
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korreksjon på kobber, produksjon av primæraluminium stenges ned. 
Medio mars sank prisen på rå-kobber med ca. 10 % på LME, uten at det var utslag på de andre 
industrimetallene eller dollaren. En frykt for en kraftig nedgang i eksport fra Kina kombinert med høye lager av 
kobber på Shanghai børsen sies å være mye av forklaringen. Prisen på kobber har steget noe igjen, lavt lager på 
LME synes å holde prisen på dette nivået og mange tror på en økning fremover. Chile (verdens største 
produsent av kobber) har de siste dagene vært rammet av jordskjelv, noe som også kan presse prisen opp. På 
LME er nikkel 10 % høyere i dag enn for en måned siden, på de øvrige industrimetallene er det mindre 
endringer. Prisen på primæraluminium er fortsatt meget lav og verkene taper penger. Verdens største produsent, 
Rusal, gikk med rekordunderskudd i 2013 på 3,2 milliarder dollar. Også Alcoa sliter med lønnsomhet på 
dagens prisnivå og stenger nå ned mer kapasitet i Brasil. De seneste årene har Alcoa redusert produksjonen med 
800 000 tonn som er 21 % av produksjonen.   Goldman Sachs mener ytterligere kutt på to millioner tonn må til 
for å skape balanse i markedet slik at prisen normaliseres. Prisen på aluminium har steget de siste dagene på 
LME.  
Ordreinngangene til aluminiumverkene har vært meget god i mars og ledetidene er økende. Valseverkene har 
nå levering i juli, mens pressverkene kan levere ekstruderte profiler på 7-8 uker. Sapa har noe lengre 
leveringstider etter at nytt IT-anlegg er implementert i Sverige og to presser i Ungarn har vært stengt. På 
rustfritt er det også brukbar etterspørsel, Outokumpu er nå i juni/juli. På stang er tilgangen på standard-
materialer god, mens spesial kan være mer enn 6 mnd. Legeringstillegg på rustfritt gikk litt opp i april grunnet 
den høyere prisen på nikkel. På plast melder produsentene av polykarbonat (PC) og akryl (PMMA) om en 
prisøkning på 5-8 % grunnet økning i råvareprisene. Prisavtaler på kobber justeres ned med endringen i 
gjennomsnittsprisen fra februar til mars, skrotprisen på stål gikk ned til 1640 kr/tonn 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 8,24        LME Al          US $   1 823 
1 USD  = NOK 6,01        LME Cu         US $   6 605 
                                         LME Ni          US $ 16 200 

 

Metallnoteringer siste fem 
mnd: 

November Desember Januar Februar Mars I dag 

Aluminium gjennomsnitt i 
NOK/kg 

10,92 10,95 10,92 10,63 10,48 10,95 

Kobber gjennomsnitt i 
NOK/kg 

44,62 45,86 46,79 45,54 41,74 41,21 

Legeringstillegg rustfritt / 
syrefast: 

November Desember Januar Februar Mars April 

EN 1.4301 /  
AISI 304 plater  

8,29 8,58 8,50 8,84 8,98 9,09 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 12,14 12,67 12,58 13,04 13,25 13,38 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt 
varmv. 

14,59 15,11 15,05 15,47 15,80 16,11 

Duplex SAF 2205 bolt 
varmv. 

11,60 12,09 12,24 12,54 12,73 12,80 

Super Duplex SAF 2507 
Bolt varmv. 

14,61 15,30 15,46 15,82 16,07 16,18 
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