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Euro fortsetter å styrke seg og rekordsterk PMI  

Euroen har styrket seg ytterligere mot dollar og norske kroner, i juni ble gjennomsnittet for 9,50 NOK. -10 øre opp fra mai. 
Mot dollar er Euro-styrkingen enda større, og USD spås svakere fremover. Goldman Sachs mener den norske kronen 
fremstår som meget undervurdert og tror den vil styrke seg mot Euro til 9,15 nok kommende halvår.  En svak oljepris er 
trolig mye av årsaken, og Erik Bruce i Nordea påpeker at utenlandske investorer selger seg ned i norske kroner for tiden. 
PMI for juni kom i dag på 55,1 som er den høyeste notering siden 2012. Det er særlig sysselsettingen som gjør et byks fra 
mai til juni. NIMA som utarbeider PMI-indeksen uttaler at industrien er i ferd med å riste av seg oljenedturen, veksten 
akselererer er blant kommentarene.  Europeisk PMI for juni kom for øvrig på 57,4, «lokomotivet» Tyskland drar opp med 
sin PMI på 59,6. Svakere dollar er trolig med og presser prisene på industrimetallene på LME oppover igjen. Både kobber 
og nikkel noteres høyere nå enn ved inngangen til juni, mens aluminium er på omtrent samme nivå. Legeringstillegget på 
rustbestandig har falt flere måneder på rad nå, men signalene vi får nå er at nedgangen vil stoppe. 

Økende leveringstider på halvfabrikat virker å være et fellestrekk på de ulike materialene ved inngangen til ferien. På 

aluminium har vi ytterpunktene med Hydro der de i Hamburg ikke har mer kapasitet i 2017, mens de på de norske 

verkene har 12-15 uker. Øvrige europeiske verk ligger på ca. 8 uker. Pressverkene har også lengre ledetider, stort spenn 

avhengig av profilenes størrelse. På rustbestandige plater og coil er det noe bedre tilgjengelighet fra Outokumpu, vi kan få 

standardmaterialer i august. Acerinox booker september leveranser på plater. På stangmaterialer er det god etterspørsel 

etter mindre dimensjoner, grovere diameter som gjerne brukes i maritim industri / offshore fortsatt litt svakt- men bedre. 

Prisen på kobber steg i juni, gjennomsnittsprisen endte på 51,65 kr/kg. Luvata kan levere i august, de Europeiske 

trekkverkene i september/oktober. Skrotprisen på stål gikk noe opp til 2188.- kr/tonn for 520M, leveringstidene fra Ovako 

Imatra er nå oktober/november. Det er fortsatt bra etterspørsel på plast halvfabrikat, særlig på akryl, men vi tror 

leveringstidene vil normalisere seg utpå høsten. En svak norsk krone presser prisene opp.  

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 9,51 LME Al US $   1 922 

1 USD  = NOK 8,37 LME Cu  US $   5 918 

                                 LME Ni US $   9 410 

Metallnoteringer siste fem mnd.: Februar Mars April Mai Juni I dag 

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 15,53 16,26 16,65 16,33 16,00 16,09 

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 52,90 53,00 52,80 51,30 51,65 52,76 

Legeringstillegg rustfritt / syrefast: Februar Mars April Mai Juni Juli 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 13,23 12,75 13,29 12,60 11,86 11,46 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 17,97 17,48 18,47 18,08 17,01 16,04 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 18,64 19,55 19,25 18,99 17,90 16,45 

Akselstål EN 1.4418 / S 165M varmv. 11,82 12,59 12,36 12,32 11,70 10,94 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 18,07 19,54 19,38 19,90 18,79 17,18 
 


