
     
 

 
 

ALLMÄNT 
September har varit en fortsatt orolig månad. Svensk ekonomi har nu gått in i 
en avmattningsfas och vi kan förvänta oss lägre BNP-tillväxt under de 
kommande åren. Konjunkturinstitutets Barometerindikator, som mäter 
stämningsläget i ekonomin, föll med 0,4 enheter till 94,6 i september. Detta 
var femte månaden i rad som indikatorn backade. Nedgången berodde 
framförallt på en ökad pessimism bland hushållen, bland annat i 
förväntningarna om arbetslösheten. Totalt sett är stämningsläget i ekonomin 
fortsatt svagare än normalt. Följetången med ”Brexit” rullar vidare i samma 
osäkerhet och cirkus Trumph fortsätter hitta ny ”nummer” som ibland lyfter 
och sänker marknaden. I den viktiga fordonsindustrin ser man också en 
avmattning, men det är ingen våldsam inbromsning som kan jämföras med 
2008. Svenska kronan stärktes mot EUR med cirka 0,3 % och försvagades 
mot USD närmare 1 % jämfört med augusti. 

 
   JÄRN/FERROUS 
   Priset på järn fortsatte nedåt med cirka 16 % och det svenska JBF priset gick    
   ner med 500 kr/ton. Däremot har järnmalms pris legat still under september    

     vilket kan vara ett tecken på att botten är nådd. De låga skrotpriserna på den     
     internationella marknaden för skrot har en betydande fördel för ståltillverkare   

som använder elbågsugnar jämfört med de som är utrustade med masugnar, 
som använder järnmalm. Latinamerikas stålförbrukning sjönk med 3% under 
första halvåret 2019 till 33,67 miljoner ton. 
Under FN:s klimatmöte så presenterade SSAB hur de tillsammans med 
LKAB och Vattenfall jobbar på att göra stålindustrin, en av de största 
utsläppsindustrierna, fossilfri, järnmalmen/kolen ersätts med järnskrot detta 
kan på sikt öka efterfrågan och priserna på järnskrot. De större svenska 
stålverken har börjat gå ner i skift, från 5 till 3 och även minskat inköpen av 
skrot, detta gör att exporten av skrot ut ur landet ökar, då de stora aktörerna 
(Sten, Skrotfrag, Kuusakoski m.fl.) i Sverige inte vill riskera att ligga med 
lager vid ett eventuellt prisfall. Så fram till årsskiftet kan vi räkna med en 
fortsatt låg prisnivå då de Turkiska stålverken inte köper några större volymer 
p.g.a. låg efterfrågan från industrin. 
 
 

 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

Valuta USD-EUR/SEK 

LME Fe-TSI 80–20, USD/Ton 

Nr.5 oktober 
 

JBF Kl.11 Kr/Ton 

 1 500 kr
 1 700 kr
 1 900 kr
 2 100 kr
 2 300 kr
 2 500 kr
 2 700 kr
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https://www.lme.com/
http://www.sopor.nu
https://www.jernkontoret.se/


        METALLER/ICKE JÄRN 
Metallpriserna inte påverkats lika negativt som järnet, utan de har legat på en 
stabil nivå med en svag uppgång överlag. Kina meddelade att de drar ner 
produktionen i 14 tennsmältverk och 5 kopparsmältverk, p.g.a. svag efterfrågan 
och höga kostnader för att uppfylla miljökrav. Codelco, världens största 
kopparproducent, meddelade att de kommer att hålla sin europeiska kopparkatod 
premie (98 USD/Ton) även under 2020, detta borgar för stabila koppar priser 
under kommande halvår. Trots oroliga tider så satsar det brasilianska 
gruvföretaget Vale bygga två nickelsmältverk i Indonesien, ökad tillverkning av 
elbilar skapar efterfrågan på nickel. Världslagren av metaller är över lag ganska 
låga vilket borgar för metallpriserna inte kommer att ”rasa” under det 
kommande halvåret och i Sverige hålls priserna på en stabil nivå tack vare en 
svag svensk krona mot amerikanska dollarn och euron. Överlag har 
metallpriserna gått ner med 5–6 % under augusti, med undantag för Nickel + 
16 % och Bly + 3,5 %. 

 AKTUELLT FRÅN DEWT  
 DEWT erbjuder attraktiva priser på metaller. Vi erbjuder ett koncept som passar  
 både den ”lilla” hantverkaren och det ”stora” bolaget, se länkar   
 ”MässingKopparKabel”  och ”Blandskrot”.  
 DEWT kan också erbjuda följande tjänster; genomföra    
 Upphandlingar/Anbudsförfrågan, Upprätta Avfallsplaner och  
 Avfallsföreskrifter, Genomlysning/Analyser av kundernas avfallshantering, med 
 förslag om Förändring/Förbättring, Bistå eller Genomföra Förändringsarbeten  
 eller Omställningar, Förmedla 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. 

___________________________________________________________________________________ 
Postal Address D.E.W.T. Consulting AB, Broby Hage 13, 755 97 Uppsala, Sweden 
Visiting address Broby Hage 13, 755 97 Uppsala, Sweden 
Phone +46 70 550 61 00 Web www.dewtconsulting.com E-mail info@dewtconsulting.com 
Registration/Vat Number: 559181–7118 Bankgiro: 5319–0336  

Aluminium Pris USD/Ton & Lager 

Tenn Pris USD/Ton & Lager 

Zink Pris USD/Ton & Lager Nickel Pris USD/Ton & Lager 

Koppar Pris USD/Ton & Lager 

Bly Pris USD/Ton & Lager 

https://dewtconsulting.com/_files/200000084-7174e71751/M%C3%A4ssingKopparKabel%20Koncept%202019.1.pdf
https://dewtconsulting.com/_files/200000089-9a3fc9a3ff/Blandskrot%20Koncept%202019.1-2.pdf
http://www.dewtconsulting.com/
https://dewtconsulting.com/_files/200000084-7174e71751/M%C3%A4ssingKopparKabel%20Koncept%202019.1.pdf
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