
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høyere pris på nikkel og betydelig strammere marked for aluminium profiler. 
Prisen på nikkel har steget med 10 % i april og 33 % siden januar. En forsiktig optimisme globalt og noe bedre 
etterspørsel etter rustfritt stål er årsaken. Prisen på aluminium steg også litt i april, mens det er mindre endringer 
på de øvrige industrimetallene. Kobberprisen har steget litt fra sitt laveste nivå i mars, men gjennomsnittsprisen 
ble likevel 16 øre lavere i april.  Hydro Aluminium la frem svakere tall for første kvartal enn samme periode i 
fjor. Den lave prisen på rå-aluminium er hovedårsaken, men konsernsjef Brandtzæg er mer optimistisk siden 
etterspørselen utenfor Kina når er større enn produksjonen. Økende forbruk av aluminium i biler og mer 
etterspørsel etter resirkulert metall er positive trender for Hydro. Norsk PMI sank fra 52,4 i mars til 51,2 i april. 
Økt produksjon, lavere ordreindeks og lavere sysselsettingsindeks tyder på at sparekniven er fremme i en del 
norske industribedrifter. 
Markedet for halvfabrikat i aluminium har strammet seg vesentlig i løpet av mars og april, og spesielt på 
ekstruderte produkter. Leveringstidene fra pressverkene har økt betydelig etter at etterspørselen har skutt i 
været. Tall fra European Aluminium Association viser en betydelig vekst i leveransene i Skandinavia, i Norge 
var veksten 20 % fra første kvartal 2013. Pressverkene har også dyrere råvarekostnad ettersom LME og 
Premium er kraftig økende. Prisene på profiler stiger derfor betydelig mer enn råvaren på LME. Også prisene 
på valseprodukter er økende og de fleste verkene har nå leveringstid juli/august. På rustfritt er det også bra 
etterspørsel, Outokumpu er nå i juli. På stang er tilgangen på standard-materialer god, mens spesial kan være 
mer enn 6 mnd. Legeringstillegg på rustfritt gikk opp i mai grunnet den høyere prisen på nikkel og molybden. 
På plast og øvrige stål og metaller er det ingen store endringer. Prisavtaler på kobber justeres ned med 
endringen i gjennomsnittsprisen fra mars til april, skrotprisen på stål gikk opp til 1780 kr/tonn for mai. 
 
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 $   1 778 
1 USD  = NOK 5,96        LME Cu         US $   6 698 
                                         LME Ni          US $ 18 230 

 

Metallnoteringer siste fem 
mnd: 

Desember Januar Februar Mars April I dag 

Aluminium gjennomsnitt i 
NOK/kg 

10,95 10,92 10,63 10,48 11,03 10,56 

Kobber gjennomsnitt i 
NOK/kg 

45,86 46,79 45,54 41,74 41,58 41,52 

Legeringstillegg rustfritt / 
syrefast: 

Desember Januar Februar Mars April Mai 

EN 1.4301 /  
AISI 304 plater  

8,58 8,50 8,84 8,98 9,09 9,93 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 12,67 12,58 13,04 13,25 13,38 14,88 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt 
varmv. 

15,11 15,05 15,47 15,80 16,11 17,99 

Duplex SAF 2205 bolt 
varmv. 

12,09 12,24 12,54 12,73 12,80 14,18 

Super Duplex SAF 2507 
Bolt varmv. 

15,30 15,46 15,82 16,07 16,18 18,11 
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