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Solid fra Hydro, spenning rundt aluminium og god fart i industrien. 

Hydro kom med tall for 3. kvartal sist uke som var overaskende gode. Til tross for utfordringene i Brasil fikk de et resultat 

som var 200 millioner bedre enn samme periode i fjor. Godt marked for aluminium, god drift og bedre priser er de 

viktigste årsakene til forbedringen. I tillegg til problemene i Brasil, har alle primæraluminium-produsentene en utfordring 

med prisøkningen på alumina som må håndteres. Til nå har ikke denne økte råvarekostnaden blitt tatt ut i verdikjeden. En 

helt annen usikkerhetsfaktor som er ventet avgjørelse på 12. november er USAs sanksjoner mot Rusal. Da disse ble varslet 

i april og Rusal sin produksjon ble tatt ut av markedet føk aluminiumprisen opp med 5.- kr/kg. Etter dette har eieren av 

Rusal fått midlertidig lempet på sanksjonene i påvente av at han skal bevise sin uskyld. Fristen er utsatt flere ganger og 

prisen på rå-aluminium har seget ned på ca. 2000 dollar per tonn. Markedet synes å tro at Rusal kommer unna 

sanksjonene, men usikkerheten ligger der. Dollaren har styrket seg i oktober, det samme har den norske kronen. Den 

amerikanske økonomien går meget sterkt og etterspørselen etter stål og metaller er så stor at europeiske produsenter 

fremdeles selger en del tonnasje, til tross for høye tollsatser fra Trump-administrasjonen. Norsk PMI kom på 56,0 i 

oktober, opp 0,2 fra september. Dette bekrefter at veksten er ganske god, bedring i leverandørindustrien til olje er 

markant. Den norske kronen forventes å styrke seg, men kanskje mindre enn tidligere. Handelsbanken har en prognose 

på 9,30 for en Euro på seks måneder.  

Tilgjengeligheten er ganske god for en del stål og metaller, men det er store variasjoner. På rustbestandig greier 

Outokumpu å levere før jul på standard materialer fra Finland, mens spesialiteter fra Sverige er februar. Tilsvarende for 

kobber er det korte ledetider på standardmaterialer til byggebransjen, mens smale bånd til elektriske applikasjoner kan 

Aurubis først levere i mars. Også på aluminium er det bedre tilgjengelighet, enkelte valseverk leverer på fire uker- noen 

pressverk leverer på tre uker. Valbruna melder fremdeles om sterk etterspørsel på rustbestandig stangstål og at lager-

nivåene er lavere enn på lenge i Europa. Dette gjelder spesielt rundstål opp til ø 100mm. Legeringstillegget på 

rustbestandig gikk litt ned fra oktober, men vi venter ingen store endringer til desember. På spesialstål, sylinder og 

stempelstenger er det fortsatt lange ledetider, Ovako har 4-5 mnd. På 520M og ca. 7 mnd. på seigherdet. Skrotprisen på 

stål gikk marginalt opp til 2671.- kr/tonn for 520M. På plast er ingen store endringer i pris og leveringssituasjonen.  

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            

Gjennomsnitt oktober: 1 Euro = NOK 9,48 LME Al US $   2 045 
1 USD  = NOK 8,26 LME Cu  US $   6 215 
                                 LME Ni US $  12415 

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

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 18,15 16,88 17,24 16,96 16,89 16,59 

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 59,96 54,16 53,71 53,10 54,80 55,50 

Legeringstillegg rustfritt / syrefast: Juni Juli August September Oktober November 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 14,99 15,96 15,29 14,84 14,25 13,66 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 22,32 23,41 22,33 22,26 21,52 20,72 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 24,02 25,43 24,11 24,35 23,60 22,92 

Akselstål EN 1.4418 / S 165M varmv. 14,97 15,57 14,94 15,08 14,64 14,30 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 23,82 24,07 23,01 23,59 23,36 22,68 
 


