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Prisøkning på alle materialer grunnet svak norsk krone 

Den norske kronen har svekket seg betydelig i desember, mest mot dollar men også mot Euro. Siden 1.desember har 

dollaren styrket seg med 10 % mot norske kroner, på et år er det 24 %. Kombinasjonen av lav oljepris og sterk utvikling i 

amerikansk økonomi er hovedårsakene til utviklingen. Det er også verd å merke seg at dollaren styrker seg mot Euro. Svak 

utvikling i Europa, usikker økonomisk og politisk situasjon i Hellas har satt ny fart i dette. Alle råvarene noteres i dollar, og 

industrimetallene på LME har som en konsekvens av dette gått noe tilbake i perioden. Svekkelsen av kronen er meget 

positiv for all eksportrettet industri, samt bedrifter som har utenlandske konkurrenter her hjemme. De fleste analytikere 

tror kronen på sikt vil styrke seg en del igjen (Fra medio desember har det skjedd allerede).  PMI for desember kom i dag 

og viste som ventet en nedgang fra 51,4 i november til 49,8 i desember. En verdi over 50 indiker økende aktivitet i 

industrien og det er særlig sysselsettingsindeksen som faller (52,2 til 45,5).  

Markedet for stål og metaller er relativt rolig etter et svakt 4. kvartal. Usikkerhet om fremtidig forbruk og ønske om å 

redusere lagerbeholdning til årsskiftet gir et lite vakuum rundt årsskiftet. På rustfritt er det relativt korte ledetider og 

nedgang i legeringstilleggene de siste månedene i 2014 gjorde at grossistene i Europa var forsiktig med å bestille 

materialer. Men stor pågang for levering i januar og februar har satt ny fart i markedet for plater og coil. Mulig 

antidumping på materialer fra Kina og Taiwan kan bli innført fra 1. mars, noe som gjør at kjøp i Asia blir redusert fra 

Eurosonen. Den svake norske kronen gjør at legeringstilleggene på rustbestandig stål steg markant fra desember til 

januar. På aluminium er det kortere ledetider på standard plater og profiler. Prismessig kommer den svake norske kronen 

på toppen av den dramatisk høyere råvarekostnaden som slår ut på halvfabrikat. Mange forbrukere som har hatt års 

avtale på plater og profiler må påregne mer enn 25 % prisstigning. Prisen på kobber er også oppadgående, 

gjennomsnittsprisen steg med 1,26 kr/kg fra november til desember. Dette påvirker prisene også på messing og bronse. 

Skrotprisen på stål gikk opp 50 kr/tonn til 1540 kr/tonn for 520M. På plast halvfabrikat og spesialstål justeres prisene med 

7-9 % grunnet svak norsk krone. 

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 9,13 LME Al US $   1 822 

1 USD  = NOK 7,66  LME Cu  US $   6 215 

                                    LME Ni US $ 14 660 

Metallnoteringer siste fem mnd.: August September Oktober November Desember I dag 

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 12,63 13,44 12,83 13,90 14,03 13,96 

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 45,19 45,41 46,11 47,59 48,85 49,53 

Legeringstillegg rustfritt / syrefast: August September Oktober November Desember Januar 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 11,93 11,86 12,04 11,03 10,74 11,90 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 18,25 18,07 18,27 16,36 15,93 17,30 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 21,71 21,55 21,75 19,38 18,73 20,46 

Duplex SAF 2205 bolt varmv. 16,78 16,58 16,68 14,88 14,44 15,48 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 21,49 21,23 21,33 18,68 18,12 19,35 

 


