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Rally på rå-aluminium i april, sterkere dollar og god fart i industrien.  

I april har vi hatt de største prisendringene på lenge i aluminium. Hovedårsaken var USA sine sanksjoner mot eieren av 

Rusal, en av verdens største produsenter av rå-aluminium. Prisen nådde sitt høyeste nivå i denne omgang på LME 19 april 

på 2586 dollar per tonn etter at Rusal ble nektet å omsette sineråvarer på LME eller i markedet generelt. Flere plate og 

pressverk mistet over natten sine råvareforsyninger, og om de fikk tak i metall, ble prisen fem kroner per kilo høyere. Fra 

før er vi kjent med Hydros utfordringer i Brasil som gjør at verdens største Alumina-produsent må kjøre med halv maskin. 

Etter at Trump-administrasjon gav Rusal-eieren frist til september med å dokumenter sin uskyld har rå-vare markedet 

roet seg noe og vi ser en noe fastere prisbilde på et høyt, men mer «fornuftig nivå» på omkring 2250 USD/tonn. På 

toppen av dette ser vi en klar styrking av amerikanske dollar, fra midten av april til i dag med omkring 4 %.  Full fart i 

amerikansk økonomi sies å være årsaken. Prisen på nikkel har også svingt veldig opp gjennom april, før det flatet ut igjen 

på ca. 14 000 dollar. Legeringstillegget på rustbestandige materialer blir ikke særlig påvirket for mai da det settes mellom 

den 20. i hver måned, men det ligger an til en økning i juni. Norsk PMI havnet på 56,2 for april, opp 1,2 fra mars. 

Innkjøpspris indeksen bekrefter vekst i industrien og det er jevn økning på nesten alle del-indekser. Svensk PMI gikk noe 

tilbake i april, mens EU er på linje med Norge. Frykten for en handelskrig er fortsatt til stede og en sterk Euro bekymrer. 

Leveringstidene er nokså lange for de fleste materialer, og i særdeleshet på spesialstål og rustbestandig stangstål. For 

disse materialene er verkenes kapasitet i år solgt. Det brist på råstål som er mye av årsaken. På rustfrie plater og bånd er 

Outokumpu i juni/juli, det samme gjelder Acerinox. Legeringstillegget ble nesten uforandret i mai, men det ligger an til 

økning i juni. Skrotprisen på stål gikk marginalt opp til 2903.- kr/tonn for 520M. På aluminium ligger ledetiden fra 

pressverkene fra 4-12 uker, 6-20 uker for Hydros ulike valseverk. Øvrige europeiske valseverk ligger på 8-10 uker.  På 

kobber er leveringstidene 4-8 uker, gjennomsnittsprisen ble 57.- kr/kg i april. Prisene på tynnplater / galvanisert har økt i 

andre kvartal med 200-500 kr/tonn. 

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 9,71 LME Al US $   2 270 

1 USD  = NOK 8,11 LME Cu  US $   6 785 

                                 LME Ni US $  13960 

Metallnoteringer siste fem mnd.: Desember Januar Februar Mars April I dag 

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 17,35 18,08 17,03 16,27 17,59 18,40 

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 60,15 59,50 58,70 56,56 57,00 58,30 

Legeringstillegg rustfritt / syrefast: Desember Januar Februar Mars April Mai 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 13,20 12,87 13,09 13,31 13,80 13,98 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 18,60 18,39 19,50 20,38 21,04 21,00 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 19,64 19,45 20,61 21,61 21,83 22,54 

Akselstål EN 1.4418 / S 165M varmv. 12,32 12,39 12,76 13,12 13,29 14,08 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 18,80 19,22 20,10 21,07 21,51 22,52 
 


