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Kobberprisen stiger, noe svekket krone midlertidig? 

Prisen på kobber- det røde metall- er også kjent som en god indikator på utviklingen i verdensøkonomien. I løpet av juni 

har prisen steget omkring 10 % på LME. Dette virker noe underlig, men speiler godt utviklingen på mange av verdens 

børser hvor også optimismen råder. PMI for Euro-sonen har kommet for juni og de viser pen økning på 7 poeng til 47,4. 

Dette betyr at Europeiske innkjøpssjefer er mer optimistiske enn i mai, men de venter synkende aktivitet. Norsk PMI steg 

4 poeng til 48,9. En høyere oljepris er trolig med på å bedre utsiktene for industrilederne. Kronen har svekket seg 3 % fra 

det sterkeste nivået i juni. DNB kommer i fersk prognose med klare forventninger til at dette er forbigående og at kronen 

vil styrke seg igjen mot 10 kroner for en Euro. Det kan riktignok komme tilbakeslag om det blir oppblomstring av Covid-19, 

men på sikt forventes en sterkere krone.  

Mange stålprodusenter og metallverk er hardt rammet av korona-krisen, flere kjører med redusert produksjon og/eller vil 

ha lengre stengt enn vanlig i sommerferien. Dette gjelder blant annet spesialstålverket Ovako. Leveringstidene fra dem på 

seigherdet nå er oktober. Acerinox har hatt bedre salg i juni etter at bilproduksjonen så vidt er i gang igjen. Outokumpu 

har nokså korte ledetider og kan levere kaldvalset fra Finland primo august. Valbruna melder også om litt bedre aktivitet 

etter forsiktig oppstart blant de store forbrukerne i Automotive. Nikkelprisen har svingt opp og ned på 12 000-tallet men 

en litt sterkere krone på beregningstidspunktet gir et lavere legeringstillegg på rustbestandige materialer i juli. 

Skrottillegget på stål er nesten uendret på 1979.- kr/ tonn for 520M. På aluminium er det nokså normale leveringstider 

årstiden tatt i betraktning. På aluminium ligger Hydros valseverk på 5-6 arbeidsuker, men de norske verkene stenger 3 

uker i sommer. Ordreinngangen i juni har vært bra, en del kunder skal sikre seg råvarer til oppstart etter ferien. 

Pressverkene har fortsatt moderat etterspørsel og de fleste verkene i Norden kan levere på 2-4 arbeidsuker. Prisen på 

pressbolt har økt 60 øre siste periode. Gjennomsnittsprisen på kobber gikk opp 1,90 kr/kg, Aurubis leverer på seks uker. 

Etterspørselen etter smitteskjermer preger fortsatt tilgangen på egnede plastmaterialer, og noen dimensjoner  - spesielt i 

PMMA EX og PC – har lengre leveringstider enn normalt. Prisene øker noe på PMMA plater, både støpt og ekstrudert.  

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 juni: 1 Euro = NOK 10,73 LME Al US $   1 587 
1 USD  = NOK   9,53 LME Cu  US $   5 742 
                                 LME Ni US $  12764 

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

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 15,90 16,70 15,61 15,06 15,12 15,58 

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 56,60 56,95 56,80 56,70 58,60 63,00 

Legeringstillegg rustbestandige matr: Februar Mars April Mai Juni Juli 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 14,59 14,06 14,16 14,27 15,58 14,87 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 21,28 21,29 21,16 21,68 22,51 21,07 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 23,41 23,79 23,53 23,90 24,62 23,33 

Akselstål EN 1.4418 / S 165M varmv. 14,04 14,39 14,37 14,88 15,19 14,38 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 20,64 21,54 21,87 22,25 22,80 21,36 
 


