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Metallprisene styrkes på LME, oljeprisen stiger og styrket NOK. 

Råvareprisene har en tendens til å bevege seg i takt med USD noe vi også ser nå. Dollaren har svekket seg mot Euro i mai 

og vi ser det gir bevegelser opp på London Metal Exchange. Industrimetallene viser alle en stigende tendens, men det er 

små utslag i norske kroner da NOK har styrket seg omkring 3 % mot de store valutaene i mai. En av årsakene er Norges 

Bank store støttekjøp av kroner. Goldman Sachs tror dollaren skal svekke seg ytterligere nesten 10 % mot NOK når verden 

nå åpnes igjen etter Covids-19. Det er også gledelig å se oljeprisen nærmer seg 40 dollar per fat som er en betydelig 

økning (40 %) siden starten på mai. Norsk PMI steg fra 43 til 45,9 i mai, som betyr at nedgangen ikke er over. En indeks 

under 50 betyr at innkjøpssjefene tror på lavere aktivitet kommende periode. Bilindustrien i Europa er sakte på vei opp 

igjen, men det går lang tid før denne stor-forbrukende industrien er oppe i normal takt igjen. I Tyskland venter alle de 

store bilprodusentene på støtteordninger fra myndighetene.  

Mange stålprodusenter er hardt rammet av korona-krisen, det gjelder også Acerinox som har 50 % av normal 

ordreinngang. Kapasiteten er justert deretter, så leveringstidene er august i Norge. Hos Outokumpu leveres det meste av 

plater og coil på seks uker, mens spesialiteter og 2000mm bredde er medio august. Det er kortere leveringstider på 

stangstål, etterspørsel fra det viktige segmentet Automotive er fremdeles lav. På aluminium ligger Hydros valseverk i 

Norge på 5-6 arbeidsuker, kortere på ubehandlet materiale. Pressverkene har fortsatt moderat etterspørsel og de fleste 

verkene i Norden kan levere på tre uker. Skrottillegget på stål uendret på 1984.- kr/ tonn for 520M, og gjennomsnitts-

prisen på kobber gikk ned 10 øre per kilo. Det er fortsatt stor etterspørsel etter transparente plastplater i tykkelser 4-

6mm for smitteskjermer. Dette fører til lengre leveringstid – særlig på PC – polykarbonat. For øvrige plastmaterialer er det 

som normalt 2–4 ukers leveringstid.  

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 mai: 1 Euro = NOK 10,99 LME Al US $   1 493 

1 USD  = NOK 10,09 LME Cu  US $   5 234 

                                 LME Ni US $  12204 

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

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 16,04 15,90 16,70 15,61 15,06 14,75 

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 57,85 56,60 56,95 56,80 56,70 56,75 

Legeringstillegg rustbestandige matr: Januar Februar Mars April Mai Juni 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 14,81 14,59 14,06 14,16 14,27 15,58 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 21,60 21,28 21,29 21,16 21,68 22,51 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 23,75 23,41 23,79 23,53 23,90 24,62 

Akselstål EN 1.4418 / S 165M varmv. 14,15 14,04 14,39 14,37 14,88 15,19 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 21,20 20,64 21,54 21,87 22,25 22,80 

 


