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Fortsatt stramt i forsyningskjeden, høye energipriser og svakere krone. 

Ekstremt høye energipriser har satt ny fart i mange av materialprisene i løpet av november. Flere stålverk har innført 

energitillegg på 200 euro per tonn. Transportmarkedet generelt og containermarkedet spesielt er meget stramt, det er 

ingen nedgang i fraktpriser å se kommende periode. Containerrederiene tjente i 3. kvartal mer penger enn tech-gigantene 

Apple og Microsoft til sammen. På LME har det vært en litt blandet utvikling med økning i nikkel, nokså flatt på kobber og 

nedgang på rå-aluminium. En svakere krone korrigerer dette bildet en hel del, fra gjennomsnitt i oktober har dollar 

styrket seg 7 % til nivået i dag. Mangelen på magnesium (Mg) er fremdeles en kritisk utfordring i aluminium, men de fleste 

verkene ser ut til å ha sikret seg dette viktige legeringselementet for første kvartal. Prisen er meget høy og påvirker 

selvsagt legeringene med høy andel Mg mest, som 5000-serien i aluminium. Bilindustrien i Europa er storforbrukere av 

stål og metaller, men produksjonen er nå redusert (Mercedes og Volkswagen) av mangel på komponenter. Norsk PMI gikk 

betydelig opp til 63,7 for november, som er det høyeste nivået på fire år.  Oljeprisen har korrigert 14 % ned siste måned, 

men er likevel opp 52 % siste år. 

Knappheten på standard plater og coil i aluminium blir trolig noe mindre utover vinteren, men de Europeiske verkene er 

alle fullbooket. Derimot blir det fortsatt utfordrende på skipsplater og andre kvalitetene med høyt innhold av magnesium 

(Mg). Flere europeiske valseverk har stoppet å tilby legeringer med høy andel Mg. Også en del tykkere plater, stor bolt og 

store rør er det mangel på. På ekstruderte produkter er etterspørselen noe lavere noe som er vanlig for årstiden. 

Outokumpu har fremdeles sterk etterspørsel på rustbestandige materialer fra Europa og booker nå for mai. Skrotprisen 

på spesialstål gikk opp til 4394 kr/tonn for 520M i desember. Legeringstillegget på rustbestandige materialer økte i 

desember, og prognosen for januar er ny økning. Det er generelt økende leveringstider på plast. Særlig på POM, hvor 

ubalanse mellom tilbud og etterspørsel gjør seg gjeldende og preger prisbildet. Alle plastpriser er i større og mindre grad i 

bevegelse, og vi må forvente ytterligere økninger i nær fremtid. Kobberprisen økte i november og det gir et løft i prisene 

på kobber, messing og bronse.  

 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 november: 1 Euro = NOK 9,97 1 USD  = NOK 8,73             
LME Al US $ 2 647 LME Cu  US $ 9 765 LME Ni US $ 19 836                                        

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

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 21,99 23,03 24,68 25,13 23,10 23,75 

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 87,18 87,26 85,15 86,93 89,79 91,40 

Legeringstillegg rustbestandige matr: Juli August September Oktober November Desember 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 19,66 21,20 23,09 23,00 22,26 23,12 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 30,00 33,42 35,71 35,94 34,43 35,53 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 33,48 38,14 40,20 40,96 40,95 43.59 

Akselstål EN 1.4418 / S 165M varmv. 21,16 23,80 25,06 25,55 26,14 28,19 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 32,71 37,69 38,84 40,05 40,36 43,14 
 


