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Rekordsvak krone, storfusjon i kobber og dempet vekst i PMI. 

Den norske kronen nådde i julen sitt svakeste nivå siden finanskrisen i 2008 da en Euro koster over ti kroner.  Fallende 

børser, lavere oljepris, nervøse investorer og lite kjøp av norske kroner er blant årsakene som nevnes. Gjennomsnittet for 

en Euro i desember ble 9,80 NOK. Utover året spås kronen sterkere, de fleste anslår en styrking på 6-7 % mot Euro. På 

LME har det ikke vært de store bevegelsene, metallprisene har gått noe tilbake etter som dollaren har styrket seg. Norske 

innkjøpssjefer synes noe mindre optimistiske, PMI for desember kom på 55,9. Dette er ned 0,3 fra november, men 

fortsatt godt over 50 som indikerer vekst i industrien. Kinesisk PMI derimot rapporteres på 49,4 som er et signal om 

nedgang. Lavere innenlandsk etterspørsel, samt mindre eksport demper optimismen. Handelskrigen mot USA og frykt for 

at man ikke kommer til enighet innen mars med påfølgende eskalering  er det man er bekymret for. I metallbransjen 

godkjente EU-kommisjonen KME sitt oppkjøp av MKM, begge store produsenter av kobber. EU ser ikke at de tyske 

produsentene får en så dominerende posisjon at de kan styre markedet / priser etc.  

Tilgjengeligheten er god for bulk / standardmaterialer i rustbestandig stål og aluminium. Outokumpu kan levere 

rustbestandige plater og coil allerede i slutten av februar fra verket i Finland, mens spesialitetene fra de svenske verkene 

ikke kan leveres før i april. Hydros valseverk i Norge kan levere på 6-7 uker, mens pressverkene ligger på 4-6 uker. Det er 

lavsesong for øyeblikket, men vi regner med at leveringstidene vil øke utover vinteren. Legeringstillegget på rustbestandig 

gikk ytterligere litt ned fra desember, og det blir neppe noen rekyl til februar. Gjennomsnittprisen på kobber steg 10 øre 

per kilo i desember, i tillegg økte alle produsentene sitt finansieringspåslag på kobber fra i dag. På plast er ingen store 

endringer i pris og leveringssituasjonen, men prisene påvirkes selvsagt av den svake 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            

Gjennomsnitt desember: 1 Euro = NOK 9,80 LME Al US $   1 929 
1 USD  = NOK 8,61 LME Cu  US $   6 094 
                                 LME Ni US $  10923 

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

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 17,24 16,96 16,89 16,52 16,60 16,14 

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 53,71 53,10 54,80 56,00 56,10 56,30 

Legeringstillegg rustfritt / syrefast: August September Oktober November Desember Januar 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 15,29 14,84 14,25 13,66 13,27 12,65 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 22,33 22,26 21,52 20,72 20,30 19,61 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 24,11 24,35 23,60 22,92 21,99 21,41 

Akselstål EN 1.4418 / S 165M varmv. 14,94 15,08 14,64 14,30 13,67 13,45 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 23,01 23,59 23,36 22,68 21,98 21,70 
 


