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Invasjonen i Ukraina satt ny fart i prisene på aluminium og nikkel. 

Råvareprisene var allerede på et historisk høyt nivå da Russland sist uke invaderte Ukraina. Med påfølgende reaksjoner 
fra den vestlige verden har prisen på mange råvarer skutt i været, deriblant aluminium. Russland er blant de største 
produsentene av aluminium i verden og sanksjonene strammer ytterligere til et anstrengt marked. Europeiske 
produsenter sliter i tillegg med rekordhøye energipriser som heller ikke blir bedre i denne situasjonen. I skrivende stund 
bikker oljeprisen 100 dollar per fat og den norske kronen har styrket seg de siste dagene. Prisen på nikkel har også økt 
gjennom februar, dette er en viktig bestanddel i rustbestandige stål. Russland og Ukraina er også en viktig aktør på skrot 
som brukes i stålproduksjon. Flere stålverk har trukket tilbake tilbud og / eller har veldig kort varighet på sine priser. På 
den annen side fører de høye prisene til rekordresultater hos de store produsentene av aluminium og rustfrie stål. Norsk 
Hydro, Outokumpu, Acerinox og Aperam har alle presentert tall for 4. kvartal som er historisk gode.  Transportmarkedet 
er fremdeles meget stramt, og det er få tegn til bedring. Særlig containermarkedet er vanskelig, og det kommer lite ny 
kapasitet før i 2023.  

På aluminium har de Europeiske valseverkene fremdeles enorm pågang. Kapasiteten er solgt ut eller reservert og det er 

langt mellom reservasjonene som ikke blir tatt ut. Importen fra Asia har økt betydelig inn i EU etter at anti-dumping tollen 

ble midlertidig fjernet i fjor høst, med det stramme sjøfraktmarkedet gir forsinkelser og høye priser. På ekstruderte 

produkter har etterspørselen vært god i starten av året og flere har skrudd opp til flere skift. Dette gir korte ledetider på 

små og mellomstore profiler fra de nordiske verkene, mens større profiler har 10-12 ukers ledetid. På rustbestandige 

materialer er det fortsatt bra etterspørsel etter kaldvalset materiale, de europeiske verkene har stort sett reservert sin 

kapasitet til eksisterende kunder. På stangstål har markedet strammet seg til etter ulykken på Ugitech og den kritiske 

situasjonen i Ukraina, så her prisene kraftig på vei opp inkl. legeringstillegget. Skrotprisen på spesialstål økte med hele 

750 kroner til 5055 kr/tonn for 520M i mars. Plastprisene har etablert seg på et høyt nivå, og det er ingen særlige 

bevegelser i øyeblikket. Med tanke på ekstreme oljepriser og andre globale hendelser er det grunn til å mistenke en 

ytterligere prisøkning i nær fremtid. Leveringstidene er uvanlig lange, og det kan ta tid før dette begynner å normalisere 

seg. 

 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 februar: 1 Euro = NOK 10,05 1 USD  = NOK 8,87             
LME Al US $ 3 224 LME Cu  US $ 9 941 LME Ni US $ 23 736                                       

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

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 25,13 23,10 24,17 26,55 28,58 30,35 

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 86,93 89,79 90,14 91,02 92,66 92,85 

Legeringstillegg rustbestandige matr: Oktober November Desember Januar Februar Mars 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 23,00 22,26 23,12 25,11 25,28 27,26 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 35,94 34,43 35,53 38,06 38,36 40,94 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 40,96 40,95 43.59 47,50 47,62 50,30 

Akselstål EN 1.4418 / S 165M varmv. 25,55 26,14 28,19 31,02 30,78 32,08 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 40,05 40,36 43,14 46,63 46,18 47,57 
 


