
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Betydelig svekket norsk krone demper fallet på LME 
Det har vært store bevegelser i de sentrale valutaene for råvarer i juni. Norges Bank fikk en kraftig reaksjon 
med svekkelse i den norske kronen da de signaliserte uendret rente og muligens lavere rente i september. Den 
norske kronen svekket seg til sitt laveste nivå siden 2010, men har så styrket seg litt igjen de siste dagene. 
Videre har det kommet positive tall fra tysk industri som har styrket Euroen noe mot dollar. På LME har 
industrimetallene gått en del ned etter utsikter for svakere vekst i Kina og generell usikkerhet for den 
økonomiske utviklingen. Særlig har prisen på nikkel fått unngjelde og den er nå på det laveste nivået siden mai 
2009. Det er uansett viktig å se metallprisene og valutakursene i et helhetsbilde når man skal vurdere 
virkningen for norsk industri. Dollaren har styrket seg 5 % mot norske kroner fra starten av juni til i dag.     
Godkjenningen fra Kina for sammenslåingen mellom Hydro Aluminium Profiler og Sapa lar vente på seg og 
«closing day» er utsatt nok en gang, nå til 31. august. Det er heller ikke kjent om det er kommet interessenter 
for pressverket på Raufoss som EU forutsetter at selges ut for å godkjenne sammenslåingen 
Etterspørselen etter halvfabrikat er stabil, men leveringstidene er noe lenger etter som ferien påvirker for de 
fleste verkene. På mindre profiler i aluminium er leveringstidene 5-6 uker, mens det på større profiler og grov 
bolt er en del lenger. Tynnplater i aluminium kan enkelte europeiske verk levere i midten av august, mens andre 
er godt ut i september. Det er lengre ledetider på tykkere plater, samt lakkerte og elokserte plater. På 
rustbestandige materialer kan Outokumpu levere plater fra Tornio på 5-6 uker, mens det er 10 uker på 
stykkvalsede plater fra Sverige. På stangstål er det relativt god tilgang hos Sandvik og andre lagerholdere, mens 
på spesialiteter kan det være veldig lang ledetid. På plast er det ingen store bevegelser i pris eller 
leveringssituasjonen, men en svekket norsk krone vil gi høyere priser om det vedvarer. På LME er det nikkel 
som har gått mest ned med den konsekvens at legeringstilleggene på rustbestandige stål gikk ned ytterligere i 
juli. Også skrotprisen på stål fra Imatra gikk ned en del og er nå på 1480.- kr/ tonn for varmvalset stål 520M. 
Gjennomsnittsprisen på kobber gikk ned med 1.- kr. 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 7,92        LME Al          US $   1 776 
1 USD  = NOK 6,08        LME Cu         US $   6 750 
                                         LME Ni          US $ 13 710 

 

Metallnoteringer siste fem 
mnd: 

Februar Mars April Mai Juni I dag 

Aluminium gjennomsnitt i 
NOK/kg 

11,64 11,27 10,94 10,85 10,90 10,80 

Kobber gjennomsnitt i 
NOK/kg 

46,39 45,84 43,30 43,68 42,68 42,33 

Legeringstillegg rustfritt / 
syrefast: 

Februar Mars April Mai Juni Juli 

EN 1.4301 /  
AISI 304 plater  

9,58 9,98 9,73 9,80 9,26 8,82 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 14,47 14,85 14,51 14,48 13,92 13,21 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt 
varmv. 

17,66 17,87 17,48 17,40 16,85 16,02 

Duplex SAF 2205 bolt 
varmv. 

13,73 13,83 13,74 13,74 13,60 12,96 

Super Duplex SAF 2507 
Bolt varmv. 

16,79 17,42 17,27 17,60 17,40 16,55 
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