
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsatt dystert i Europa, bedring i USA og Norsk PMI økte i mai. 
Til tross for enkelte lyspunkter i europeisk økonomi er det overordnede bildet rimelig dystert. Aktiviteten i 
eurosonens fabrikker fortsatte å synke i mai og antall arbeidsledige i Tyskland økte mer enn forventet. I enkelte 
land, som Spania, ser man lyspunkter med økning i PMI. Indeksen ligger fortsatt under 50 som indikerer at 
økonomien ikke vokser. Fra Kina meldes det om en PMI på 50,8 i mai, som er litt opp fra april. Dog er det stor 
usikkerhet i tallene fra det landet som er blant de som påvirker etterspørselen og prisnivået på råvarer mest.  
I Norge steg PMI-indeksen til 52,0, opp fra 49,2 i april. Dette er en kraftig økning og det høyeste nivået vi har 
sett på et år. Spesielt var det ordreinngangen og produksjonsindeksen som steg, som er de to viktigste 
komponentene i denne undersøkelsen som utarbeides av Danske Bank og NIMA (Norsk Forbund for innkjøp 
og logistikk).  
Sammenslåingen mellom Hydro Aluminium Profiler og Sapa er godkjent av EU forutsatt at pressverket på 
Raufoss selges ut. Nå gjenstår en godkjenning fra myndighetene i Kina, men man antar at dette blir en realitet 
og at transaksjonen gjennomføres i tredje kvartal.  
Etterspørselen etter halvfabrikat er noe bedre og leveringstidene generelt noe økende, noe som er vanlig for 
årstiden. På mindre profiler i aluminium er leveringstidene 4-5 uker, mens det på større profiler og bolt er en 
del lenger. Det samme gjelder i en viss grad på plater, det er lengre ledetider på tykkere plater, samt lakkerte og 
elokserte plater. Tynnplater i aluminium kan europeiske verk levere i slutten av juli. På rustbestandige 
materialer kan Outokumpu levere plater fra Tornio på 5 uker, litt lengre er det på varmvalsede plater fra 
Sverige. På stangstål er det relativt god tilgang hos Sandvik og andre lagerholdere, mens på spesialiteter kan det 
være lang ledetid. På plast er det ingen store bevegelser i pris eller leveringssituasjonen. På LME er det 
varierende utvikling, nikkel har vist en litt vikende tendens med den konsekvens at legeringstilleggene på 
rustbestandige stål gikk ned i juni. Også skrotprisen på stål fra Imatra gikk ned og er nå på 1720.- kr/ tonn for 
varmvalset stål 520M. Gjennomsnittsprisen på kobber gikk opp med kr. 0,40 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 7,59        LME Al          US $   1 920 
1 USD  = NOK 5,81        LME Cu         US $   7 330 
                                         LME Ni          US $ 15 130 

 

Metallnoteringer siste fem 
mnd: 

Januar Februar Mars April Mai I dag 

Aluminium gjennomsnitt i 
NOK/kg 

11,53 11,64 11,27 10,94 10,85 11,15 

Kobber gjennomsnitt i 
NOK/kg 

46,26 46,39 45,84 43,30 43,68 44,41 

Legeringstillegg rustfritt / 
syrefast: 

Januar Februar Mars April Mai Juni 

EN 1.4301 /  
AISI 304 plater  

9,67 9,58 9,98 9,73 9,80 9,26 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 14,45 14,47 14,85 14,51 14,48 13,92 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt 
varmv. 

17,67 17,66 17,87 17,48 17,40 16,85 

Duplex SAF 2205 bolt 
varmv. 

13,74 13,73 13,83 13,74 13,74 13,60 

Super Duplex SAF 2507 
Bolt varmv. 

16,53 16,79 17,42 17,27 17,60 17,40 
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