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Rekordhøy pris på aluminium, vedvarende høye fraktpriser og sterk PMI. 

Prisen på rå-aluminium er nå på «all time high» i norske kroner, til stor glede for Hydro Aluminium og andre produsenter. 

Fortsatt kraftig etterspørsel globalt og mindre eksport fra Kina som tidligere holdt prisen nede med stor produksjon. Kina 

har gjort et strategisk valg, blant annet for å skåne miljøet, å sette et tak på egen produksjon. Markedet er derfor meget 

stramt, og i lys av høy pris på innsatsfaktorer som energi og råvarer er det liten tro på nedgang i aluminium-prisen på kort 

sikt. Gjennomgående høy aktivitet i produksjonsindustrien har gitt stor etterspørsel, knapphet på halvfabrikat og 

rekordhøye priser. Dette gjelder som tidligere omtalt også øvrige stål og metaller. I tillegg er fraktmarkedet fra Asia 

fremdeles meget utfordrende med mangel på containere, lav kapasitet i mange havner og skyhøye priser.  På toppen av 

alt truer arbeiderne i verdens største kobbergruve i Chile med å gå til streik. Norsk PMI økte til 63,3 i juli, som bekrefter at 

det går godt i norsk industri. Tilsvarende tall for Sverige kom på 65,3, mens EU-landene samlet ligger på samme nivå som 

Norge. Verd å merke seg er at Kina gikk ned til 50,3 og Asia generelt liger på 44. Den norske kronen har svekket seg ca. 2,5 

% mot de store valutaene i juli og retningen videre er nokså usikker. Oljeprisen påvirker verdien på den norske kronen 

betydelig, den er i skrivende stund ned tre prosent til 68 dollar.   

Knappheten på plater og coil fortsetter og valseverkenes leveringstid gir få indikasjoner på noen bedring i aluminium, 

kobber og rustbestandige materialer. Speira (tidligere Hydro) Holmestrand har allerede solgt mye av sin kapasitet i 2022 

og Outokumpu er i 1. kvartal. Også på ekstruderte produkter har ledetidene økt, Hydal har nå 11 uker på ubehandlede 

profiler. Prisen på pressbolt, råvaren for ekstruderte profiler i aluminium, har økt med 75 % siden nyttår.  Skrotprisen på 

spesialstål gikk betydelig opp til 4493 kr/tonn for 520M i august, dette er ny rekord. Legeringstillegget på rustbestandige 

materialer økte betydelig i august i lys av økt pris på nikkel, ny økning forventes i september.  Enkelte plast råvarer har 

fortsatt redusert tilgjengelighet og prisene på plast halvfabrikat stiger.  

 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 juli: 1 Euro = NOK 10,38 1 USD  = NOK 8,78             
LME Al US $ 2 504 LME Cu  US $ 9 612 LME Ni US $ 18 820                                       

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

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 18,86 19,53 20,38 20,60 21,99 23,31 

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 80,95 82,30 88,86 85,59 87,18 88,57 

Legeringstillegg rustbestandige matr: Mars April Mai Juni Juli August 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 19,47 19,28 18,37 18,96 19,66 21,20 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 27,57 27,57 26,17 27,19 30,00 33,42 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 29,81 28,96 28,88 30,52 33,48 38,14 

Akselstål EN 1.4418 / S 165M varmv. 18,11 17,69 18,18 19,35 21,16 23,80 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 26,56 26,40 26,71 28,74 32,71 37,69 
 


