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Høyeste PMI på fem år- Aluminium øker ytterligere  

Innkjøpssjefsindeksen norsk PMI økte fra 53 i februar til 54,7 i mars som er det høyeste nivået på fem år. Flere positive 
nyheter i offshore, svak norsk krone og en oljepris stabilt over 50 dollar bringer optimisme tilbake i industrien. Tallene 
bekreftes fra flere hold, Norges Bank Regionale nettverk og nedgang i arbeidsledigheten bekrefter den samme tendensen.  
Og vi er ikke alene om mer optimisme, både i Sverige og Europa for øvrig har tilsvarende lyspunkter i PMI-indeksen. 
Bilsalget er meget bra, så langt i år er det registrert 6,2 % flere nye biler i Europa mot samme periode året før. Dette gir 
økt etterspørsel etter råvarer og særlig prisen på aluminium har steget friskt (16 %)på LME i første kvartal. Det er trolig 
flere årsaker til prisøkningene, offentlige myndigheter i Kina har pålagt 28 byer å redusere produksjonen av aluminium/ 
alumina i vinter.  Den norske kronen har svekket seg markant i mars, gjennomsnittsnoteringen ble 9,09 Nok for en Euro. 
Flere analytikere venter en styrking av kronen mot sommeren, Nordea forventer 8,70Nok for en Euro. Bakgrunnen er at 
Nordea tror på en høyere oljepris som normalt sett styrker kronen 

Leveringstidene har økt ytterligere på flere materialer, på rustbestandige tynnplater er Outokumpu og Acerinox i juli. På 
stangstål har det lenge vært lange ledetider på nyproduksjon, Valbruna kjører eksempelvis for full kapasitet 24/7. 
Tilgjengeligheten er brukbar for standardmaterialer fra lager.  Legeringstillegget på plater steg noe til april, men vi 
forventer ingen økning i mai. Prisene på nikkel var opp mot 11 000 dollar i starten av mars før den nå har ligget rundt 
10 000 de siste dagene. Basisprisen på plater går sakte oppover 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 20 uker avhengig av produkt. Prisene stiger for levering i andre 
kvartal tilsvarende stigningen i rå-aluminium. Prisen på kobber steg marginalt i mars og gjennomsnittsprisen endte på 53.- 
kr/kg. Skrotprisen på stål gikk opp ca. 10 % til 2278.- kr/tonn for 520M, leveringstidene fra Ovako Imatra er nå august! 
Prispresset på plast halvfabrikat fortsetter, og skyldes fortsatt mer etterspørsel. PA (nylon) og ABS/PS har økt signifikant, 
og PMMA og PC mer moderat, men her er det varslet ytterligere prisstigning før sommeren. Leveringstidene er fortsatt 
økende på plast halvfabrikat.  

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 9,16 LME Al US $   1 959 

1 USD = NOK 8,60 LME Cu  US $   5 817 

                                 LME Ni US $  10 030 

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

Aluminium gjennomsnitt i NOK/kg 14,58 14,75 15,01 15,53 16,26 16,85 

Kobber gjennomsnitt i NOK/kg 48,70 51,55 51,60 52,90 53,00 53,50 

Legeringstillegg rustfritt / syrefast: November Desember Januar Februar Mars April 

EN 1.4301 / AISI 304 plater 10,17 11,04 12,34 13,23 12,75 13,29 

EN 1.4404 / AISI 316L plater 14,50 15,51 17,25 17,97 17,48 18,47 

EN 1. 4404/AISI 316L bolt varmv. 15,18 16,01 17,41 18,64 19,55 19,25 

Akselstål EN 1.4418 / S 165M varmv. 9,09 9,54 10,38 11,82 12,59 12,36 

Super Duplex SAF 2507 / Bolt varmv. 13,86 14,45 15,69 18,07 19,54 19,38 

 


