
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvisshet om utviklingen i Kina, roligere i Europa og sterkere dollar. 
Kinesiske boligpriser har falt fire måneder på rad og er en av årsakene til at det herjer en «Kina-frykt» over 
råvaremarkedet. Samtidig går det bedre enn på lenge i USA med sterk vekst i BNP i andre kvartal med den 
konsekvens at dollaren har steget markant. Dette demmer i noe grad opp for nedgangen på LME og andre 
råvarer, dollaren har styrket seg 4-5 % mot norske kroner i september. SEB tror dollaren fortsatt vil styrke seg, 
men at den norske kronen vil styrke seg mot Euro. Norsk PMI for september kom i dag og viser et klart 
stemningsskifte blant innkjøpssjefene i industrien. Indeksen falt fra 51,8til 49,4 og det er nedgangen i 
offshoreindustrien som trekkes frem.  De ikke-sesongjusterte tallene tyder på at svekkelsen skyldes at flere 
bedrifter nå melder om uendret produksjon, samtidig som færre venter økt produksjon. Andelen som melder om 
lavere produksjon er lite endret, uttaler sjefsøkonom i Danske Bank, Frank Jullum.  
Markedet for halvfabrikat i ulike stål og metaller er litt roligere enn normalt. Samtidig fortsetter premiumen å 
stige på aluminium, slik at produsentene av halvfabrikat strever med å tjene penger. Mindre forbruk / 
etterspørsel i Europa, kombinert med produsenter som vil presse prisene opp, gjør at mange har vært forsiktige 
og leveringstidene er på vei ned. Hydro har kort leveringstid fra Holmestrand (lakkert) og Karmøy, mens det er 
som normalt fra de tyske verkene (6 uker). På profiler er det korte ledetider fra de fleste verkene.  Pris-
stigningen på aluminium plater og profiler tidligere i år har vært så betydelig at vi ser en høyere pris i 4. kvartal 
enn i foregående. På rustfritt går det rykter om anti dumping tiltak mot Asia på plater og bånd, mye tyder på at 
dette blir innført fra nyttår av – uvisst hvor mye. De siste dagers nedgang i prisen på nikkel har ikke rukket å 
gjøre utslag på legeringstilleggene for oktober. Men om råvarene holder seg på dagens nivå blir det en nedgang 
i november.  Dette kan påvirke grossistene til å booke mindre materialer en periode, så kommer det gjerne en 
reaksjon motsatt vei senere. På øvrige metaller og stål er det ingen store endringer, skrotprisen på stål er på 
1820 kr/tonn, som er samme nivå som i august.  

 
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 8,12        LME Al          US $   1 969 
1 USD  = NOK 6,44        LME Cu         US $   6 735 
                                         LME Ni          US $ 16 600 

 

Metallnoteringer siste fem 
mnd: 

Mai Juni Juli August September I dag 

Aluminium gjennomsnitt i 
NOK/kg 

10,63 11,30 12,19 12,63 13,44 12,68 

Kobber gjennomsnitt i 
NOK/kg 

42,60 42,88 45,82 45,19 45,41 45,33 

Legeringstillegg rustfritt / 
syrefast: 

Mai Juni Juli August September Oktober 

EN 1.4301 /  
AISI 304 plater  

9,93 11,37 11,59 11,93 11,86 12,04 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 14,88 17,44 18,16 18,25 18,07 18,27 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt 
varmv. 

17,99 20,83 21,37 21,71 21,55 21,75 

Duplex SAF 2205 bolt 
varmv. 

14,18 16,15 16,89 16,78 16,58 16,68 

Super Duplex SAF 2507 
Bolt varmv. 

18,11 20,43 21,45 21,49 21,23 21,33 
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