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Lavere råvarepriser, sterkere dollar og økt PMI  

Tendensen fra mai fortsetter der råvareprisene siger nedover, mens dollaren styrker seg. Kraftig økt inflasjon og frykt for 
resesjon henger over markedet og gir mørkere utsikter for den globale økonomien. Annerledeslandet Norge nyter godt av 
energiprisene i Europa og skyhøye priser på olje og gass, og vi ser en optimisme blant underleverandørene til offshore. 
Derimot er dette en kjempeutfordring for stål og metallindustrien som er storforbrukere av strøm. Dette kombinert med 
høye transportkostnader og andre dyrere innsatsfaktorer gjør at prisnivået fra de Europeiske metallverkene holder seg 
rimelig høyt fremdeles.  Globalt er det en opphopning av varer på alle mulige lagere av ulike årsaker. Nedstengningene i 
Shanghai skaper fremdeles store utfordringer, her ligger nesten en halv million containere som venter på å bli skipet ut. 
Den norske kronen har svekket seg i juni, og det til tross for «dobbel» renteheving. Danske Bank tror på fortsatt svak 
krone, mens konsensus i markedet er en viss styrking. PMI for juni økte med 1,7 poeng til 56,4 som tyder på god fart i 
industrien. Dette underbygger at flaskehalsen i produksjon og transport langt fra er over sier Kyrre Aamdal i DNB Markets. 
Arbeidsledigheten kom også i dag på lave 1,6 %, antallet ledige stillinger er noe lavere enn i mai.  

Lavere ordreinngang og kortere ledetider er gjennomgangsmelodien hos de europeiske valseverkene i aluminium og 
rustbestandige materialer, i hvert fall på tynnplater.  Med bakgrunn i høye energipriser, transport og overflatebehandling 
holder prisene seg nokså høyt, men korrigeres for lavere råvarer på nye kontrakter. Prisene er fremdeles høye i forhold til 
Asia, men differansen er noe lavere. På ekstruderte profiler i aluminium er det korte ledetider på mindre profiler, mens 
de større gjerne har 7-8 uker. Legeringstilleggene på rustbestandige materialer er også noe lavere, det samme gjelder 
skrotprisen på spesialstål som gikk ned til 5752 kr/tonn for 520M. Ovako har 12 ukers leveringstid på 520M nå, om man 
har reservert kapasitet. Valbruna melder om noe roligere marked over hele Europa. Noen tror prisen på nikkel skal ned 
mot 20 000 dollar før den stiger igjen i september grunnet årlig vedlikehold på verkene. Prisene på POM og GUP øker med 
omgående effekt. Årsaker er råvareprisoppgang og valutaforhold.  

 

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 juni:        1 Euro = NOK 10,31 1 USD  = NOK 9,77   

LME Al US $ 2 592        LME Cu US $ 9 053      LME Ni US $ 25 927                                       

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

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 28,58 31,31 29,16 27,38 25,32 24,26 

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 92,66 94,88 95,43 94,53 92,97 86,81 

Legeringstillegg rustbestandige matr: Februar Mars April Mai Juni Juli 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 25,28 27,26 32,89 37,56 32,71 32,78 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 38,36 40,94 48,37 54,30 48,17 48,11 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 47,62 50,30 63,10 66,24 65,73 62,21 

Akselstål EN 1.4418 / S 165M varmv. 30,78 32,08 38,90 40,23 40,78 38,97 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 46,18 47,57 56,45 58,06 59,43 56,89 
 


