

Ruw
Geschaafd

Lichte stijging
Lichte Stijging

Voldoende
Voldoende

SLS

Lichte Stijging

Voldoende

Europees Douglas
Gipsplaten

Stabiel
Stabiel

Goed
Goed

Volkernplaatmateriaal
Lijstwerk
Glas / Steenwool
XPS
EPS (Polystyreen)
PIR-schuimplaten

Stabiel
Stabiel
Stabiel
Stabiel
Stabiel
Dagprijzen

Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Zeer matig

Bijzonderheden
De zagerijen hebben in het 3e kwartaal een lichte
prijsstijging doorgevoerd. Voor het 4e kwartaal is
wederom een prijsverhoging aangekondigd.
Ruw hout laat een lichte prijsstijging zien.
De prijs van de ‘hardlopers’ zijn stabiel, de overige
afmetingen laten een lichte prijsstijging zien als
gevolg van de toegenomen mondiale vraag.
De productiecapaciteit van de zagerijen zit aan het
maximum en is niet toereikend om aan de grote
vraag te kunnen voldoen.

De situatie omtrent PIR-schuimplaten is onveranderd.
Door schaarste van het ingrediënten MDI is er een
groot tekort. Dit heeft extreme prijsstijgingen en lange
levertijden tot gevolg. Levertijden lopen op tot 3
maanden. Vooralsnog worden dagprijzen gehanteerd.

