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Mer stabil norsk krone og god vekst i industrien.  

Den norske kronen har vært mer stabilt den siste måneden enn de foregående, kun en marginal svekkelse mot Euro og 

gjennomsnittet endte på 9,67 NOK. Dollaren styrket seg noe (1 %) i perioden, mens metallprisene på LME har svingt opp 

og ned. Kobber og rå-aluminium er noe ned, mens nikkel er opp. Oljeprisen falt fra nesten 70 dollar fatet for så å stige 

igjen mot slutten av måneden. Norsk PMI havnet på 57,5 for februar, ned 0,9 fra januar. Det er likevel en sterk måling 

som bekrefter veksten i industrien. Hydro presenterte fjerde kvartal 2017 den 16. februar og nærmest doblet resultat i 

forhold til samme periode i 2016. Forbedringen skyldes i stor grad høyere pris på aluminium. Hydro fremhever god 

etterspørsel fra i markedet for transport, bygg og anleggsbransjen og anslår en vekst i forbruket globalt på 4-5 % i 2018. 

Aksjene på flere stål og metall-selskaper svinger denne uken etter at president Trump truer med økt toll på metaller hhv 

25% på stål og 10% på aluminium. Det ventes en snarlig avgjørelse på dette. 

Leveringstidene er relativ lang på mange materialer, særlig gjelder dette på spesialstål. Dette er ikke uvanlig, men det er 

mer markant enn vi har sett tidligere. Store kinesiske aktører har varslet redusert eksport til Europa, og det påvirker 

eksempelvis pressverkene. Hydros pressverk har 10-12 ukers leveringstid, det samme har Hydal. På valseprodukter ligger 

Hydro på 4-12 uker, normalen for de europeiske verkene er omkring 8 uker. Det samme gjelder på rustbestandige plater, 

Outokumpu er primo mai. På kobber er leveringstidene noe kortere, gjennomsnittsprisen ble 58,70 kr/kg i februar. På 

spesialstål er det lange ledetider, spesielt er det utfordrende å få tak i sylinder rør og stenger. På rustbestandige stangstål 

er også markedet bedre, Valbruna er snart fullbooket for 2018. Legeringstillegget steg markant på syrefast i mars grunnet 

høyere priser på nikkel og molybden. Skrotprisen på stål gikk ned omkring 10 % til 2604.- kr/tonn for 520M. På plast 

halvfabrikat er råvareprisene på PMMA (akryl), PVC skum (ekspandert) og PC (polykarbonat) økt, og prisene ble økt med 5 

% fra 1. mars som varslet i forrige Markedsrapport.  

Dette påvirker følgende av våre lagerførte produkter: 

Aluminium plater   Kobber, messing og bronse Rustbestandige stål/Duplex/Super-duplex 

Aluminium profiler   Nikkel, bly og tinn    Spesialstål varmv.520M og seigherdet 2244/2541 

RHEINZINK    Titan grad 2 og grad 5   Inconel 625 og 718            

1 Euro = NOK 9,64 LME Al US $   2 138 

1 USD  = NOK 7,91 LME Cu  US $   6 953 

                                 LME Ni US $  13840 

Metallnoteringer siste fem mnd.: Oktober November Desember Januar Februar I dag 

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 17,18 17,33 17,35 18,08 17,03 16,91 

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 57,80 59,40 60,15 59,50 58,70 58,06 

Legeringstillegg rustfritt / syrefast: Oktober November Desember Januar Februar Mars 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 11,86 12,03 13,20 12,87 13,09 13,31 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 16,93 17,02 18,60 18,39 19,50 20,38 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 17,12 17,51 19,64 19,45 20,61 21,61 

Akselstål EN 1.4418 / S 165M varmv. 10,63 11,17 12,32 12,39 12,76 13,12 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 16,31 17,13 18,80 19,22 20,10 21,07 
 


