
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strammere marked på halvfabrikat og svakere norsk krone. 
Markedet for plater, bånd og profiler i ulike stål og metaller synes å være strammere enn på lenge og prisene er 
stigende. Det er ikke uvanlig trend på denne tiden av året, men den synes noe kraftigere enn tidligere år – særlig 
på aluminium. Råvarene ligger nokså stabilt på LME, men en svakere norsk krone som har svekket seg vel 3 % 
i løpet av juni påvirker prisene i NOK. Kobber har vist økning den siste tiden og har nå sine høyeste noteringer 
på fire måneder, også rå-aluminium er litt opp. Norsk PMI for juni ble offentlig gjort i dag og viser uendret nivå 
på 49,6 som tyder på en viss nedgang i industrien. Også i EU gikk PMI ned i juni til 51,8, størst var svikten i 
Frankrike.  
Markedet for ekstruderte profiler i aluminium er fortsatt meget sterkt i Skandinavia, HAP rapporterer om tykk 
ordrebok og leveringstid september.  På valseprodukter er det også september på de fleste plater, noen verk er 
snart i oktober. På rustfritt er det litt bedre tilgjengelighet på tynnplater, Outokumpu har nå leveringstid i slutten 
av august fra Tornio. Sandvik melder om bedre etterspørsel på rustfri stang enn i fjor, de har hatt forsinkelser 
grunnet en mindre brann. Det varsles høyere basispriser / bearbeidingspriser på både plater og profiler i  
3. kvartal. Den relativt høye prisen på nikkel og molybden og en svakere norsk krone gir en liten økning i 
legeringstilleggene på rustfritt for juli. Om råvareprisene og den norske kronen holder seg på dagens nivå blir 
det små endringer til august. Ovako melder om bedre etterspørsel på spesialstål enn i fjor, basispriser stabile i 
annet halvår. På plast og øvrige stål og metaller er det ingen store endringer. Skrotprisen på stål er uforandret i 
juli på 1780 kr/tonn, mens de molybdenlegerte kvalitetene 2244 og 2541 steg noe. 
 
 
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 8,40        LME Al          US $   1 884 
1 USD  = NOK 6,14        LME Cu         US $   6 954 
                                         LME Ni          US $ 18 800 
 

 

Metallnoteringer siste fem 
mnd: 

Februar Mars April Mai Juni I dag 

Aluminium gjennomsnitt i 
NOK/kg 

10,63 10,48 11,03 10,63 11,30 11,55 

Kobber gjennomsnitt i 
NOK/kg 

45,54 41,74 41,58 42,60 42,88 44,58 

Legeringstillegg rustfritt / 
syrefast: 

Februar Mars April Mai Juni Juli 

EN 1.4301 /  
AISI 304 plater  

8,84 8,98 9,09 9,93 11,37 11,59 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 13,04 13,25 13,38 14,88 17,44 18,16 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt 
varmv. 

15,47 15,80 16,11 17,99 20,83 21,37 

Duplex SAF 2205 bolt 
varmv. 

12,54 12,73 12,80 14,18 16,15 16,89 

Super Duplex SAF 2507 
Bolt varmv. 

15,82 16,07 16,18 18,11 20,43 21,45 
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