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Blandede impulser i industrien og råvaremarkedet, stabil norsk krone. 

Sverige kom fredag med knallsterke BNP-tall som viste en vekst i 4. kvartal på 1,1 %, mot forventet 0,6. Lokomotivet i EU 

Tyskland går fremdeles bra, om enn noe svakere i bl.a. maskinbyggerindustrien. Bilindustrien fremstår som sterk, det 

samme gjør flyindustrien som begge bruker mye aluminium. Byggebransjen er en annen viktig bransje som i Europa 

forventes å stige med 2,1 % i år. Her hjemme viser arbeidsledigheten en økende tendens i februar, men det er ingen 

dramatikk i tallene. Tildelingen av den store kontrakten på Johan Sverdrup feltet til norske Aibel vil gi positive 

ringvirkninger i industrien. Hydro Aluminium kom med tall for 4. kvartal i februar, og de var de beste siden 2007. 

Selskapet nyter godt av høyere premium og bedre priser på pressbolt og valseblokker. Flere meglerhus anbefaler Hydro-

aksjen på dagens nivå. Selskapet signaliserer videre satsning i Norge med beslutningen om å investere om lag 3,9 

milliarder kroner i nye produksjonslinjer på Karmøy. Norsk PMI kom i dag som viser litt lavere tall enn i januar, dog 

fortsatt vekst med en verdi på 51,2. Den norske kronen har stabilisert seg på et nokså svakt nivå, gjennomsnittet for 

februar ble 8,62 Nok mot Euro.  

Markedet for stål og metaller er relativt bra. På valseprodukter i aluminium er det stor etterspørsel fra spesielt 

bilindustrien og leveringstidene vil trolig strekke seg godt utover i annet kvartal. På rustbestandig stål fylles det nå raskt 

opp, Outokumpu booker nå plater for levering i mai. Grossistene i Europa hadde 15 % mer på lager ved årsskiftet 14/15 

enn året før, men er relativt optimistiske for kommende periode. Til tross for dette er de fremdeles forsiktige med å fylle 

på lager, mens sluttforbrukere synes å holde en normal takt. På stangstål er det høye lagre hos grossistene i Europa, mens 

prisene fra produsentene ligger relativt stabilt. På aluminium profiler har Sapa noen presser ute av drift som har forlenget 

leveringstiden noe, men de er snart i produksjon igjen og leveringstiden vil normaliseres. Den særlige høye råvarekosten 

på pressbolt er utfordrende for pressverkene å få igjen i markedet, men det ser ut til å lykkes gradvis med å få bedre 

betalt for aluminium profiler.  Prisen på kobber gikk ned i februar, men har steget de siste dagene - gjennomsnittsprisen 

ble 45,46 kr/kg. Legeringstilleggene gikk marginalt ned på rustbestandig stål i mars, i hovedsak grunnet en litt lavere pris 

på nikkel. Skrotprisen på stål gikk ned 170 kr/tonn til 1770 kr/tonn for 520M i mars.  

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 8,60 LME Al US $   1 808 

1 USD = NOK 7,69  LME Cu  US $   5 880 

                                    LME Ni US $ 14 100 

Metallnoteringer siste fem mnd.: Oktober November Desember Januar Februar I dag 

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 12,83 13,90 14,03 14,01 13,95 14,27 

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 46,11 47,59 48,85 46,89 45,46 47,04 

Legeringstillegg rustfritt / syrefast: Oktober November Desember Januar Februar Mars 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 12,04 11,03 10,74 11,90 11,91 11,74 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 18,27 16,36 15,93 17,30 17,44 17,05 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 21,75 19,38 18,73 20,46 20,27 19,81 

Duplex SAF 2205 bolt varmv. 16,68 14,88 14,44 15,48 15,46 15,03 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 21,33 18,68 18,12 19,35 19,08 18,51 

 


