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Stigende metallpriser på LME, Hydro tror på sterk vekst i aluminium. 

Råvarene har økt noe på LME i oktober, dempet av en litt sterkere krone utgjør det ca. 50 øre/kilo økning i norske kroner. 

Hydro kom med bedre resultater enn ventet for 3. kvartal sist uke, godt hjulpet av kostnadskutt og bedre noe bedre priser 

enn fryktet. Hydro venter en vekst i forbruket på primæraluminium på 13 % frem til 2020. Størst forventninger har 

selskapet til bilindustrien, deres nye linje i Grevenbroich er snart klar og bilfabrikkene synes å stå i kø utenfor. Markedet 

for primær-aluminium vurderes mer i balanse enn tidligere og prisene viser styrke. Nøkkeltall som kom fra Kina i dag 

bekrefter dette bilde. Norsk PMI for oktober kom i dag på 52,6 som er samme nivå som forrige måned. Det er et høyt nivå 

som indikerer vekst i industrien, men det står i kontrast til konjunkturbarometeret fra SSB for tredje kvartal som viser 

fortsatt nedgang. Norges Bank holdt renten uendret på siste møte, kronen styrket seg umiddelbart før den falt tilbake 

omkring 9 kroner mot Euro som også var gjennomsnittet i oktober. Oljeprisen ligger rundt 50 dollar fatet som er noe 

høyere enn mange har forventet og som bidrar til styrking av kronen. Valget i USA og frykten for hva som kan skje om 

Trump blir president vil trolig prege finansmarkedet i uken som kommer.  

Det er lange leveringstider på plater og coil i rustbestandig stål og aluminium. Både Acerinox og Outokumpu er fullbooket 

i år og det er lite på verkslager. På stangstål har de fleste verkene lange ledetider, særlig på diameter under 100mm. På 

grove/smidde dimensjoner er det små tegn til bedre etterspørsel fra offshore/maritim industri. Det ble en liten økning i 

legeringstilleggene på rustbestandige materialer i november, ny økning må påregnes i desember om prisen på nikkel 

holder seg på dagens nivå. På aluminium er det noe mer sammensatt, normale ledetider på ekstruderte profiler og noen 

typer plater kan leveres før jul. Andre derimot som coil fra Hydro og Alcoa er fullbooket til mars neste år. Prisen på kobber 

var litt opp i oktober, gjennomsnittsprisen steg med 40 øre/kg. Skrotprisen på stål ned 173.- kr/tonn til 1221- kr/tonn for 

520M. På plast er det varslet en økning i prisene på akryl for levering i slutten av året.  

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 9,05 LME Al US $   1 724 

1 USD = NOK 8,23 LME Cu  US $   4 827 

                                 LME Ni US $  10 600 

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

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 13,30 13,89 13,72 13,16 13,63 14,19 

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 41,22 43,10 42,25 41,35 41,75 42,95 

Legeringstillegg rustfritt / syrefast: Juni Juli August September Oktober November 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 8,64 8,57 9,66 10,39 9,71 10,17 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 12,20 12,66 13,82 14,37 13,92 14,50 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 11,98 12,79 14,56 15,56 14,89 15,18 

Akselstål EN 1.4418 / S 165M varmv. 7,21 7,96 8,88 9,27 8,93 9,09 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 11,13 12,74 13,80 14,42 13,95 13,86 
 


