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Rekordhøye priser på stålprodukter og styrket dollar.  

Invasjon av Ukraina og de påfølgende sanksjonene mot Russland har gitt kraftige ringvirkninger inn i et allerede anstrengt 
marked for stål og metaller. Begge landene er en stor aktør på råvarer, særlig merkes dette i stålindustrien. Prisen på 
nikkel har stabilisert seg på omkring 33 000 dollar, mot gjennomsnitt i februar på 23700. Nikkel er en viktig bestanddel i 
rustbestandige materialer. Rå-aluminium har korrigert litt ned i april, mens kobber ligger nokså uforandret. De kraftige 
signalene fra den amerikanske sentralbanken om å øke styringsrenten har styrket dollaren betydelig, noe som presser 
prisene ytterligere opp i norske kroner. Norsk PMI steg med 0,9 i april til 60,6. Det betyr at innkjøpssjefene ser positivt på 
fremtiden og tror på økt aktivitet. Logistikkproblemer og flaskehalser trekker indeksen opp, godstrafikken med jernbane 
fra Kina er ned 80 % etter Russlands invasjon. Containermarkedet er fremdeles en stor utfordring med kraftige 
nedstengninger i Kina. Norsk Hydro kom med resultat på vel 11 milliarder for første kvartal tirsdag som er mer enn det 
dobbelte fra samme periode i fjor. Høye priser og godt marked på aluminium gir gode resultater, også på ekstruderte 
produkter gjør Hydro et rekordresultat. 

På aluminium har de Europeiske valseverkene fremdeles solgt det meste av kapasiteten sin i år, men det dukker opp noe 
tilgjengelig tonnasje på enkeltprodukter. Prisene er fremdeles meget høye i forhold til verkene i Asia, til tross for skykøye 
fraktkostnader på sjøfrakt. På ekstruderte produkter er etterspørselen litt lavere enn normalt for året, de høye prisene 
demper nok kjøpelysten noe. 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, men de store markedene i EU bremser litt nå. Best er tilgangen på tykkere plater (varmvalset) som kan leveres i 
august. På stangstål er det lange leveringstider og høye priser i Europa, mye grunnet høye energipriser og prisen på nikkel 
og krom. Flere stålverk kjører med redusert kapasitet grunnet høye strømpriser. Legeringstillegget på rustbestandige 
materialer kom opp på et rekordhøyt nivå i mai, samme gjelder skrotprisen på spesialstål (7804 kr/tonn for 520 M).  
Sammenlignet med de tre første månedene har april vært roligere på plastpriser. Men usikkerheten er fortsatt stor, og 
alle parametere indikerer oppadgående trend. Leveringstidene er fortsatt utfordrende, og det er vanskelig å se noen 
endring på dette i nær fremtid. 

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 april: 1 Euro = NOK 9,62 1 USD  = NOK 8,90             
LME Al US $ 3 376 LME Cu  US $ 10 182 LME Ni US $ 33 265                                       

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

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 24,17 26,55 28,58 31,31 29,15 28,60 

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 90,14 91,02 92,66 94,88 95,43 95,60 

Legeringstillegg rustbestandige matr: Desember Januar Februar Mars April Mai 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 23,12 25,11 25,28 27,26 32,89 37,56 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 35,53 38,06 38,36 40,94 48,37 54,30 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 43.59 47,50 47,62 50,30 63,10 66,24 

Akselstål EN 1.4418 / S 165M varmv. 28,19 31,02 30,78 32,08 38,90 40,23 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 43,14 46,63 46,18 47,57 56,45 58,06 
 


