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Geelhoed lanceert nieuwe website!

In dit nummer:
1. Lancering website
2. Bijzonder bezoek
3. Prijzen nonferro
metalen gestegen

Sinds eind september heeft Geelhoed een nieuwe website. Wekelijks plaatsen wij
metaalgrafieken direct overgenomen van de Londen Metal Exchange (LME); zodat u op de hoogte blijft van de prijzen voor uw
oud metaal. Achter de vijf gele blokken vindt u uitgebreide informatie over (Schaal)inkoop, Containerservice, Afhaalservice, inname van Loodaccu’s en pakketteren. Op de dag van de lancering
werd een heerlijke taart van Internetbureau ONSWeb bezorgd.

Bijzonder bezoek bij Geelhoed.
De specialisten van Geelhoed hadden afgelopen week
een bijzonder stukje metaal op de werkbank: een
orgelpijp uit de 16de eeuw. De organist van een kerk
in Oegstgeest kwam langs om de samenstelling van
het instrument te laten bepalen. Hij vertelt dat het
orgel waar hij wekelijks op speelt hard toe is aan een
onderhoudsbeurt. Lees verder…..

Prijzen nonferro metalen gestegen; ijzerprijs verder gedaald.
De LME koersen van de belangrijkste nonferro metalen zitten de laatste tijd aardig in
de lift. Vooral Lood en Zink zijn sinds juli met ruim 10% in prijs gestegen, waarbij de
LME-koers van zink voor het eerst sinds de crisis van 2008 zelfs tot boven de
€ 2.000,- per ton is gestegen. Ook de prijzen van Nikkel (bepalend voor de waarde
van RVS) en Aluminium zijn sinds juli in waarde gestegen. Helaas is de afzet bij deze
metalen slecht (de fabrieken zitten tot het voorjaar van 2017 vol, waardoor de levertijden erg lang zijn geworden). Hierdoor komt de hogere koers van Nikkel en Aluminium maar zeer beperkt tot uiting in de kiloprijzen bij de oudmetaalhandel. De LME prijs
van koper heeft medio juli kortstondig gepiekt op bijna € 4.500,- per ton en is daarna
weer behoorlijk teruggelopen tot net boven
de € 4.000,-. De laatste weken lijkt de koers
van koper echter weer wat op te krabbelen
en hopelijk kunnen we dit minstens tot het
eind van het jaar vasthouden. Lees verder...
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