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Vekst i forbruket av aluminium og antidumping innført på rustfritt. 

Etterspørselen etter aluminium globalt steg med hele 9 % i fjor og Alcoa forventer det blir bra vekst også i 2015 med 6,5 

%. Til tross for dette er prisen på aluminium relativt lav og mange smelteverk er ikke lønnsomme. En del kapasitet er 

stengt ned i den vestlige verden, mens produksjonen i Kina stadig øker. Den estimerte produksjonen totalt i verden 

ventes å overstige etterspørselen med 326 000 tonn i følge Alcoa, som kan bety liten sjanse for vesentlig prisøkning på rå-

aluminium. Lageret på LME viser riktignok en nedadgående tendens og DNB Markets tror på en forsiktig stigning utover 

året. For øvrig kom det tall i går som viser at eksporten fra Kina har sunket med 14,7 % i mars mot samme måned i 2014. 

Klima i tysk økonomi har bedret seg fem måneder på rad. IFO-Instituttets indeks steg til sitt høyeste nivå siden juli 2014 

og var over ekspertenes forventninger. Også PMI viser styrke med økning for 4. måned på rad til 54,1. I Norge derimot 

kom PMI lavt ut for mars med en nedgang på 2,1 til 48,8. Det er mer enn to år siden vi har sett en slik nedgang i PMI. Den 

norske kronen ligger fremdeles på et nokså svakt nivå, gjennomsnittet for mars ble 8,64 Nok mot Euro. Den amerikanske 

dollaren har styrket seg betydelig mot Euro og de står snart likt. 

EU har innført antidumping toll på rustbestandige plater og coil fra Taiwan og Kina med tilbakevirkende kraft for tre 

måneder. Dette betyr at EU pålegger materialer som importeres med opprinnelse Kina 25 % toll og Taiwan 12 %. Dette 

har ført til mere trykk mot de europeiske produsentene og leveringstidene har strukket seg til juli (Outokumpu). Generelt 

er markedet for stål og metaller fremdeles relativt bra takket være bedring i Tyskland. På rustbestandig stangstål melder 

verkene om nedgang på offshore produkter, mens mindre dimensjoner og tradisjonelle kvaliteter som 304 har god 

etterspørsel. På valseprodukter i aluminium er det sterk etterspørsel fra bil- og flyindustrien. På aluminium profiler har 

Sapa fått i gang produksjonen på alle pressene i Ungarn og leveringstiden ligger på 3-5 uker.  Etterspørselen for 

ekstruderte produkter i Skandinavia er god, men markedet i Europa er fremdeles hemmet av et svakt marked i 

byggebransjen. Prisen på kobber gikk kraftig opp i mars - gjennomsnittsprisen ble 49,53 kr/kg. Legeringstilleggene gikk 

marginalt ned på rustbestandig stål i april, i hovedsak grunnet en litt lavere pris på nikkel og molybden. Skrotprisen på stål 

gikk ned 220 kr/tonn til 1550 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 8,55 LME Al US $   1 771 

1 USD = NOK 8,11 LME Cu  US $   6 012 

                                 LME Ni US $ 12 630 

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

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 13,90 14,03 14,01 13,95 14,21 14,36 

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 47,59 48,85 46,89 45,46 49,53 51,02 

Legeringstillegg rustfritt / syrefast: November Desember Januar Februar Mars April 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 11,03 10,74 11,90 11,91 11,74 11,62 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 16,36 15,93 17,30 17,44 17,05 16,69 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 19,38 18,73 20,46 20,27 19,81 19,58 

Duplex SAF 2205 bolt varmv. 14,88 14,44 15,48 15,46 15,03 14,86 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 18,68 18,12 19,35 19,08 18,51 18,16 

 


