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Små bevegelser i markedet, økte legerinstillegg på rustfritt. 

Råvarene har flatet ut på LME i august, etter at de steg litt første del av perioden. Det er ingen klare indikasjoner eller 

prognoser om videre utvikling, kanskje foruten kobber der flere analytikere mener det er eller blir et stort 

tilbudsoverskudd. I går kom sterkere BNP-tall enn ventet fra SSB, fastlandsøkonomien viser styrke. Verfts-næringen viser 

fremgang etter å ha lykkes med å finne nye markeder etter bortfallet av supply-skip. BNP-tallene fra i går og den sterke 

prisveksten i deler av boligmarkedet gjør at færre tror på rentenedgang fra Norges Bank om tre uker. Kronen har styrket 

seg 2 % mot dollar i løpet av august, men under halvparten mot Euro. Nordea tror kronen nå skal styrkes og spår en Euro i 

9 kroner på seks mnd. horisont, mens forventningene til dollar er stabil. Norsk PMI kom i dag på 50,8 og viser en nedgang 

fra den forrige sterke målingen i august, dog er den over 50 som indikerer en liten vekst. Nybilsalget i Europa er fortsatt 

meget sterkt, årsveksten var så stor som 9 % fra april 2015 til 2016. Bruken av aluminium øker stadig og Hydro er blant 

aktørene som investerer i ny kapasitet for å møte den økte etterspørselen.  

Ordreinngangen hos produsentene av halvfabrikat er gjennomgående god. På valseprodukter er de fleste verkene med 

leveringstid november både når det gjelder rustfritt og aluminium. Kobberprodusenten Aurubis vil øke kapasiteten 

gjennom å kjøre verket 24/7 fra oktober. Også på lange produkter har etterspørselen tatt seg opp, Valbruna er så godt 

som utsolgt i 2016. På ekstruderte produkter i aluminium ligger de fleste verkene på 6 ukers leveringstid. Grunnet høyere 

priser på nikkel og molybden fra midten av juli til midten av august fikk vi en økning i legeringstilleggene på 

rustbestandige stål i september. Mye tyder på at det ikke stiger ytterligere til oktober. Basisprisen siger litt opp grunnet 

sterkere etterspørsel, men det er kun små justeringer foreløpig. Bearbeidingsprisene på aluminium plater er på vei opp 

grunnet sterkt marked. Prisen på kobber gikk noe ned i august, gjennomsnittsprisen sank med 85 øre/kg. Skrotprisen på 

stål gikk opp 127.- kr/tonn til 1547- kr/tonn for 520M, noe over nivået i juli.  

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 9,33 LME Al US $   1 607 

1 USD = NOK 8,33 LME Cu  US $   4 619 

                                 LME Ni US $   9 800 

Metallnoteringer siste fem mnd.: April Mai Juni Juli August I dag 

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 12,95 12,82 13,30 13,89 13,72 13,38 

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 41,81 41,47 41,22 43,10 42,25 41,45 

Legeringstillegg rustfritt / syrefast: April Mai Juni Juli August September 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 8,37 8,18 8,64 8,57 9,66 10,39 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 11,48 11,24 12,20 12,66 13,82 14,37 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 12,11 11,28 11,98 12,79 14,56 15,56 

Akselstål EN 1.4418 / S 165M varmv. 7,32 6,87 7,21 7,96 8,88 9,27 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 10,48 9,89 11,13 12,74 13,80 14,42 

 


