
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Små endringer på industrimetaller, ny usikkerhet i Europa. 
Det har vært små bevegelser i metallprisene i februar, alle industrimetallene ligger på omtrent samme nivå som 
ved inngangen til måneden. På LME er noteringene noe lavere, men USD har styrket seg som gir litt høyere 
metallpriser i norske kroner. Det er fremdeles mye nedstengt kapasitet på aluminiumverkene globalt, samt 12 
millioner tonn metall på lager. I Kina er det mindre etterspørsel og store lager, etter at flere produsenter har økt 
kapasiteten. Det er skapt ny usikkerhet i Europa etter valget i Italia, mens tysk industri fremdeles viser styrke.  
Norsk PMI falt fra 50,5 i januar til 48,3 i februar som er den laveste noteringens siden juni i fjor. Norsk industri 
har tapt en del viktige kontrakter i offshoresektoren i det siste som demper optimismen blant innkjøpssjefene. 
Den norske kronen har også svekket seg mot Euro, men flere mener den vil styrke seg igjen. Morgan Stanley 
uttalte fredag at norske kronen vil gå opp mot syv kroner for en Euro i løpet av året. 
Fusjonen mellom Sapa og Hydro Aluminium Profiler realiseres i 2. kvartal, fremdeles venter man på 
godkjenning fra noen lands konkurransemyndigheter. Det som er klart er at hovedkontoret for det nye selskapet 
som blir hetende Sapa blir liggende i Oslo. (Respektive hovedkontor i Lausanne og Stockholm legges ned.) 
Markedet for ekstruderte produkter er fremdeles rimelig svakt. Pressverkene leverer profiler i aluminium på 3-4 
uker, men etterspørselen er økende som er normalt for årstiden. For øvrig har markedet for halvfabrikata 
strammet seg litt mer til, særlig på valseprodukter. Outokumpu har nå 6-7 ukers leveringstid på rustbestandige 
plater, men kapasiteten går ikke for fullt. Det spanske stålselskapet Acerinox økte tonnasjen med 10 % i fjor, 
mens resultatet gikk ned med 42 %. På aluminium ser vi at ordrebøkene vokser hos valseverkene. For tykkere 
plater er noen verk fullbooket første halvår. På plast er det ingen store endringer i priser eller leveringstider. 
Med kun små endringer i råvareprisene på LME og en litt svakere norsk krone ble det en liten økning i 
legeringstilleggene på rustbestandige stål i mars. Det var små endringer også på kobber, gjennomsnittsprisen 
økte med 13 øre per kilo til samme nivå som i januar. Skrotprisen på stål fra Imatra gikk opp til 1890.- kr/ tonn 
for varmvalset stål for mars.   
 
Dette påvirker følgende av våre lagerførte produkter: 
Aluminium plater               Kobber, messing og bronse      Rustfritt / syrefast stål/duplex/super-duplex 

Aluminium profiler            Nikkel, bly og tinn                    Spesialstål varmv.520M og seigherdet 2244/2541 
RHEINZINK / VM ZINC   Titan grad 2 og grad 5             Inconel 625 og 718            

 

1 Euro  = NOK 7,48        LME Al          US $   1 962 
1 USD  = NOK 5,76        LME Cu         US $   7 620 
                                         LME Ni          US $ 16 485 

 

Metallnoteringer siste fem 
mnd: 

Oktober November Desember Januar Februar I dag 

Aluminium gjennomsnitt i 
NOK/kg 

11,44 11,22 11,76 11,53 11,64 11,32 

Kobber gjennomsnitt i 
NOK/kg 

47,89 45,81 46,39 46,26 46,39 45,47 

Legeringstillegg rustfritt / 
syrefast: 

Oktober November Desember Januar Februar Mars 

EN 1.4301 /  
AISI 304 plater  

10,00 10,14 9,28 9,67 9,58 9,98 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 15,28 15,21 13,91 14,45 14,47 14,85 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt 
varmv. 

18,57 18,68 16,93 17,67 17,66 17,87 

Duplex SAF 2205 bolt 
varmv. 

14,89 14,44 13,37 13,74 13,73 13,83 

Super Duplex SAF 2507 
Bolt varmv. 

18,36 17,34 16,17 16,53 16,79 17,42 
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