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Lavere råvarepriser grunnet svakere Kina-vekst, dollar styrker seg videre. 

Svakere etterspørsel fra Kina, verdens største forbruker av råvarer, har senket råvareprisene ytterligere i november, godt 

hjulpet av den stadig styrkede amerikanske dollar. Nikkel har falt mer enn 10 % på en mnd. til under 9000 dollar per tonn, 

det laveste nivå på mange år.  Rå-aluminium ligger også lavt på LME, men et varsel fra Kina om at de skal øke lageret sitt 

med 900 000 tonn ga et løft sist uke. Smelteverkene har tatt utfordringen med de lave prisene ved å kutte kostnader per 

tonn produsert, som igjen har ført til ytterligere tilbudsoverskudd av metall. Ikke lønnsomme smelteverk burde heller blitt 

stengt for å bedre balansen i markedet. Også kobber gikk ned i pris på LME siste uken i november.  

Norsk PMI for november som kom tirsdag viste et fall fra 48,3 til 47,6. Selv om det er lavere tall enn i oktober er det bedre 

enn i sommer, noe som tyder på at den negative tendensen kan være brutt sier Svein-Egil Holberg i NIMA.   Kronen har 

styrket seg 3 øre mot Euro i november, men svekket seg hele 45 øre mot dollar på samme tid.  De fleste analytikere tror 

dollaren vil styrke seg ytterligere, enkelte tror dollaren kan bli like mye verdt som Euro. Det er rentemøter i Europa og 

USA kommende to uker som vil være viktige i denne sammenheng.   

Markedet for halvfabrikat er fortsatt rimelig svakt på de fleste metall og stålprodukter. Unntaket er valseverkene på 

aluminium som har best ordresituasjon, særlig de som leverer til bilindustrien. Aleris har eksempelvis solgt sin kapasitet til 

dette segmentet for hele 2016. Hydro har lang ledetid fra Karmøy (uke 13) og Hamburg (uke 15), men kortere fra de 

andre valseverkene. Pressverkene strever med lavere ordreinngang, særlig på større profiler. Riktignok har det svenske 

markedet vært bra for ekstruderte profiler i november, men ledetidene er generelt sett korte. På rustbestandig stål er det 

laber etterspørsel, de store grossistene i Europa etterfyller kun det de må for å ha lave lager til årsskiftet. Nedgangen i 

prisen på nikkel gav en justering ned på legeringstilleggene for desember. Om prisen på nikkel forblir på dagens nivå blir 

det neppe økning i januar. En svak norsk krone bidrar generelt til å holde nivået oppe, tilsvarende som det også løfter 

prisene på øvrige importvarer som plast halvfabrikat. Prisen på kobber gikk som nevnt ned i november, gjennomsnitts-

prisen ble 43,88 kr/kg. Skrotprisen på stål er betydelig ned også i desember til 770 kr/tonn for 520M. Dette er en 

halvering i forhold til nivået ett år tilbake.  

Dette påvirker følgende av våre lagerførte produkter: 

Aluminium plater   Kobber, messing og bronse Rustbestandige 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 9,17 LME Al US $   1 450 

1 USD = NOK 8,65 LME Cu  US $   4 619 

                                 LME Ni US $   8 875 

Metallnoteringer siste fem mnd.: Juli August September Oktober November I dag 

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 13,65 12,94 13,31 12,79 12,77 12,54 

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 46,65 44,27 45,53 45,51 43,88 42,52 

Legeringstillegg rustfritt / syrefast: Juli August September Oktober November Desember 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 10,90 10,53 9,96 9,33 9,49 9,53 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 15,45 14,52 13,63 12,69 12,80 12,63 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 17,61 16,24 15,86 13,71 13,64 13,34 

Akselstål EN 1.4418 / S 165M varmv. 10,18 9,70 9,63 8,46 8,22 8,01 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 16,79 14,79 14,57 12,57 12,02 11,30 

 


