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Prisene stabiliserer seg, fortsatt svak krone og vekst i industrien 

Etter prishoppet på kobber og rustbestandige materialer i mars/april har det nå flatet ut og det er små bevegelser på 

industrimetallene. Den norske kronen er fremdeles overraskende svak, selv om den styrket seg noe i april. Sjeføkonom i 

Danske Bank, Frank Jullum, tror utenlandske investorers frykt for fremtiden til norsk oljenæring er en viktig årsak til at 

kronen ikke er så attraktiv lengre. Risikoen er for stor og rentedifferansen til øvrige markeder er for liten. Norsk PMI kom 

på 53,8 for april som er ned 2,5 poeng fra mars. Påsken falt fullt og helt på april i år, som kan påvirke tallene. Videre er det 

naturlig at svake forventninger i Europa påvirker norsk økonomi i en viss utstrekning. En PMI over 50 indikerer vekst i 

industrien, europeisk PMI kom på 47,9 for april. «Lokomotivet» Tyskland sliter fremdeles bekrefter også IFO-indeksen 

som kom sist uke. Handelskonflikten mellom USA og Kina har ført til at en del aluminiumverk eksporterer store tonnasjer 

til USA da de amerikanske verkene ikke har kapasitet til å dekke etterspørselen som tidligere ble levert fra Asia.  

Leveringstidene er noe lengre på valseprodukter i aluminium. Hydro har fra 8-16 ukers leveringstid fra sine verk. På 

standardmaterialer i rustbestandig stål kan Outokumpu levere tynnplater i juni, mens kvartoplater har juli. På Duplex og 

andre spesialiteter i store bredder er det ikke ledig kapasitet før i 2020. Acerinox har leveringstid i juli, også her merkes 

økt etterspørsel på tykkere plater (Varmvals/Kvarto). På stangstål er det bra etterspørsel til tross for noe lavere aktivitet i 

Automotive. Legeringstillegget på rustbestandig er det kun små endringer på fra april til mai. Skrottillegget på stål gikk 

opp til 2857.- kr/ tonn for 520M. En høyere oljepris legger press på prisene på polyolefiner (PE,PP) og vi kan 

forvente en prisøkning på disse plast-materialene i nær fremtid. 

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 april: 1 Euro = NOK 9,63 LME Al US $   1 868 
1 USD  = NOK 8,57 LME Cu  US $   6 445 
                                 LME Ni US $  12819 

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

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 16,60 15,96 16,19 16,23 16,01 15,75 

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 56,10 54,25 57,50 59,10 58,85 59,05 

Legeringstillegg rustfritt / syrefast: Desember Januar Februar Mars April Mai 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 13,27 12,65 12,34 13,41 14,22 14,25 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 20,30 19,61 19,12 20,36 21,84 21,80 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 21,99 21,41 20,94 22,16 23,80 23,93 

Akselstål EN 1.4418 / S 165M varmv. 13,67 13,45 13,12 13,55 14,36 14,55 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 21,98 21,70 20,93 21,37 22,87 23,10 
 


