Skujkoku zāģmateriālu cenas Ziemeļamerikā turpina
samazināties
Kokmateriālu cenas parasti samazinās ap Darba svētkiem (5. septembrī)
un turpina kristies līdz ASV Pateicības dienai (novembra beigās), kad
parasti ir zemākās koksnes izstrādājumu cenas gadā.
Protams, kopš 2020. gada sākuma nav bijis normāls gads, un pēdējos
divos gados nav novērotas vēsturiski novērotās sezonālās cenu
tendences. Patiesībā pat nekustamo īpašumu tirgotāji ir ziņojuši, ka
pēdējos divus gadus nav vērojama ierastā ikgadējā mājokļu pirkšanas un
pārdošanas aktivitātes tendence. Vai 2022. gads varētu iezīmēt
atgriešanos pie tā, ko kokrūpniecības nozares dalībnieki pazīst kā tipisku
sezonālu cenu ciklu? To rādīs tikai laiks.
Turpinot šovasar lielāko daļu vasaras novēroto svārstīgo tendenci, 2022.
gada nedēļā, kas beidzās 2022. gada 26. augustā, skujkoku zāģmateriālu
t.s.etalonmateriālu cena Rietumu egles un priedes egles 2x4 #2&Btr KD
(RL) bija 55 ASV dolāri par mfbm (1000 mfbm ir 2,3597 kubikmetri), kas ir
par 69 ASV dolāriem jeb -11 % zemāka nekā iepriekšējā nedēļā, kad tā
bija 624 ASV dolāri, un par 116 ASV dolāriem jeb -17 % zemāka nekā
pirms mēneša, kad tā bija 671 ASV dolāri.
Vairāki tirgus dalībnieki ziņoja, ka kokzāģētavas turpināja piegādāt
kokmateriālus par pašreizējām cenām, vienlaikus arī klusējot un
pārdodot kokmateriālus par cenu, kas ir līdz pat 100 dolāriem zemāka
par pašreizējām cenām, veicot apjomīgus darījumus.
Pieprasījumu un no tā izrietošo pārdošanas aktivitāti klusināja vasaras
beigās valdošā apātija un vispārējā nenoteiktība par tirgus virzību
Pagāja vēl viena vienmuļa darba nedēļa, jo tie nedaudzie ASV rietumu SP-F piegādātāji, kas nebija atvaļinājumā, gaidīja septembri. Cenas bija
grūti noteikt, bet 2x4 R/L izmēri ievērojami samazinājās visās kategorijās.
Tirgotāji atzīmēja, ka tirgus ir vienkārši paralizēts, jo gan pircēji, gan
pārdevēji nepadevās, baidoties, ka pēc dažām nedēļām varētu nonākt
nepareizajā pusē, ja tagad spertu kādu kļūdainu soli. Tas tikai
pastiprināja jau tā ievērojamo apjukumu, kas virmoja tirgū. Vairumā

gadījumu zāģētavu pasūtījumu datnes acīmredzot bija 12. septembra
nedēļā.
Saskaņā ar Kanādas piegādātāju sniegto informāciju rietumu S-P-F tirgu
joprojām raksturoja nenoteiktība un klusums. Daudz cilvēku no visiem
meža nozares segmentiem vēl aizvien bija devušies vasaras beigu
atvaļinājumos. Pircēju aktivitāte joprojām bija klusa un aprobežojās ar
nelieliem apjomiem, pirkumiem "tikai laikā". Visbiežāk tirgotā prece, kā
parasti, bija #2&Btr 2x4 R/L, bet pat šī "maizes un maizes kumosa" prece,
šķiet, virzījās lēni. Pieprasītās cenas reģionālo un valsts zāģētavu starpā
ievērojami atšķīrās, jo visas centās apmierināt to nelielo pieprasījumu,
kas bija vērojams.
Kanādas rietumu S-P-F koksnes ražotāji atkal samazināja savas
pieprasītās cenas no 50 līdz 110 ASV dolāriem. Pircēji lielākoties palika
piesardzīgi un neaktīvi, paļaujoties uz jauktām kravām no kokzāģētavām
un ātru piegādi no izplatīšanas tīkla, lai nepieļautu krājumu izsīkšanu līdz
“tukšiem plačiem”. Atsevišķu koksnes veidu zāģētavās pasūtījumu
pieprasījumi turpināja sarukt, tomēr, daudziem zāģmateriāliem bija
pietiekama tūlītēja pieejamība, bet ne vairāk kā divas nedēļas uz priekšu.

