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Sterk PMI- Prisøkning på metaller og plast halvfabrikat. 

Innkjøpssjefsindeksen norsk PMI økte fra 51,7 i januar til 52,6 februar. Med unntak av november 2016 er dette den 9. 
måneden med økning i statistikken fra NIMA og Danske Bank. Det er spesielt ordreinngangen og produksjonsindeksen 
som trekker opp. PMI for Euro-sonen viser styrke og havnet på 55,5 i februar noe som underbygger en sterkere 
etterspørsel etter ulike materialer. Industrimetallene fortsatte å stige i pris i februar, særlig viser kobber og aluminium 
overraskende sterk vekst. Prisen på aluminium har steget 10 % så langt i år. Goldman Sachs tror aluminiums-markedet nå 
vil være avventende inntil det foreligger nye data for etterspørsel og synkende lagerbeholdninger som understøtter den 
nylige prisstigningen. Også prisene på andre råvarer som olje og kjemikalier viser stigende tendens og det påvirker prisene 
på plast halvfabrikat. I valutamarkedet forventer mange at dollaren vil styrke seg, det samme gjelder den norske kronen- 
gjennomsnittet Euro/NOK for februar ble 8,86 NOK.  

Leveringstidene fortsetter å øke, på rustbestandige plater er Outokumpu og Acerinox i mai. På stangstål har det lenge 
vært lange ledetider på nyproduksjon, de fleste Europeiske verkene kan ikke levere spesialiteter før utpå høsten! 
Tilgjengeligheten er ganske god for standardmaterialer fra lager.  Som varslet i forrige markedsrapport ble det ingen store 
endringer i legeringstilleggene i mars. Prisene på nikkel har fått et nytt løft de siste dagene, om det forblir slik blir det 
økning i april. Basisprisen på plater ventes noe opp i 2. kvartal grunnet den økte etterspørselen, utviklingen i norske 
kroner kan påvirke dette. På aluminium varierer leveringstidene fortsatt mye, men pressverkene har gjennomgående 
lengre ledetider. Valseverkene varierer mellom 6 og 14 uker avhengig av produkt. Prisene ventes å øke i andre kvartal, 
dels grunnet høyere råvarepris og dels grunnet bra etterspørsel etter halvfabrikat. Prisen på kobber steg i februar med 
1,30 kr/kg til et gjennomsnitt på 52,90 kr/kg. Skrotprisen på stål gikk marginalt ned til 2059.- kr/tonn for 520M. En 
kombinasjon av økte priser på kjemikalier, økende etterspørsel og samtidig gjennomføring av vedlikehold på anlegg - 
fører til økte priser på plast halvfabrikat. Noen økninger er allerede implementert, og det er grunn til å forvente 
ytterligere prisøkninger på de fleste av våre plastmaterialer. Det forventes også gjennomgående lengre leveringstider.  

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 8,87 LME Al US $   1 939 

1 USD = NOK 8,43 LME Cu  US $   6 040 

                                 LME Ni US $  11 065 

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

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 13,63 14,58 14,75 15,01 15,53 16,35 

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 41,75 48,70 51,55 51,60 52,90 53,50 

Legeringstillegg rustfritt / syrefast: Oktober November Desember Januar Februar Mars 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 9,71 10,17 11,04 12,34 13,23 12,75 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 13,92 14,50 15,51 17,25 17,97 17,48 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 14,89 15,18 16,01 17,41 18,64 19,55 

Akselstål EN 1.4418 / S 165M varmv. 8,93 9,09 9,54 10,38 11,82 12,59 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 13,95 13,86 14,45 15,69 18,07 19,54 
 


