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Oppsving globalt, økte leveringstider og svak krone gir høyere priser. 

Korona-pandemien effekt på den globale økonomien er i ferd med å slippe taket i deler av verden. I deler av Asia 

rapporteres det nå om tilnærmet «business as usual» og veksten er kraftig på vei opp. Dette får også effekt på 

etterspørselen etter materialer. Alle industrimetaller har steget på LME i oktober. På toppen av dette har vi fått en ny 

svekkelse av den norske kronen som gir økte importpriser til Norge. Hydro kom nylig med resultater for 3. kvartal som 

overrasket markedet meget positivt. Det var spesielt stor forbedring på ekstruderte produkter hvor særlig de europeiske 

verkene har fylt ordrebøkene bra opp igjen. Positivt er det også for europeiske pressverk at EU innfører straffetoll på 

profiler fra Kina på mellom 30 og 48 %.  Men Hydro møter på sin side tollbariærer fra USA på plater, faktisk hele 352 % for 

produkter fra sitt valseverk i Tyskland. Amerikanske myndigheter mener blant annet Hydro har dumpet sine produkter i 

USA etter at de innførte toll på aluminium fra Kina. Norsk PMI kom i går og viser ny vekst med notering 53,4. Det er særlig 

delindeksene for nye ordre og sysselsetting som viser økning, mens produksjonsindeksen går ned.  

Det er en kraftig ordreboom inn mot stål og metallverkene i Europa og leveringstidene galopperer av gårde. Outokumpus 

verk i Finland som i hovedsak leverer standard materialer har nå februar levering, mens spesialitetene fra Sverige kan 

leveres i januar. Acerinox er oppe i full produksjon igjen og er på januar levering. Tilnærmet normal etterspørsel fra 

bilindustrien påvirker Valbruna og Ovako, sistnevnte har 10-12 ukers leveringstid nå. Med høyere priser på nikkel og 

svakere krone gir det økning i legeringstillegg og skrottillegg på rustbestandige materialer og spesialstål. På aluminium 

opplever valseverkene bra booking, mens pressverkene i Norden har god kapasitet og 3-4 ukers leveringstid.  Hydros 

valseverk melder om meget god ordreinngang og de har 6-12 ukers leveringstid fra verkene i Norge og Tyskland. 

Gjennomsnittsprisen på kobber steg ytterligere en krone per kilo fra september og har nå steget mer enn 10 % fra i 

sommer. Det er ingen spesielle endringer i markedet for plast halvfabrikat , men den svake kronen presser prisene opp. 

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 oktober: 1 Euro = NOK 10,92 LME Al US $   1 820 
1 USD  = NOK   9,28 LME Cu  US $   6 703 
                                 LME Ni US $  15259 

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

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 15,12 15,55 15,85 16,30 16,89 17,45 

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 58,60 62,90 61,90 65,20 66,20 67,60 

Legeringstillegg rustbestandige matr: Juni Juli August September Oktober November 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 15,58 14,87 14,96 14,84 15,80 16,19 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 22,51 21,07 20,87 20,72 22,32 23,03 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 24,62 23,33 23,02 23,03 24,60 25,44 

Akselstål EN 1.4418 / S 165M varmv. 15,19 14,38 14,15 14,07 14,79 15,36 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 22,80 21,36 20,80 20,59 21,89 22,76 
 


