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Svakere dollar, økning i nikkel vil gi høyere priser på rustfritt.  

Den amerikanske dollaren fortsetter å svekke seg, gjennomsnittsnoteringen mot NOK gikk ned nesten 4 % fra juli til 

august. I samme periode har Euroen svekket seg mindre enn 1 % mot NOK. Den norske kronen forventes generelt å styrke 

seg, mye grunnet en forventet renteøkning i Norge tidligere enn i andre land, samt at oljeprisen antas å stige videre.  

Prisen på nikkel har steget 15 % i løpet av august og vil gi økning i legeringstilleggene på rustbestandige materialer fra 1. 

oktober. Bakgrunnen for den økningen på nikkel er blant annet økt etterspørsel etter batterier fra Automotive. En annen 

årsak kan være mangel av investeringsalternativer med lave renter, at her er en viss spekulasjon. Det har vi sett tidligere, 

og kan også være noe av årsaken til at kobberprisen ligger så høyt som den gjør. Kobber gikk opp 150 dollar per tonn på 

LME fra juli til august, men den svakere dollaren gav litt lavere gjennomsnittpris i norske kroner. Norsk PMI steg 3,3 

poeng fra de svake juli-tallene, men det antyder at innkjøpssjefene forventer lavere aktivitet i norsk industri. 

Delindeksene for produksjon og nye ordre trakk opp, men sysselsettingsindeksen fortsatte ned.  

Stål og metallverkene synes å ha en ganske normal ordrebok etter ferien. Noen kjører riktignok med redusert kapasitet 

grunnet Korona. Outokumpu har nokså lang leveringstid på standardmaterialer fra Finland (7 uker), men kortere på tykke 

plater og spesialiteter fra Sverige. Aurubis har samme på kobberplater, mens Hydal har fra 2-4 uker på ubehandlede 

profiler. Hydro har 6-10 ukers leveringstid fra sine valseverk avhengig av produkt. Gjennomsnittsprisen på rå-aluminium 

er opp 30 øre fra juli. Legeringstillegg på rustbestandige materialer i september viser små bevegelser grunnet sterkere 

krone, men det forventes en betydelig økning 1. oktober om prisen på nikkel holder seg over 15 000 dollar per tonn. 

Skrottillegget på stål gikk opp vel 100 kr til 1886.- kr/ tonn for 520M. Grunnet sterkere norsk krone reduseres prisene på 

plast i september.  

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 august: 1 Euro = NOK 10,58 LME Al US $   1 772 
1 USD  = NOK   8,95 LME Cu  US $   6 497 
                                 LME Ni US $  14535 

Metallnoteringer siste fem mnd.: April Mai Juni Juli August I dag 

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 15,61 15,06 15,12 15,55 15,85 15,64 

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 56,80 56,70 58,60 62,90 61,90 62,40 

Legeringstillegg rustbestandige matr: April Mai Juni Juli August September 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 14,16 14,27 15,58 14,87 14,96 14,84 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 21,16 21,68 22,51 21,07 20,87 20,72 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 23,53 23,90 24,62 23,33 23,02 23,03 

Akselstål EN 1.4418 / S 165M varmv. 14,37 14,88 15,19 14,38 14,15 14,07 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 21,87 22,25 22,80 21,36 20,80 20,59 
 


