
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisstigning på kobber og aluminium. 
Det ble rapportert sterke tall for industrien, norsk PMI steg til 50,6 og det var særlig ordreindeksen som løftet 
seg. Også industriproduksjonen i andre kvartal var god, både mai og juni viste markant økning i følge 
statistikken fra SSB. I Europa ser det også bedre ut, der viser PMI tallene sitt høyeste nivå på tre år. 
Prisstigningen her hjemme for siste tolv måneder viser en vekst på 2,6 % fra juli i fjor, ytterligere rentekutt 
synes derfor lite aktuelt. Den norske kronen styrket seg umiddelbart etter at dette ble kjent. På LME har det 
vært størst bevegelse i prisen på kobber og aluminium. Gjennomsnittsprisen på kobber steg med 2,94 kr/kg fra 
juni til juli, 0,89 kr/kg for rå-aluminium. Det er noe mer optimisme blant produsentene av aluminium, Alcoa 
spår en vekst i etterspørselen på 7 %. Aluminiumsgiganten Alcan kom med knalltall sist uke og ser lyst på 
fremtiden, også Hydroaksjen har steget markant i sommer.  
Markedet for plater, bånd og profiler i ulike stål og metaller er ganske brukbart. Spesielt er det bedre for 
ekstrudert aluminium der pressverkene har fått et skikkelig oppsving. Etterspørselen har steget betydelig og 
prisene er kraftig på vei opp. På plater er det mer stabilt, men økt premium (finansiering) og økt råvarepris på 
LME påvirker her også. Leveringstidene er forholdsvis normale til årstiden å være, det er ferie på mange av 
verkene i Europa nå. På rustfritt er det bra tilgjengelighet på plater, Outokumpu har nå leveringstid i slutten av 
september fra Tornio. Prisen på nikkel har vært rimelig stabil i juli, en litt svakere norsk krone gjør at 
legeringstilleggene steg marginalt for de viktigste kvalitetene. På plast og øvrige stål er det ingen store 
endringer. Skrotprisen på stål er på 1710 kr/tonn, litt lavere enn i juli.  
 
 
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 8,27        LME Al          US $   2 000 
1 USD  = NOK 6,19        LME Cu         US $   7 026 
                                         LME Ni          US $ 18 575 
 

 

Metallnoteringer siste fem 
mnd: 

Mars April Mai Juni Juli I dag 

Aluminium gjennomsnitt i 
NOK/kg 

10,48 11,03 10,63 11,30 12,19 12,38 

Kobber gjennomsnitt i 
NOK/kg 

41,74 41,58 42,60 42,88 45,82 45,19 

Legeringstillegg rustfritt / 
syrefast: 

Mars April Mai Juni Juli August 

EN 1.4301 /  
AISI 304 plater  

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

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

EN 1. 4404/AISI 316L bolt 
varmv. 

15,80 16,11 17,99 20,83 21,37 21,71 

Duplex SAF 2205 bolt 
varmv. 

12,73 12,80 14,18 16,15 16,89 16,78 

Super Duplex SAF 2507 
Bolt varmv. 

16,07 16,18 18,11 20,43 21,45 21,49 
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