
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandede signaler i Europa og svakere norsk krone. 
Optimismen vi så for noen uker siden er litt mer usikker nå når Europa er tilbake fra ferie og ordrebøkene 
summeres opp. Outokumpu er rammet av overkapasitet på rustfritt i Europa etter at de tok over Inoxum 
(Thyssen) i slutten av 2012. De lanserte i dag en ny plan for å skape lønnsomhet som innebærer stenging av 
tyske verk og servicesentre. Til sammen ønsker de å redusere med opp til 3500 årsverk, som er en økning på 
1000 fra den opprinnelige planen. Produsentene av ekstruderte aluminium profiler ser kanskje litt lysere på 
situasjonen. Markedet synes å være i bedring, samtidig som det sammenslåtte Hydro / Sapa vil stenge ned en 
del presser i Europa for å tilpasse kapasiteten til etterspørselen. (Markedet på profiler er i Europa er i dag 21 % 
lavere enn i 2007.) Hydro Aluminium Profiler sitt pressverk på Raufoss ble for øvrig solgt i september til SKA 
Invest, et selskap som har spesialisert seg på å ta over gamle Hydro-selskaper. Det nye navnet blir Hydal 
Aluminium Profiler og vil fortsette produksjonen på Raufoss. Den norske kronen har svekket seg, særlig nå mot 
slutten av september mot Euro. For øvrig er det små endringer i råvarene på LME som igjen gir små justeringer 
i legeringstillegg på rustfritt. Det samme gjelder for kobber, gjennomsnittsprisen gikk ned 6 øre per kilo. Den 
varslede prisøkningen på plast er utsatt etter som materialkostnaden gikk litt ned igjen. Men en vedvarende 
svak norsk krone ville presse prisene opp. Skrotprisen på stål fra Imatra er uendret fra september til oktober på 
1630.- kr/ tonn for varmvalset stål 520M. Leveringstidene er fortsatt lange på noen produkter som 
overflatebehandlet aluminium og rundstål fra nyproduksjon. På standard materialer i rustfritt er Outokumpu i 
november, det samme er Acerinox. På aluminium plater ubehandlet er leveringstidene mye den samme (6-8 
uker), mens det på mindre profiler er 3-4 uker. På øvrige metaller og plastmaterialer er det ingen store 
endringer i leveringstidene.  
 
 
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 8,11        LME Al          US $   1 850 
1 USD  = NOK 6,00        LME Cu         US $   7 219 
                                         LME Ni          US $ 13 820 

 

Metallnoteringer siste fem 
mnd: 

Mai Juni Juli August September I dag 

Aluminium gjennomsnitt i 
NOK/kg 

10,85 10,90 10,92 11,11 10,80 11,12 

Kobber gjennomsnitt i 
NOK/kg 

43,68 42,68 43,18 44,46 44,40 44,95 

Legeringstillegg rustfritt / 
syrefast: 

Mai Juni Juli August September Oktober 

EN 1.4301 /  
AISI 304 plater  

9,80 9,26 8,82 8,53 8,55 8,51 

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

EN 1. 4404/AISI 316L bolt 
varmv. 

17,40 16,85 16,02 15,42 14,81 15,01 

Duplex SAF 2205 bolt 
varmv. 

13,74 13,60 12,96 12,53 11,66 11,85 

Super Duplex SAF 2507 
Bolt varmv. 

17,60 17,40 16,55 16,04 14,87 15,07 
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