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Utflating i råvarer, stabilt svak norsk krone og god fart i industrien.  

Industrimetallene på LME beveger seg i litt ulik retning for tiden. Aluminium og kobber har korrigert marginalt ned de 

siste ukene. Nikkel, som er en viktig innsatsfaktor i rustbestandig stål, noterer mellom 13 og 14 000 dollar per tonn. Prisen 

på krom har steget den siste tiden, noe som har gitt økning i legeringstilleggene. På Sink, tinn og bly har prisene gått ned i 

mars. Den norske kronen styrket seg i gjennomsnitt med 9 øre mot Euro i mars, gjennomsnittskursen ble 9,58 for en Euro. 

Tilsvarende tendens har det vært mot dollaren. En styrking av kronen synes fortsatt å være en almen oppfatning, SEB spår 

9,20 Nok for en Euro i en oppdatert prognose. Norsk PMI havnet på 55 for mars, ned 2,0 fra februar. Det er likevel en 

sterk måling som bekrefter fortsatt vekst i industrien. Kort svarfrist for innkjøpssjefssjefene til å besvare PMI grunnet 

påsken sies også å holde PMI-veksten nede. Trump sitt vedtak om straffetoll på 25% på stål og 10% på aluminium er et 

faktum. EU har fått fritak, men foreløpig ikke Norge. Kina har som ventet besvart med tollsatser på import av bl.a. 

matvarer fra USA, effekten av dette for stål og metallpriser inn til Norge er foreløpig uklar. Europeisk PMI er også noe 

lavere for mars, frykten for en handelskrig og en sterk Euro bekymrer. 

Leveringstidene er relativ normale for de fleste materialer, bortsett fra på spesialstål og rustbestandig stangstål. For disse 

materialene er leveringstidene i annet halvår- noen av verkene er fullbooket for året. På rustfrie plater og bånd er 

Outokumpu i mai / juni, det samme gjelder Acerinox. Legeringstillegget steg på nytt til april, nokså likt på de ulike 

kvalitetene. Skrotprisen på stål gikk opp omkring 10 % til 2862.- kr/tonn for 520M. På aluminium ligger ledetiden fra 

pressverkene fra 5-12 uker, det samme gjelder Hydros ulike valseverk. Øvrige europeiske valseverk ligger på 8-10 uker.  

På kobber er leveringstidene noe kortere, gjennomsnittsprisen ble 56,56 kr/kg i mars. Prisene på tynnplater / galvanisert 

øker i andre kvartal, trolig med 300-400 kr/tonn. 

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 9,62 LME Al US $   2 027 

1 USD  = NOK 7,83 LME Cu  US $   6 756 

                                 LME Ni US $  13600 

Metallnoteringer siste fem mnd.: November Desember Januar Februar Mars I dag 

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 17,33 17,35 18,08 17,03 16,27 15,87 

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 59,40 60,15 59,50 58,70 56,56 56,50 

Legeringstillegg rustfritt / syrefast: November Desember Januar Februar Mars April 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 12,03 13,20 12,87 13,09 13,31 13,80 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 17,02 18,60 18,39 19,50 20,38 21,04 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 17,51 19,64 19,45 20,61 21,61 21,83 

Akselstål EN 1.4418 / S 165M varmv. 11,17 12,32 12,39 12,76 13,12 13,29 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 17,13 18,80 19,22 20,10 21,07 21,51 
 


