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Rekordsvak norsk krone og ny sterk PMI-måling.  

På ny overasker den norske kronen med kraftig svekkelse, spesielt mot Euro. Og det til tross for at oljeprisen har styrket 

seg etter at OPEC besluttet å forlenge avtalen om kutt i oljeproduksjonen. Nedkjølingen i boligmarkedet og litt skuffende 

«shopping-tall» for november pekes på som medvirkende årsaker til at kronen svekkes. Gjennomsnittlig Eurokurs for 

november ble 9,61 NOK, som er det svakeste siden den europeiske valutaen ble innført i 1999. Ekspertene tror fortsatt på 

en sterkere krone, men det vil trolig ta tid. Uansett er dette meget positivt for norsk industri og vår konkurransekraft, selv 

om importen av råvarene vi trenger blir dyrere. Norsk PMI kom i dag med en meget sterk måling på 57,1, som tyder på at 

landets innkjøpsledere ser positivt på fremtiden. Dette betyr økt fart i industrien, det er ordre og sysselsettingsindeksen 

som stiger mest. I Europa er farten betydelig større, Europeisk PMI kom på 60,1 for november. Etter at orkanen Harvey 

verdens største produsenter av grafitt elektroder i Texas ut av spill har prisene på elektrodene som brukes i smeltingen av 

stål økt med 300 % siden nyttår. Dette gjør at en rekke stålverk øker prisene ekstraordinært mye fra nyttår av. Dette 

gjelder på alle stålprodukter, men slår ikke fullt så mye ut på rustbestandige produkter. 

Leveringstidene er noe kortere på aluminium profiler, som er relativt normalt for årstiden. På valseverkene for aluminium 

er ledetiden omkring 9 uker.  På rustbestandige plater er det litt strammere enn for en måned siden, Outokumpu har nå 

februar levering fra alle sine verk. På stangstål er det fremdeles korte ledetider på smidd materialer, mens det på valset 

rundtstål fortsatt veldig lange leveringstider på spesialiteter. Økningen i prisen på nikkel slår ut med vesentlig høyere 

legeringstilleggene på rustbestandige materialer i desember.  Prognosen tilsier ingen store endringer til januar, men en 

fortsatt svak krone kan endre dette betydelig. Det fører også til økning i basisprisene. Kobberprisen er også stigende og 

leveringstiden på skinner fra de Europeisk verkene omkring åtte uker. Gjennomsnittsprisen på kobber steg med 1,60 kr/kg 

i november, mens skrotprisen på stål gikk ned til 2342.- kr/tonn for 520M. På plast halvfabrikat ligger det an til ble ny 

prisøkningen fra januar av med bakgrunn i ytterligere svekkelse av kronen. 

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    Titan grad 2 og grad 5   Inconel 625 og 718            

1 Euro = NOK 9,90 LME Al US $   2 062 

1 USD  = NOK 8,30 LME Cu  US $   6 733 

                                 LME Ni US $  11130 

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

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 15,54 16,07 16,64 17,18 17,33 17,12 

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 52,20 54,50 54,90 57,80 59,40 60,25 

Legeringstillegg rustfritt / syrefast: Juli August September Oktober November Desember 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 11,46 10,68 10,56 11,86 12,03 13,20 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 16,04 15,05 15,21 16,93 17,02 18,60 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 16,45 15,24 15,57 17,12 17,51 19,64 

Akselstål EN 1.4418 / S 165M varmv. 10,94 9,91 9,83 10,63 11,17 12,32 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 17,18 15,45 15,27 16,31 17,13 18,80 
 


