
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mindre bevegelser i råvareprisene i juli, gryende tegn til optimisme i Europa. 
Det har ikke vært de store bevegelsene i råvareprisene i sommer. Metallprisene på LME har styrket seg litt i 
slutten av juli, mens dollaren har svekket seg siden inngangen til juli. Etter den betydelige svekkelsen av den 
norske kronen i juni har den nå gått mer tilbake til et normalt nivå mot de sentrale valutaene. Det er 
oppmuntrende tegn fra flere store europeiske land med PMI tall for juli som var bedre enn ventet. Både Italia 
og Frankerrike viser bra fremgang, Tyskland løfter seg også fra et allerede brukbart nivå. Arbeidsledigheten er 
nær det laveste på to tiår og tyske fabrikker signaliserer økt produksjon. Også norsk PMI kom ut bedre for juli 
enn juni, men lav svarprosent gjør at tallene ikke er så mye å legge vekt på. Alcoa og Hydro la frem resultater 
for andre kvartal i juli og begge var på det jevne. De venter begge en betydelig vekst i etterspørselen i 2013 og 
at markedet for rå-aluminium vil komme mer i balanse. Det er fortsatt store lager av metall som holder 
råvareprisene på et veldig lavt nivå. Et pressverk i USA har saksøkt Goldman Sachs og London Metal 
Exchange for å trikse med lagrene av råaluminium. Det påstås at de forsinker leveransene, flytter materialer fra 
et lager til et annet og gjennom dette minsker tilgjengeligheten og holder prisen kunstig høyt. Det har ikke 
kommet nyheter vedrørende sammenslåingen mellom Hydro Aluminium Profiler og Sapa i juli, «closing day» 
er fremdeles 31. august i påvente av godkjenning fra Kina.  
Juli er ferietid i Norge, men ikke på kontinentet. Det har vært god ordreinngang til de nordiske stål og 
metallverkene i sommer. Leveringstidene har økt noe grunnet ferien, eksempelvis har Hydro Aluminium på 
plater 7-9 uker, avhengig av produkt. På ekstruderte produkter er det derimot god tilgang og korte ledetider ned 
mot 4 uker. På rustfritt har Outokumpu fra Tornio 5-6 uker på plater/coil. På stangstål er det god tilgang hos 
Sandvik og andre lagerholdere, mens det på nyproduksjon er lange ledetider. På plast er det ingen store 
bevegelser i pris eller leveringstider, men en vedvarende høy oljepris vil kunne løfte prisene på plast 
halvfabrikat på sikt. En liten nedgang i prisen på nikkel gjør at legeringstilleggene på rustbestandige stål gikk 
ned ytterligere i august. Også skrotprisen på stål fra Imatra gikk ned en del og er nå på 1390.- kr/ tonn for 
varmvalset stål 520M. Gjennomsnittsprisen på kobber gikk opp med 50 øre per kilo og prisavtaler korrigeres 
tilsvarende.  
Dette påvirker følgende av våre lagerførte produkter: 
Aluminium plater               Kobber, messing og bronse      Rustfritt / syrefast 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            

 

1 Euro  = NOK 7,87        LME Al          US $   1 799 
1 USD  = NOK 5,92        LME Cu         US $   7 027 
                                         LME Ni          US $ 14 000 

 

Metallnoteringer siste fem 
mnd: 

Mars April Mai Juni Juli I dag 

Aluminium gjennomsnitt i 
NOK/kg 

11,27 10,94 10,85 10,90 10,92 10,65 

Kobber gjennomsnitt i 
NOK/kg 

45,84 43,30 43,68 42,68 43,18 43,20 

Legeringstillegg rustfritt / 
syrefast: 

Mars April Mai Juni Juli August 

EN 1.4301 /  
AISI 304 plater  

9,98 9,73 9,80 9,26 8,82 8,53 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 14,85 14,51 14,48 13,92 13,21 12,72 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt 
varmv. 

17,87 17,48 17,40 16,85 16,02 15,42 

Duplex SAF 2205 bolt 
varmv. 

13,83 13,74 13,74 13,60 12,96 12,53 

Super Duplex SAF 2507 
Bolt varmv. 

17,42 17,27 17,60 17,40 16,55 16,04 
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