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Kobber, aluminium og plast mot nye høyder og meget sterk PMI. 

Rekordstor global etterspørsel etter materielle ting har resultert i en voldsom prisøkning på alt av råvarer og materialer, 

og det stopper ikke på en stund enda ser det ut til. En del av industrimetallene har flatet ut på LME, mens kobber og 

aluminium fikk en klar økning i pris fra februar til mars. Det samme gjelder på plast der tilbud og etterspørsel fortsatt er i 

ubalanse og situasjonen er uavklart, og vil nok også være det en stund fremover. Norsk PMI for mars kom på sterke 60,4 

som er det høyeste siden 2007. Oppgangen kom på bred front i mars med størst vekst på delindeksene produksjon, ordre 

og sysselsetting. NOK har styrket seg mot Euro i mars men tilnærmet uforandret mot dollar. Særlig gikk NOK sterkere i 

påsken og testet 10.- kroner nivået mot Euro. Danske Bank tror kronen midlertidig vil svekke seg igjen. Bidens regjering 

begynner å sette kurs med voldsomme «pakker» og en infrastrukturplan med verdi 2000 milliarder dollar. Dette 

kombinert med sterke sysselsettingstall og nøkkeltall for mars og stor fart i vaksineringen, spår Nordea renteøkning i USA 

i slutten av neste år.  

Det er mangel på kapasitet hos valseverkene på aluminium, alle Hydros verk er i praksis fullbooket for 2021. En del av de 

andre aktørene har noe kapasitet i tredje kvartal. Også pressverkene har fått oppsvinget nå, Hydro ligger på ca. åtte uker. 

Prisen på pressbolt er kraftig opp, fra nyttår ca. seks kroner per kilo. Også valseverkene melder om økt premium og 

bearbeidingspris få sine produkter. På rustbestandige materialer er Outokumpus verk i Finland i august med sine nye 

bestillinger, mens mange tykke plater og brede plater kan leveres i juni. Legeringstilleggene er det små endringer på, men 

basisprisen har økt en del grunnet økt etterspørsel. Skrotprisen på spesialstål gikk opp til 3664 kr/tonn for 520M i april. 

Prisen på kobber økte ytterligere 3.- kr/kg fra gjennomsnitt i februar, snittpris over 9000 dollar er nær «all time high». 

Etter prisøkninger på plastprodukter både i februar og mars, er det også i april økninger. Som nevnt tidligere er det i 

hovedsak PE og PP som er utsatt, og det kan fort komme ytterligere prisstigning. 

 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 mars: 1 Euro = NOK 10,15 1 USD  = NOK   8,53             
LME Al US $   2 212 LME Cu  US $   9005 LME Ni US $  16506                                       

Metallnoteringer siste fem mnd.: November Desember Januar Februar Mars I dag 

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 17,66 17,69 17,08 17,73 18,86 19,01 

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 68,10 71,60 71,85 75,90 80,95 79,90 

Legeringstillegg rustbestandige matr: November Desember Januar Februar Mars April 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 16,19 16,82 17,27 18,33 19,47 19,28 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 23,03 24,13 24,60 25,80 27,57 27,57 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 25,44 26,75 26,80 28,04 29,81 28,96 

Akselstål EN 1.4418 / S 165M varmv. 15,36 16,04 15,88 17,01 18,11 17,69 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 22,76 23,89 23,67 24,88 26,56 26,40 
 


