
 
 

Astrup AS • PB 8 Haugenstua, N-0915 Oslo • Tel. 22 79 15 00 • E-post astrup@astrup.no • www.astrup.no 

 

 

Kronen svekket på nytt, norske innkjøpssjefer mer optimistiske. 

Den norske kronen svekket seg betydelig siste halvdel av september før den har styrket seg noe igjen. Mye usikkerhet 

globalt, lavere oljepris og signaler om at renten forblir på null fra Norges Bank ganske lenge er blant årsakene som 

nevnes. Den amerikanske dollaren har svingt mer enn Euro i denne perioden, noe som også påvirker industrimetallene på 

LME. I norske kroner viser de en økning i gjennomsnittsprisen for september med størst økning på kobber. Uvissheten 

omkring den økonomiske utviklingen i USA øker, fredag kom det jobbtall som skuffet markedet. Finansmarkedet ser med 

en viss frykt på eventuell demokratisk valgseier 3. november. Norsk PMI steg med 3,4 poeng til 50,3 for september og det 

er særlig delindeksen for produksjon og nye ordre som trekker opp. DNB Markets uttrykker med dette at den vedvarende 

nedgangen ga seg i september. En del bedrifter merker riktignok tydelig at det er mindre aktivitet mot offshore, mens 

andre har fått en oppblomstring etter gjenåpningen. Globalt er det nesten «business as usual» på stål og metaller i Asia, 

mens det henger etter i Europa. Skandinavia går bedre enn resten av Europa, men også industrien i Italia viser positive 

tegn igjen.  

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

grunnet Korona. Outokumpu er allerede fullbooket i november på standardmaterialer i Tornio, mens det er bedre 

tilgjengelighet på spesialiteter og tykkere plater.  På stangstål synes etterspørselen å være svakere, Ovako melder om 40 

% nedgang fra Tyskland og har permitteringer. Hydros valseverk melder om meget god ordreinngang og har 7-10 ukers 

leveringstid fra verkene i Norge og Tyskland. Pressverkene har hatt bedre ordreinngang den siste tiden, men de kjører 

med færre skift enn tidligere. Leveringstidene fra de nordiske verkene er 3-5 uker for ubehandlede profiler. 

Gjennomsnittsprisen på rå-aluminium steg nye 45 øre fra august. Legeringstillegg på rustbestandige materialer steg i 

oktober som varslet grunnet høyere pris på nikkel etter ferien. Skrottillegget på stål gikk marginalt ned til 1832.- kr/ tonn 

for 520M.  

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 september: 1 Euro = NOK 10,78 LME Al US $   1 783 
1 USD  = NOK   9,14 LME Cu  US $   6 497 
                                 LME Ni US $  14907 

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

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 15,06 15,12 15,55 15,85 16,30 16,30  

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 56,70 58,60 62,90 61,90 65,20 63,70 

Legeringstillegg rustbestandige matr: Mai Juni Juli August September Oktober 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 14,27 15,58 14,87 14,96 14,84 15,80 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 21,68 22,51 21,07 20,87 20,72 22,32 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 23,90 24,62 23,33 23,02 23,03 24,60 

Akselstål EN 1.4418 / S 165M varmv. 14,88 15,19 14,38 14,15 14,07 14,79 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 22,25 22,80 21,36 20,80 20,59 21,89 
 


