
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukbar stemning i norsk industri og optimisme i aluminium. 
Norsk PMI for august kom i dag og antyder bedre stemning blant innkjøpssjefene i industrien. Indeksen steg til 
51,8 og størst endring var det i sysselsettingsindeksen sum har snudd den nedadgående tendensen.  
Bilindustrien øker stadig bruken av aluminium, press fra myndighetene i USA om mindre forbruk gjør setter 
ytterligere fart i bruken av lettmetallet. Nedstengning av kapasitet på primæraluminium bidrar også til en bedre 
balanse i markedet, mange smelteverk har gått med tap i lange tider med det prisnivået som har vært. På LME 
har prisen på aluminium steget med omkring 150 dollar per tonn bare i august, mens for øvrige industrimetaller 
er det mindre endringer.   
Markedet for halvfabrikat som plater, bånd og profiler i ulike stål og metaller er ganske normalt. Aktørene i 
Europa er først tilbake fra ferie nå, og vi ser noen av de store produsentene får strukket leveringstidene noe 
mens andre har kortere ledetider. Outokumpu har uke 42 fra Finland, men vesentlig lengre fra Sverige 
(tykke/store plater). Hydro har kortere leveringstid på de norske verkene, mens plater og bånd fra Tyskland er 
7-8 uker. Prisøkningen på LME og på ulike prosessene i videreforedlingen er betydelig, eksempelvis har prisen 
på pressbolt økt med vel fire kr/kg siden januar. Dette gir utslag på ekstrudert aluminium der pressverkene har 
fått en betydelig økt råvarekostnad.  Prisen på nikkel har vært rimelig stabil i august, en litt sterkere norsk krone 
gjør at legeringstilleggene på rustfritt endret seg noe ned for september. Det er noe bevegelse i råvareprisene på 
plast grunnet svakere tilgang, prisene på PMMA (akryl) signaliseres oppover. Dette skyldes planlagte stopp i 
produksjonen for nødvendig vedlikehold og synes derfor forbigående. På metaller og øvrige stål er det ingen 
store endringer, skrotprisen på stål er på 1820 kr/tonn, litt høyere enn i 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 8,12        LME Al          US $   2 114 
1 USD  = NOK 6,18        LME Cu         US $   6 995 
                                         LME Ni          US $ 18 575 
 

 

Metallnoteringer siste fem 
mnd: 

April Mai Juni Juli August I dag 

Aluminium gjennomsnitt i 
NOK/kg 

11,03 10,63 11,30 12,19 12,63 13,06 

Kobber gjennomsnitt i 
NOK/kg 

41,58 42,60 42,88 45,82 45,19 45,01 

Legeringstillegg rustfritt / 
syrefast: 

April Mai Juni Juli August September 

EN 1.4301 /  
AISI 304 plater  

9,09 9,93 11,37 11,59 11,93 11,86 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 13,38 14,88 17,44 18,16 18,25 18,07 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt 
varmv. 

16,11 17,99 20,83 21,37 21,71 21,55 

Duplex SAF 2205 bolt 
varmv. 

12,80 14,18 16,15 16,89 16,78 16,58 

Super Duplex SAF 2507 
Bolt varmv. 

16,18 18,11 20,43 21,45 21,49 21,23 
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