
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klare tegn til økte råvarepriser og lengre leveringstider på halvfabrikat. 
Etter en rolig sommer er optimismen tilbake i deler av europeisk industri. PMI målingen i Eurosonen viste en 
økning fra 50,3 i juli til 51,4 for august, som er det høyeste nivået siden juni 2011. Det mest gledelige er 
kanskje at oppgangen er bredt basert, alle land utenom om Frankrike viser fremgang. Også norsk PMI hoppet 
betydelig opp i august er landet på 53,0. Størst virkning har dette på kort sikt fått for kronekursen som har 
styrket seg litt mot Euro etter en veldig svak periode siste del av august. Metallprisene på LME steg markant 
første del av august, for så å falle litt tilbake. Unntaket er kobber som fortsatt ligger 200 dollar over nivået fra 
juli, gjennomsnittsprisen økte med 1,3 kr/kg til august 
Sammenslåingen mellom Hydro Aluminium Profiler (HAP) og Sapa er nå en realitet og den iverksettes 
omgående. HAP sitt pressverk på Raufoss må selges for å balansere markedsandelene i Skandinavia, prosessen 
forventes avsluttet om ikke lenge. Enheten på Magnor inngår i det nye selskapet under navnet Sapa Magnor.  
Det har vært god ordreinngang til de nordiske stål og metallverkene i august, bedre enn samme periode i fjor. 
Leveringstidene har gjennomgående økt både på valseprodukter og stang / profiler. På rustfritt har Outokumpu 
fra Tornio fullbooket oktober på plater/coil. De europeiske produsentene har signalisert en prisøkning på 40 
øre/kg på basisprisen. På stangstål er det god tilgang hos Sandvik og andre lagerholdere, mens det på 
nyproduksjon er økende leveringstider. Det ble små endringer i legeringstilleggene på rustbestandige stål i 
september.  På aluminium øker også ledetidene, særlig på plater og større profiler. Eksempelvis har Hydro på 
plater fra 8 til 13 ukers leveringstid. På plast er det ingen store bevegelser i leveringstidene, men økte 
materialkostnader og en svekkelse av den norske kronen gjør at vi vi øke våre listepriser med ca. 6% i løpet av 
september. Skrotprisen på stål fra Imatra gikk opp 240kr/t til 1630.- kr/ tonn for varmvalset stål 520M. På 
øvrige metaller er det ingen store endringer i leveringstidene. Prisavtaler på kobber korrigeres i samsvar med 
økning i gjennomsnittsprisen fra juli til august 
 
 
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 8,00        LME Al          US $   1 820 
1 USD  = NOK 6,07        LME Cu         US $   7 183 
                                         LME Ni          US $ 13 740 

 

Metallnoteringer siste fem 
mnd: 

April Mai Juni Juli August I dag 

Aluminium gjennomsnitt i 
NOK/kg 

10,94 10,85 10,90 10,92 11,11 11,05 

Kobber gjennomsnitt i 
NOK/kg 

43,30 43,68 42,68 43,18 44,46 45,25 

Legeringstillegg rustfritt / 
syrefast: 

April Mai Juni Juli August September 

EN 1.4301 /  
AISI 304 plater  

9,73 9,80 9,26 8,82 8,53 8,55 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 14,51 14,48 13,92 13,21 12,72 12,47 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt 
varmv. 

17,48 17,40 16,85 16,02 15,42 14,81 

Duplex SAF 2205 bolt 
varmv. 

13,74 13,74 13,60 12,96 12,53 11,66 

Super Duplex SAF 2507 
Bolt varmv. 

17,27 17,60 17,40 16,55 16,04 14,87 
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