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Råvarene noe opp på LME, styrket norsk krone og økt PMI. 

Råvarene har steget på LME i september, størst økning har det vært på tinn. Dette skyldes at lageret på LME falt 38 % til 

det laveste nivået på 16 år. Nikkel har også vist styrke, trolig med bakgrunn i at flere gruver på Filipinene vil bli stengt 

grunnet nye miljøkrav. Prisen på rå-aluminium er også noe opp, mens i norske kroner er den marginalt lavere. Lager på 

LME viser fallende tendens, men frykten for at verkene skal starte nedstengt kapasitet gjør at prisen holdes relativt lav. 

Produsentene i Kina har kapasitet til å øke produksjonen med 10 % relativt raskt, men det er ikke lønnsomt på dagens 

nivå. Etter beslutning om uendret rente fra Norges Bank styrket kronen seg umiddelbart. Analytikerne har ulike 

synspunkter på utviklingen, Merrill Lynch prognostiserer Euro i 8,57 mot gjennomsnitt for september på 9,20 NOK. 

Oljeprisen har stor påvirkning, den fikk et løft sist uke da OPEC startet diskusjonen om produksjonskutt. Prisen er nå over 

50 dollar per fat. Norsk PMI for september endte på 52,6, en økning fra 50,8 i august. Det er i hovedsak ordre og 

produksjonsindeksen som er opp, mens sysselsettingsindeksen fortsatt er svak 

Det er lange ledetider på valseprodukter for rustbestandig stål, og til dels på aluminium. Outokumpu er nesten fullbooket 

i 2016, Acerinox har desember produksjon. Valbruna når rekordtonnasje på valset rustbestandig stangstål, på 

grove/smidde dimensjoner ser de en viss bedring i etterspørselen fra offshore/maritim sektor. Bearbeidingsprisene er på 

vei opp, men det er snakk om mindre endringer. Pressverkene har på ekstruderte profiler i aluminium noe kortere ledetid 

nå enn før ferien. Det ble en liten nedgang i legeringstilleggene på rustbestandige materialer i oktober, om prisene på 

nikkel og molybden holder seg på dagens nivå kan det bli en liten økning i november. Prisen på kobber noe ned i 

september, gjennomsnittsprisen sank med 90 øre/kg. Skrotprisen på stål ned 133.- kr/tonn til 1394- 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 8,96 LME Al US $   1 679 

1 USD = NOK 7,99 LME Cu  US $   4 790 

                                 LME Ni US $  10 210 

Metallnoteringer siste fem mnd.: Mai Juni Juli August September I dag 

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 12,82 13,30 13,89 13,72 13,16 13,42 

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 41,47 41,22 43,10 42,25 41,35 42,85 

Legeringstillegg rustfritt / syrefast: Mai Juni Juli August September Oktober 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 8,18 8,64 8,57 9,66 10,39 9,71 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 11,24 12,20 12,66 13,82 14,37 13,92 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 11,28 11,98 12,79 14,56 15,56 14,89 

Akselstål EN 1.4418 / S 165M varmv. 6,87 7,21 7,96 8,88 9,27 8,93 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 9,89 11,13 12,74 13,80 14,42 13,95 

 


