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Prisene stiger, usikker prognose for Norsk industri og svakere USD. 

Industrimetallene kom med god fart inn i 2017 og råvarene har gått ytterligere opp på LME gjennom januar. Særlig på 

aluminium er det mange underliggende faktorer som gir økt pris og mer optimisme, som igjen smitter på aksjekursen til 

bla. Hydro. Kombinasjonen av mulige kapasitetskutt (ca. 3mill tonn) i Kina og amerikanske tollbariærer kan sende prisen 

over 2000 dollar tror Goldman Sachs. Også på rustfritt er markedet i bedring, Outokumpu kom med sitt resultat for 4. 

kvartal torsdag som viste betydelig fremgang fra tidligere. SSB kom med sin konjunkturrapport for 4. kvartal sist uke og 

den viser fortsatt tilbakegang for norsk industri, men mye mindre enn tidligere. Investeringene i oljenæringen går 

ytterligere noe ned i 2017. Norsk PMI kom sist uke på 51,4 for januar, ned 0,2 fra desember. Mest gledelig er økningen i 

delindeksen for sysselsetting. Det er det høyeste nivået på to år og et signal om at deler av industrien vil ansette nye 

medarbeidere. Dollarene steg veldig i 4. kvartal, mens den i januar har sunket nesten 5 % mot norske kroner. Euroen 

holder seg mer stabil, gjennomsnittet for januar ble 8,99 NOK.  

Leveringstidene har strukket seg noe i starten av året, på rustbestandige plater er Outokumpu og Acerinox i april. På 

stangstål har det lenge vært lange ledetider på nyproduksjon, mens tilgjengeligheten er ganske god for 

standardmaterialer fra lager.   Det ble en ny økning i legeringstilleggene på rustbestandige materialer i februar, særlig 

grunnet høy pris på krom. Prisen på nikkel er tilbake på over 10 000 dollar i skrivende stund, men vi tror ikke det blir noen 

økning til mars. Til tross for  brukbar etterspørsel og litt lengre leveringstider på rustfritt, er det vanskelig for verkene å få 

opp basisprisen. På aluminium varierer leveringstidene en hel del, mange valseverk er på 8 uker- mens enkelte har 14 

uker. Også på pressverkene varierer ledetiden fra fire til 11 uker. Prisene ventes å øke noe, også premium på aluminium 

er litt økende. Prisen på kobber steg marginalt i januar, gjennomsnittsprisen ble 51,60 kr/kg. Skrotprisen på stål økte 329.- 

kr/tonn til 2118.- 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 8,85 LME Al US $   1 815 

1 USD = NOK 8,20 LME Cu  US $   5 836 

                                 LME Ni US $  10 220 

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

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 13,16 13,63 14,58 14,75 15,01 14,88 

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 41,35 41,75 48,70 51,55 51,60 52,13 

Legeringstillegg rustfritt / syrefast: September Oktober November Desember Januar Februar 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 10,39 9,71 10,17 11,04 12,34 13,23 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 14,37 13,92 14,50 15,51 17,25 17,97 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 15,56 14,89 15,18 16,01 17,41 18,64 

Akselstål EN 1.4418 / S 165M varmv. 9,27 8,93 9,09 9,54 10,38 11,82 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 14,42 13,95 13,86 14,45 15,69 18,07 
 


