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Ny uro i Kina, ytterligere svekket krone- dollar mot ni kroner.  

Året starter med nye svake tall fra Kinesisk industri med nedgang i indeksene for 10. måned på rad. Dette førte til kraftige 

fall på børsene i Asia som smittet til resten av verden. På råvaresiden gav det ikke de store utslagene nå, men en frykt om 

stadig lavere aktivitet i verdens største forbruker av stål og industrimetaller legger en demper på forventninger om 

prisutviklingen fremover. Mer optimistiske og spekulative syn er at råvarene nå er så lave at investorer snart vil kaste seg 

over råvarene i mangel av forventet avkastning på aksjer og lav rente. Nikkel og kobber gikk ned i desember, mens 

gjennomsnittsprisen på aluminium steg i norske kroner. Hydro spår en økning i forbruket på mellom fire og fem prosent i 

år, men tilbudsoverskuddet vil fortsatt være et faktum på rå-aluminium om ikke kapasitet stenges ned. Det er anslått at 

så mye som halvparten av smelteverkene taper penger på dagens prisnivå, til tross for en sterk dollar. Norsk PMI for 

desember som kom tirsdag viste et fall fra 47,6 til 46,8- det laveste nivået siden august. Lav aktivitet for under-

leverandørene i offshore grunnet mangel på investeringsvilje blant oljeselskapene er hovedårsaken til den svake PMI.  

Det er stor usikkerhet hvordan markedet for halvfabrikat vil utvikle seg i 2016. Det er jevnt over korte ledetider og god 

tilgang på de fleste metall og stålprodukter. Det rapporteres nokså lave nivå på lagrene av halvfabrikat hos de store 

grossistene i Europa. Det kan gi en «ketchup-effekt» om det oppleves at markedet passerer bunnen, råvareprisene stiger 

og leveringstidene øker. Valseverkene på aluminium har fremdeles god ordresituasjon, Hydro har levering uke 16/17 fra 

Karmøy og Hamburg. Pressverkene strever med lavere ordreinngang, markedet for ekstruderte profiler falt markert i 4. 

kvartal i fjor. På rustbestandig stål er det laber etterspørsel, på plater kan Outokumpu levere på 7 uker. Nedgangen i 

prisen på nikkel førte til lavere legeringstilleggene i januar. Prisen på nikkel er nå så lav at få tror den kan falle mer, 

fallhøyden er uansett liten. 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 ned i desember, gjennomsnittsprisen ble 

42,70 kr/kg. Skrotprisen på stål gikk omsider litt opp i januar til 866 kr/tonn for 520M.  

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 9,58 LME Al US $   1 478 

1 USD = NOK 8,93 LME Cu  US $   4 647 

                                 LME Ni US $   8 610 

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

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 12,94 13,31 12,79 12,77 13,01 13,20 

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 44,27 45,53 45,51 43,88 42,70 43,96 

Legeringstillegg rustfritt / syrefast: August September Oktober November Desember Januar 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 10,53 9,96 9,33 9,49 9,53 8,82 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 14,52 13,63 12,69 12,80 12,63 11,71 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 16,24 15,86 13,71 13,64 13,34 12,20 

Akselstål EN 1.4418 / S 165M varmv. 9,70 9,63 8,46 8,22 8,01 7,51 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 14,79 14,57 12,57 12,02 11,30 10,52 

 


