
 
 

Astrup AS • PB 8 Haugenstua, N-0915 Oslo • Tel. 22 79 15 00 • E-post astrup@astrup.no • www.astrup.no 

 

 

Solid vekst ventet i norsk industri, varierende prognoser for kronen.  

Norsk Industri kom sist uke med sin konjunkturrapport for 2019 der de estimerer 6-8 % vekst i omsetning i år og 2 % 

økning i sysselsettingen. Det er 2800 medlemmer i NHO-foreningen, største trussel mot estimatet er økt handelskrig 

mellom USA og Kina. Her er aluminium og bildeler sentrale produkter for en del norske bedrifter. PMI for januar kom på 

sterke 58,3 som bekrefter det samme bilde, det er økende aktivitet i industrien i Norge. Dette står i kontrast til de fleste 

land i EU som har synkende aktivitet. Dette gjelder viktige handelspartnere som Sverige og Tyskland spesielt. Den norske 

kronen har startet året på rekordlave nivåer før vi så en styrking sist uke. Dette så man særlig etter at PMI-tallene ble 

gjort kjent, samt ikke minst at Norges Bank opprettholder planen om renteøkning i mars. Enkelte økonomer mener 

kronen vil forbli svak, men de fleste tror på en styrking mot ni kroner for en Euro i løpet av året. På LME har det ikke vært 

de store bevegelsene, vi ser en økende pris på nikkel som trolig vil øke prisen på rustbestandige materialer. På aluminium 

har USA lempet på sanksjonene mot Rusal-eieren for godt, mens Hydro er noen skritt nærmere å få kjøre opp kapasiteten 

på Alumina-verket i Brasil.  

Leveringstidene er noe lengre for standardmaterialer i rustbestandig stål og aluminium. Outokumpu kan levere 

rustbestandige plater og coil allerede medio mars fra verket i Finland, mens spesialitetene fra de svenske verkene ikke 

kan leveres før etter sommeren. På stangstål merker man mindre behov fra bilindustrien, mens det er økende 

etterspørsel fra olje og gass. Hydros valseverk i Norge kan levere på 6-7 uker, mens pressverkene ligger på 4-6 uker. Det 

er lavsesong for øyeblikket, men vi ser at leveringstidene vil øke utover vinteren. Legeringstillegget på rustbestandig gikk 

ytterligere litt ned i februar, men prisen på nikkel er økende og det blir fort stigning til mars. Dette gir normalt stimulanse 

til booking av mer materialer og lengre ledetider. Gjennomsnittprisen på rå-kobber gikk ned 1,85 kr/kg i januar. 

Skrottillegget på stål gikk ned til 2557 kr/ tonn for 520M. På plast ble det en justering av prisene på teflon med 10 %. 

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 januar: 1 Euro = NOK 9,76 LME Al US $   1 862 
1 USD  = NOK 8,55 LME Cu  US $   5 932 
                                 LME Ni US $  11517 

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

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 16,96 16,89 16,52 16,60 15,96 16,09 

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 53,10 54,80 56,00 56,10 54,25 55,55 

Legeringstillegg rustfritt / syrefast: September Oktober November Desember Januar Februar 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 14,84 14,25 13,66 13,27 12,65 12,34 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 22,26 21,52 20,72 20,30 19,61 19,12 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 24,35 23,60 22,92 21,99 21,41 20,94 

Akselstål EN 1.4418 / S 165M varmv. 15,08 14,64 14,30 13,67 13,45 13,12 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 23,59 23,36 22,68 21,98 21,70 20,93 
 


