
     
 

 
ALLMÄNT 
Vi har nu gått in i semesterperioden vilket med brukar medföra en 
stabilisering av priser eller att de sjunker något, detta beror på ökade lager 
och att produktionen i smält- och stålverk avtar eller stannar helt. De flesta 
metaller har återhämtat sig i juni jämfört med maj, med undantag av Tenn och 
Zink. Det som präglat månaden är problem hos de stora smält- och stålverken 
i världen, det har varit strejker som avslutats eller påbörjats, uppsägning av 
personal eller arbetsplatsolyckor. Exempelvis Newmont Goldcorp ' s 
Peñasquito gruvan, den största guld-silver gruva i Mexiko, har återupptagit  
produktionen efter en strejk för bättre arbetsmiljövillkor som hindrat sin 
produktion sedan slutet av april. Det kommer negativa signaler från USA, 
arbetslösheten ökar och sämre tillväxt siffror än väntat vilket påverkade priser 
negativt. Däremot är tillväxt signalerna från Kina svagt positiva. 
Totalt sett är känslan att vi just nu står i jämvikts läge om vilket håll 
konjunkturen kommer väga över till, det är en mycket svårbedömd marknad, 
men stigande priser på olja och järnmalm brukar vara positiva tecken. 
Svenska kronan har under juni stärkts mot både USD och EUR, med cirka 1–
2 % jämfört med maj. 

 
            JÄRN/FERROUS 

Järnmalmspriser fortsätter under juni att stiga, under ett års tid har priset 
fördubblats. ”Vilande” Järnmalmsgruvor i Europa och även i Sverige börjar 
nu snegla på att påbörja bryning igen. Ryska stål tillverkaren 
MetalloInvest kommer att bygga en Terminal för omlastning av järnmalm 
pellets i hamnen i Ust-Luga, den största och djupaste hamnen i Östersjön 
detta som svar på ökande efter frågan. På sikt kommer det stigande 
järnmalmspriset också säkerhetsställa att järnskrotspriset kommer ha en 
fortsatt stabil hög nivå. En av orsakerna till stigande järnmalmspriser är att 
man i Kina ser en stigande efterfrågan och att USA stänger ett antal stålverk 
som är järnmalmsbaserade (Masugnar). Den turkiska marknaden är 
avvaktande med en jämn efterfrågan. Råstålproduktion i världen pekar uppåt, 
världens råstålproduktion för de 64 länder som rapporterade till World Steel 
Association var 162,7 miljoner ton (Mt) i maj 2019, en ökning med 5,4% 
jämfört med maj 2018. Priserna i pekar svagt nedåt. 

 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Valuta USD-EUR/SEK 

LME Fe-TSI 80-20 

Fe JBF Klass 11, Sverige 

Nr.2 juli2019 

 1 900 kr
 2 000 kr
 2 100 kr
 2 200 kr
 2 300 kr
 2 400 kr
 2 500 kr
 2 600 kr
 2 700 kr

https://www.metalbulletin.com/Article/3879153/Home/Newmont-Goldcorps-Peasquito-gold-silver-lead-mine-resumes-output-after-blockade.html
http://www.worldsteel.org/
http://www.worldsteel.org/
https://www.lme.com/
http://www.sopor.nu
https://www.jernkontoret.se/


         METALLER/ICKE JÄRN 
Utsikterna för fortsatt kinesiska efter frågan på koppar skrot är försiktigt 
optimistisk bland marknads aktörerna. Det pågående handels krig mellan USA 
och Kina dämpar dock investerarnas intresse för den primära koppar industrin 
vilket saktar ned återhämtning. Kina meddelade i juni att endast att tillåta 240 
429 ton koppar skrot import under Q3, vilket skakade om marknaden tillfälligt. 
Stålverken i Kina höjde premierna på Nickel under ett flertal tillfällen under juni 
vilket lyfte Nickel priset. Strejk vid två chilenska tillverkare Molybden 
påverkade tillgången på marknaden negativt. Ett flertal Brittiska 
aluminiumsmältverk aviserade att de kommer att stänga sin verksamhet, detta 
till följd av mindre efterfråga från fordonsindustrin. Den Kanadensiska 
Aluminiumtillverkarna Alcoa och Rio Tinto vid smältverket Aluminerie de 
Becancour Inc i Quebec meddelade att arbetskonflikten som pågått under 18 
månader kommer att ta slut under juni. Kopparproducenten Glencores Kamoto 
Copper Co i Demokratiska Republiken Kongo drabbades den 27 juni av en 
olycka och 19 personer dödades 

 
    AKTUELLT FRÅN DEWT  
    DEWT kan nu erbjuda attraktiva priser på kabel. Vi kan erbjuda ett koncept     
    även för den ”lilla” elektrikern/hantverkaren, se länk ”Kabelkoncept”. 
    Sedan kan DEWT också erbjuda Bistå eller genomföra Upphandlingar, Bistå   
    eller upprätta Avfallsplaner och Lokala avfallsföreskrifter,   
    Genomlysning/analyser av kundernas avfallshantering, med förslag om  
    förändring, Bistå eller genomföra Förändringsarbeten/Omställningar,  
    Förmedlare av försäljning/avyttring av råvara/avfall, Affärsutveckling,   
    Projektledning, Utbildning, Föreläsningar och Mentorskap/Styrelseuppdrag. 
     

DEWT arbetar efter devisen;  
Transparens-Ärlighet  
Förändring = Förbättring 
Miljö- och Lagkrav en självklarhet. 
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