
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vikende priser på råvarer, forsiktig økning i Norsk PMI. 
Metallprisene på LME viser noe svakere utvikling og kommer i gjennomsnitt på nivået vi hadde i november. 
Det er mye rå-metall på lager og etterspørselen i Europa er moderat totalt sett. Eksempelvis er verdens 
overskudd av kobber høyere enn på ni år. Problemene på Kypros gir påminnelser at det kan finnes flere lik i 
skapet og investorer søker mot edelmetaller som gull. Dollaren har styrket seg litt mot norske krone i løpet av 
mars, mens Euroen er veldig stabil. Norsk PMI steg igjen i mars og er på nytt over 50 som indikerer stigende 
aktivitet i industrien. Dog var svarprosenten lavere enn normalt grunnet påsken, så usikkerheten i tallene er 
minst like store som tidligere 
Fusjonen mellom Sapa og Hydro Aluminium Profiler skrider frem, men prosessen er utsatt en måned i mangel 
av godkjenning fra noen lands konkurransemyndigheter med mere. Markedet for ekstruderte profiler er 
fremdeles rimelig svakt, spesielt i Sør-Europa, og det er i denne regionen sammenslåingen får størst virkning.  
Pressverkene leverer profiler i aluminium på 3-4 uker, men etterspørselen er noe økende som er normalt for 
årstiden. For øvrig er markedet for halvfabrikata fremdeles labert, med unntak av noen få produkter som 
tykkere plater i aluminium. Her venter vi et strammere marked og en økning i bearbeidingsprisene. Outokumpu 
har nå 6-7 ukers leveringstid på rustbestandige plater, men kapasiteten går ikke for fullt. På stangstål er 
situasjonen vanskelig for produsentene, selv om det på enkelte produkter er lang leveringstid. Prisene er lave og 
dermed også lønnsomheten. På plast signaliserer produsentene prisøkning på polykarbonat og akryl, samt noe 
lengre leveringstider. Med litt vikende råvarepriser på LME ble det en liten nedgang i legeringstilleggene på 
rustbestandige stål i april. Gjennomsnittsprisen på kobber gikk ned med 55øre per kilo og prisavtaler korrigeres 
tilsvarende. Skrotprisen på stål fra Imatra gikk ned til 1840.- kr/ tonn for varmvalset stål for april.  
 
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 7,47        LME Al          US $   1 892 
1 USD  = NOK 5,82        LME Cu         US $   7 406 
                                         LME Ni          US $ 16 255 

 

Metallnoteringer siste fem 
mnd: 

November Desember Januar Februar Mars I dag 

Aluminium gjennomsnitt i 
NOK/kg 

11,22 11,76 11,53 11,64 11,27 11,01 

Kobber gjennomsnitt i 
NOK/kg 

45,81 46,39 46,26 46,39 45,84 44,58 

Legeringstillegg rustfritt / 
syrefast: 

November Desember Januar Februar Mars April 

EN 1.4301 /  
AISI 304 plater  

10,14 9,28 9,67 9,58 9,98 9,73 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 15,21 13,91 14,45 14,47 14,85 14,51 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt 
varmv. 

18,68 16,93 17,67 17,66 17,87 17,48 

Duplex SAF 2205 bolt 
varmv. 

14,44 13,37 13,74 13,73 13,83 13,74 

Super Duplex SAF 2507 
Bolt varmv. 

17,34 16,17 16,53 16,79 17,42 17,27 
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