
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svakere norsk krone og betydelig prisstigning på aluminium 
Den norske kronen har svekket seg ytterligere i oktober, så langt i år er den 9 % svakere mot dollar. Mot Euro 
er svekkelsen liten, men likevel positiv for eksportrettet industri. Den sterke dollaren kompenserer en del av 
prisfallet på råvarer, både olje og industrimetaller. Metallprisene på LME gikk litt ned i oktober, men tenderer 
nå opp igjen. Tilliten til norsk økonomi er betydelig svekket gjennom de siste ukene, godt hjulpet av media som 
trekker frem mange negative nyheter som nedbemanninger etc. Men i dag kom en gladmelding fra Statoil som 
ber leverandørindustrien posisjonere seg på store leveranser til Johan Sverdrup. I Europa er det også roligere 
enn normalt, Barclays venter null vekst i Tyskland i tredje kvartal og 0,2 % i 4. kvartal. De store grossistene i 
Europa har trolig litt mye på lager og vil trolig redusere disse noe mot nyttår.  
Markedet for halvfabrikat i ulike stål og metaller virker relativt svakt. Likevel strever aluminium produsentene 
med en dramatisk høyere råvarekostnad grunnet økt «premium». Premium sikrer tilgang til fysisk metall 
inkludert transport og gjør at råvaren for eksempelvis et pressverk har steget med mer enn 30 % så langt i år. 
Den samme stigningen kommer på plater og bånd, også på lakkert og eloksert.  Mindre forbruk / etterspørsel i 
Europa, kombinert med produsenter som vil presse prisene opp, gjør at mange har vært forsiktige og 
leveringstidene er korte. På rustfritt er også etterspørselen moderat og mange sitter på gjerdet for å kjøpe 
mindre materialer nå som legeringstillegget er på vei ned. Men med oppsvinget i prisen på nikkel de siste 
dagene og fortsatt svak norsk krone kan det bli en økning allerede i desember på rustfritt. Det er fortsatt aktuelt 
at EU innfører anti dumping tiltak mot Kina og Taiwan på rustbestandige plater og bånd fra nyttår. På øvrige 
metaller og stål er det ingen store endringer, skrotprisen på stål er ned 170kr/tonn til 1650 kr/tonn for 520M.  

 
 

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 8,45        LME Al          US $   2 037 
1 USD  = NOK 6,77        LME Cu         US $   6 835 
                                         LME Ni          US $ 15 900 

 

Metallnoteringer siste fem 
mnd.: 

Juni Juli August September Oktober I dag 

Aluminium gjennomsnitt i 
NOK/kg 

11,30 12,19 12,63 13,44 12,83 13,78 

Kobber gjennomsnitt i 
NOK/kg 

42,88 45,82 45,19 45,41 46,11 48,23 

Legeringstillegg rustfritt / 
syrefast: 

Juni Juli August September Oktober November 

EN 1.4301 /  
AISI 304 plater  

11,37 11,59 11,93 11,86 12,04 11,03 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 17,44 18,16 18,25 18,07 18,27 16,36 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt 
varmv. 

20,83 21,37 21,71 21,55 21,75 19,38 

Duplex SAF 2205 bolt 
varmv. 

16,15 16,89 16,78 16,58 16,68 14,88 

Super Duplex SAF 2507 
Bolt varmv. 

20,43 21,45 21,49 21,23 21,33 18,68 
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