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Mer rå-aluminium kan ventes fra Kina, nedgangen i offshore merkes. 

Kinesiske myndigheter fjernet i april eksportskatten på enkelte råvaretyper i aluminium. Det kan bety bedre 

tilgjengelighet, samt lavere premie på valseblokker og pressbolt. Den ventede stigningen på LME kan derfor utebli eller bli 

mindre i følge DNB Markets. Bilsalget i Europa var rekordhøyt i mars og første kvartal endte med en stigning på 8,7 % mot 

samme periode i fjor. Nedgangen i offshore merkes nå for alvor i fastlandsøkonomien og DNB Markets kom sist uke med 

oppdaterte prognoser i sine «Økonomiske utsikter» for 2015.  Reallønnsveksten forventes å bli kun på 0,4 %, den laveste 

siden 1989. Arbeidsledighetstallene som kom på torsdag var det høyeste på ni år med 4,1 %. Oljeserviceleverandøren 

National Oilwell Varco varsler nå reduksjon i bemanningen, Aker Solutions og Kongsberg Oil & Gas vurderer også 

situasjonen løpende. Ordreinngangen for alle tre har vært bra i første kvartal, men man ser lite nye store prosjekter på 

kort sikt utover Johan Sverdrup.  

Markedet for stål og metaller i Europa er brukbart, men ikke sterkt til årstiden å være. Grossistene i Tyskland hadde 25 % 

mer rustfritt på lager ved inngangen til året enn samme periode i fjor. Situasjonen ser nå ut til å ha normalisert seg og de 

bestiller plater til lager igjen.  Det kan også ha sammenheng med at råvareprisene har kommet ned på et nivå der 

fallhøyden er mindre. Legeringstilleggene gikk marginalt ned på rustbestandig stål i mai. Outokumpu har nå 12 ukers 

leveringstid på kaldvalsede plater. På stangstål melder verkene om bra etterspørsel på tradisjonelle kvaliteter som 304 og 

316, mens offshore markedet er svakt. På valseprodukter i aluminium er det meget sterk etterspørsel på 6000- og 7000-

legeringer fra bil- og flyindustrien, mens det er svakere på 1000 og 5000-serien. Situasjonen i råstoff markedet for 

plast har vært urolig den siste måneden og er blitt kompleks. Det er flere årsaker til dette, men resultatet er 

mest sannsynlig at vi vil se prisøkninger på flere materialer den nærmeste tiden. Størst utslag ser det ut til å bli 

innen polyolefinene (PE, PP) og PVC, men også PC og PMMA har en økende prisutvikling. Prisen på kobber gikk 

marginalt opp etter den kraftige økningen i mars - gjennomsnittsprisen ble 49,82 kr/kg. Skrotprisen på stål gikk opp 150 

kr/tonn til 1700 kr/tonn for 520M i mai.  

Dette påvirker følgende av våre lagerførte produkter: 

Aluminium plater   Kobber, messing og bronse Rustbestandige 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 8,51 LME Al US $   1 884 

1 USD = NOK 7,60 LME Cu  US $   6 355 

                                 LME Ni US $ 13 810 

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

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 14,03 14,01 13,95 14,21 14,26 14,60 

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 48,85 46,89 45,46 49,53 49,82 50,49 

Legeringstillegg rustfritt / syrefast: Desember Januar Februar Mars April Mai 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 10,74 11,90 11,91 11,74 11,62 11,16 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 15,93 17,30 17,44 17,05 16,69 16,24 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 18,73 20,46 20,27 19,81 19,58 18,74 

Duplex SAF 2205 bolt varmv. 14,44 15,48 15,46 15,03 14,86 14,63 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 18,12 19,35 19,08 18,51 18,16 17,69 

 


