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Positiv PMI-måling og høyere metallpriser i starten av 2017. 

Norsk PMI kom mandag morgen og viser sterk økning fra svake 47,8 i november til 51,4 for desember. Indeks over 50 

indikerer vekst, og det er særling ordreindeksen som har stor fremgang. Også i Sverige starter året med en positiv PMI, 

faktisk den høyeste målingen på seks år. Kina gikk også inn i det nye året med en positiv PMI. Den norske kronen har 

styrket seg nesten 6 % mot Euro gjennom 2016, gjennomsnitt desember ble Nok 9,03. For øvrig styrket dollaren seg 

betydelig mot andre valutaer gjennom fjoråret og nådde i desember sitt sterkeste nivå på 14 år. Etter valget i USA i 

november og positive signaler fra Asia bykset også metallprisene kraftig opp, og de har i stor grad holdt seg oppe eller økt 

i norske kroner i desember. Mest markant er økningen på kobber, det «røde metallet» som av mange analytikere trekkes 

frem som en av de viktige temperaturmålerne på verdensøkonomien, har hatt en stigning på 23 % fra oktober. Prisen på 

nikkel var meget høy første del av desember før den falt noe tilbake da dollaren steg i verdi. I tillegg har prisen på krom 

steget betydelig, som er viktigste årsaken til det økte legeringstillegget på rustbestandige materialer i januar.  

Det er nokså normale leveringstider på plater og profiler i aluminium. Valseverkene i Europa ligger på 7-8 uker, mens 

pressverkene har ca. 4 uker. På rustbestandig stål går produsentene inn i det året med mer optimisme enn for et år siden. 

Økte råvarepriser på nikkel og krom gir økte legeringstillegg og et etterlengtet «dytt» i markedet.  Både Acerinox og 

Outokumpu er fullbooket i februar og det er lite på verkslager. På stangstål er det mer sammensatt med lange ledetider 

på blanktrukket materiale, mens det på grove/smidde dimensjoner fortsatt er svak etterspørsel. (Importen til Norge er 

ned mer enn 50 % på smidde dimensjoner mye brukt i offshore/maritim industri). Det ble en økning i legeringstilleggene 

på rustbestandige materialer i januar, slik det ser ut nå tror vi ikke på særlig endring i februar. Prisen på kobber steg på 

nytt i desember, gjennomsnittsprisen ble 51,55 kr/kg. Skrotprisen på stål økte 98.- kr/tonn til 1789- 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 9,00 LME Al US $   1 702 

1 USD = NOK 8,67 LME Cu  US $   5 501 

                                 LME Ni US $  10 095 

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

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 13,72 13,16 13,63 14,58 14,75 14,76 

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 42,25 41,35 41,75 48,70 51,55 50,43 

Legeringstillegg rustfritt / syrefast: August September Oktober November Desember Januar 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 9,66 10,39 9,71 10,17 11,04 12,34 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 13,82 14,37 13,92 14,50 15,51 17,25 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 14,56 15,56 14,89 15,18 16,01 17,41 

Akselstål EN 1.4418 / S 165M varmv. 8,88 9,27 8,93 9,09 9,54 10,38 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 13,80 14,42 13,95 13,86 14,45 15,69 
 


