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Variable Korona-effekter til nå, mer stabil svak krone. 

Koronaviruset har gitt sjokkbølger i den globale økonomien, men effekten på markedet for halvfabrikat i stål, plast og 

metaller er foreløpig begrenset. Bilindustrien er nok blant forbrukerne av materialer som blir hardest rammet. Salget av 

biler i Europa synes å være ned ca. 85 % i april og en mengde biler er på lager. Produksjonen har vært stengt ned i noen 

uker, men har nå startet forsiktig opp igjen. PMI –indeksene (Innkjøpssjefenes forventninger) brukes gjerne til å gi et bilde 

av økonomiske utsikter, og for Europa sin del er den nærmest havarert på nivå omkring 13. For Norge sin del var det en 

marginal justering opp 0,6 til 42. Etter historisk store fluktuasjoner i den norske kronen i mars har utviklingen i april vært 

mer stabil. På tre måneder har kronen svekket seg med 12,5 % mot Euro og ligger i skrivende stund på litt under 11,5. 

Oljeprisen har også fått kjørt seg idet siste og ligger omkring 25 dollar per fat. Dette er langt under lønnsomhetsgrensen 

for nye felt, men fortsatt bærekraftig på en del eksisterende prosjekter. Sist uke besluttet regjeringen å bremse norsk 

oljeproduksjon med ca. 10 % for å bidra til å skape mer balanse mellom tilbud og etterspørsel. Hydro kom med bedre 

resultater enn ventet for 1. kvartal, og aksjekursen spratt opp sist uke. Spesielt var markedet imponert over 

gjennomføringen av kostnadsreduksjoner, samt positive valutaeffekter. Endringene i metallprisene på LME er nokså 

tydelige, men effekten i norske kroner er minimal med en dollar på omkring 10,40 NOK. 

Italia og Spania har svært hardt rammet av korona-pandemien, men de fleste stål og metallverkene er i gang igjen. Det er 

litt kortere leveringstider fra de fleste verkene, etterspørsel fra Automotive er svært lav. Noen verk kjører i andre kvartal 

på redusert kapasitet. Outokumpu kan levere rustbestandige plater og bånd på ca. 6 uker, har levering i slutten av mai.  

På aluminium ligger Hydros valseverk i Norge på det samme, litt kortere på ubehandlet materiale. Pressverkene har 

fortsatt moderat etterspørsel og de fleste verkene i Norden kan levere på tre uker. Skrottillegget på stål gikk ned til 1983.- 

kr/ tonn for 520M, og gjennomsnitts-prisen på kobber gikk ned 15 øre per kilo. På plast halvfabrikat er det normal 

leverings-tid på mange materialer, men etterspørselen etter skjermer og visir (for smitteverntiltak) i transparent plast 

(PMMA, PC, A-PET, PETG, PVC) er fortsatt stor, og vi ser nå at også prisene kommer øke etter hvert. 

 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/VM Zinc   Titan grad 2 og grad 5   Inconel 625 og 718           

Gjennomsnittsnoteringer april: 1 Euro = NOK 11,34 LME Al US $   1 495 

1 USD  = NOK 10,44 LME Cu  US $   5 048 

                                 LME Ni US $  11824 

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

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 16,10 16,04 15,90 16,70 15,61 15,40 

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 58,50 57,85 56,60 56,95 56,80 57,30 

Legeringstillegg rustbestandige matr: Desember Januar Februar Mars April Mai 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 16,65 14,81 14,59 14,06 14,16 14,27 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 23,99 21,60 21,28 21,29 21,16 21,68 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 25,96 23,75 23,41 23,79 23,53 23,90 

Akselstål EN 1.4418 / S 165M varmv. 15,14 14,15 14,04 14,39 14,37 14,88 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 22,44 21,20 20,64 21,54 21,87 22,25 

 


