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Einde prijsdaling nog niet in zicht
Opnieuw is het nodig
gebleken om prijsdalingen
bij de rondhoutverwerkende industrie door
te voeren. Zagerijen,
spaanplaatindustrie,
parketindustrie en
celstoffabrikanten hebben
zowel prijsreducties als
leverbeperkingen
ingevoerd om met hun
eindprodukten
cuncurrerend in de markt te
kunnen blijven. De
noodzaak daarvoor wordt
veroorzaakt door een
achterblijvende markt voor
celstof en hout in het
algemeen en een gegroeide
produktiecapaciteit.
Vooral in de celstofmarkt zijn de
ontwikkelingen van de laatste
maanden dramatisch: werd in
november '95 op de wereldmarkt
nog 1000 dollar genoteerd voor 1
ton sulfaatcelstof van naaldhout,
in maart '96 was dat tot onder de
500 dollar per ton gezakt.
Daarmee is de verkoopprijs onder de kostprijs komen te liggen.
In het begin van dit jaar waren de
celstofvoorraden bij de fabrieken
in Noord Amerika en Scandinavië
opgelopen tot 2,3 miljoen ton.
Dat is net zo veel als eind '93
toen de celstofprijs op 390 dollar
lag. Vanuit Amerika komen berichten dat intussen voor 350 dollar per ton verkocht wordt.

nodig hadden. Op Sumatra wordt
een celstoffabriek gebouwd die 1
miljoen ton per jaar kan produceren. (De grootste Zeedse fabriek
levert 640.000 ton.) De Indonesiërs zijn intussen begonnen met
het realiseren van verkoopkantoren in Europa.
Ook in Scandinavië zelf wordt de
celstofindustrie vergroot. In '97
neemt Rauma in Zuidwest Finland een nieuwe unit van een half
miljoen ton in bedrijf. Het hout
daarvoor komt o.a. uit het aangrenzende Karelië. De Zuid
Zweedse coöperatie van boseigenaren, Södra Skogsagarna,
voegt daar nog eens 300.000 ton
aan toe.
De vooruitzichten van deze tak
van industrie zijn volgens internationale beursanalisten voor '96 en
'97 veel somberder dan in het
winstgevende '95. Zweedse celstoffabrikanten verwachten daarentegen tegen het eind van dit
jaar alweer een opgaande lijn.
Dat dit consequenties heeft voor
de rondhout-prijsniveau's spreekt
voor zich. Het prijsniveau van 3
meter pulphout ligt in Zuid
Zweden nu tussen de f 65,- en f
80,- per m3, zonder schors af
bosweg. In Noord Zweden heeft
de SCA op de prijzen per 1 april
alweer een reductie van 15% laten ingaan.

Deze hoge voorraden bestaan
op een moment dat ook nog weer
nieuwe produktie-eenheden in
bedrijf komen. Zo is in de Pacific
en Zuidoost Azië de laatste vijf
jaar een pulpindustrie opgebouwd die net zo groot is als
waar de Zweden 100 jaar voor

De betekenis van de ontwikkelingen bij de celstofindustrie is voor
de houtmarkt als geheel, en dus
ook voor de Nederlandse rondhoutmarkt, van groot belang.
Immers, over de duim gaat ca.
50% van het rondhoutvolume dat
wordt verzaagd weer als chips
naar de pulpindustrie. Stagnatie
in de celstofindustrie heeft dus
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onmiddellijk consequenties voor
een dalende opbrengst van de
geproduceerde chips. Gevoegd
bij een dalende opbrengst voor
het gezaagd hout dwingt dit de
zagerijen tot prijsverlaging bij de
rondhoutinkoop. Per 1 april zijn de
aankoopprijzen opnieuw bijgesteld. Dit maakt het o.a. de Scandinavische zagerijen mogelijk
(nog) sterker te concurreren op
ook de Nederlandse markt. Daardoor zijn ook de Nederlandse zagerijen gedwongen hun verkoop
en inkoopprijzen bij te stellen.
Daarbij mag niet vergeten worden dat de Zweden in '95 een
historische produktierecord haalden van 14,5 miljoen m3 gezaagd naaldhout. Ruim 1 miljoen
m3 meer dan in '94. Volgens berichten ligt daarvan nog 2 miljoen
m3 in opslag te wachten op klanten in de stagnerende economie
van West Europa (en de rest van
de wereld). Vanuit Oost Europa
blijft het aanbod van concurrerend pallethout aanhouden.
In de spaanplaatindustrie wordt
eveneens merkbaar dat de vraag
naar plaatmaterialen vermindert.
Dat heeft eveneens een drukkend effect op de rondhoutaankoopprijzen. Het rondhout- en
resthoutaanbod bij de spaanplaatindustrie is, mede door afzetstagnatie bij andere houtverwerkers, aanhoudend hoog.
De krantepapiersector (kranten
en tijdschriften) is tot nu toe de
minst onder druk staande sector.
Al moet ook hier worden gemeld
dat in Finland, marktleider inzake
de produktie van krantepapier,
prijsdalingen voor het papier
worden gesignaleerd. Wanneer
en welke invloed dat gaat krijgen

voor rondhout is nog niet helemaal duidelijk. "Ongelukkig" is
dat MoDo in Zuid Zweden in mei
een nieuwe krantepapierfabriek
in bedrijf heeft genomen met een
produktiecapaciteit van 285.000
ton.

Wat is de betekenis van
deze ontwikkelingen?
Hoewel dit marktbericht weinig
optimisme geeft voor de korte
termijn moet het bericht worden
gelezen tegen het licht van de
normale ontwikkelingen zoals die
zich al een eeuw lang elke 10-15
jaar in de houtmarkt voordoen.
De totale vraag naar hout neemt
echter voordurend toe, zodat er
over de lange termijn gerekend

altijd een goede markt voor hout
blijft.
Nieuw is wel dat door de toenemende communicatiemogelijkheden (zoals autotelefoon, fax, Email) en internationalisatie de
marktontwikkelingen elkaar sneller opvolgen. Prijsafspraken voor
een jaar of een half jaar bestaan
al bijna niet meer. Ook voor de
Nederlandse rondhoutmarkt is
dat van belang. Bij de rondhoutaankoop zullen handelaren bij
de inkoop met een groter risico
van marktontwikkelingen rekening moeten houden. Een ander
aspect dat versterkt naar voren
komt is dat de rondhoutverwerkende industrie grotere nadruk

zal leggen op betrouwbaarheid
van toeleveranciers. Nakoming
van leveringsafspraken, waarborging van kwaliteitseisen (juiste lengtes, diameterspecificatie
en snoeikwaliteit) worden be-'
langrijker naarmate kwaliteitszorg (o.a. ISO) in deze ondernemingen wordt uitgebouwd.
De rondhoutleveranciers kunnen
daaraan best voldoen indien zij
op hun beurt zijn voorzien van
betrouwbare en langdurige relaties aan bosbezitzijde. Dit geeft
de beste waarborgen voor een
marktconforme opbrengst voor
de Nederlandse boseigenaar.
Meevibreren met de bewegingen
van de markt is dus het parool!

't Schoutenhuis B.V.
rentmeesterskantoor te Woudenberg
roept sollicitanten op voor de functie

assistent-hoofd bos- en tuindienst
op het landgoed Oranie Nassau's Oord te Renkum.
Kandidaten voor deze functie moeten o.a. aan de volgende criteria voldoen:

- diploma Middelbare Bosbouw en Cultuurtechnische School of daarmee vergeliikbare
opleiding;

- naast bosbouwkundige kennis en ervaring ook gerichte belangstelling voor tuin- en
parkonderhoud;

- goede contactuele eigenschappen;
- beschikken over de benoeming tot Buitengewoon Opsporings Ambtenaar;
- leeftiid tussen 35 en 45 jaar.
Nadere schriftelijke informatie kan uitsluitend worden aangevraagd bij:
't Schoutenhuis bv, Postbus 13,3930 EA Woudenberg, tel. 033-2861 166.
Sollicitatietermijn sluit 2 1 dagen na verschijnen van dit blad.
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