
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økte leveringstider på halvfabrikat og fortsatt svak norsk krone 
Den norske kronen er fortsatt svak og har svekket seg ytterligere mot euro de siste dagene. Den svenske kronen 
har styrket seg i starten av 2014 etter rentenedsettelsen fra Riksbanken og er nå målt mot NOK på det sterkeste 
på 10 år. SEB tror trenden fortsetter og at forholdet NOK-SEK blir 1:1 i løpet av året. Svake PMI tall fra USA 
og Kina har gitt ny nervøsitet i finansmarkedet denne uken, men industrien i Europa synes stadig å vise bedre 
takter.  Dette er gode nyheter for norsk industri, som også nyter godt av en svak krone. PMI indeksen for januar 
viste en økning fra 51,4 til 52,8. (Indeks over 50 angir vekst.) Det har ikke vært de store bevegelsene på 
industrimetallene i januar, kanskje med unntak av kobber som i norske kroner er opp 95 øre/kg fra desember.   
Legeringstillegg på rustfritt gikk litt opp i februar, hovedsakelig grunnet høyere pris på nikkel og en svak norsk 
krone. Ordreinngangene til de rustfrie valseverkene har vært meget sterk og leveringstidene har strukket seg til 
mai. På stang er tilgangen på standardmaterialer god, mens spesial kan være 6 mnd. Tilsvarende på aluminium 
er leveringstidene for valseverkene april, mens pressverkene kan levere ekstruderte profiler på 3-4 uker. Prisen 
på rå-aluminium er stabilt lav, men valseverkene forsøker å løfte prisene etter som etterspørselen er bedre. 
Enkelte verk har innført en høyere Premium (finansiering av råvaren) etter som de må kjøpe råvaren lenger 
frem i tid for å sikre seg.  På plast og øvrige metaller er det ingen vesentlige endringer i leveringstidene. 
Prisavtaler kobber justeres opp med endringen i gjennomsnittsprisen for kobber i januar, skrotprisen på stål 
økte til 1970 kr/tonn for februar.    
 
 
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 8,50        LME Al          US $   1 687 
1 USD  = NOK 6,29        LME Cu         US $   7 107 
                                         LME Ni          US $ 13 950 
 

 

Metallnoteringer siste fem 
mnd: 

September Oktober November Desember Januar I dag 

Aluminium gjennomsnitt i 
NOK/kg 

10,80 11,07 10,92 10,95 10,92 10,70 

Kobber gjennomsnitt i 
NOK/kg 

44,40 44,44 44,62 45,86 46,79 46,63 

Legeringstillegg rustfritt / 
syrefast: 

September Oktober November Desember Januar Februar 

EN 1.4301 /  
AISI 304 plater  

8,55 8,51 8,29 8,58 8,50 8,84 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 12,47 12,48 12,14 12,67 12,58 13,04 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt 
varmv. 

14,81 15,01 14,59 15,11 15,05 15,47 

Duplex SAF 2205 bolt 
varmv. 

11,66 11,85 11,60 12,09 12,24 12,54 

Super Duplex SAF 2507 
Bolt varmv. 

14,87 15,07 14,61 15,30 15,46 15,82 
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