
     
 

 
 

 
   ALLMÄNT 
   Kina kommer att stoppa de planerade tullar på 10-15 % på reservdelar till  
   fordon från U.S.A, överenskommelsen kommer formellt skrivas under i   
   januari 2020. Resultatet från valet i Storbritannien gör att ”brexit” nu  
   definitivt kommer att genomföras, båda dessa händelser har detta påverkat  
   världsekonomin positivt. Överlag kommer rapporter om en nedkylning från de  
   flesta EU länder, däremot kommer det positiva indikationer från Japan,  
   världens 3:e största ekonomi, att de under 2020-2021 kommer tredubbla sina  
   investeringar per år inom industri och infrastruktur, det kommer ge positiva  
   effekter på världsekonomin. För svensk del så rapporterade  
   Konjunkturinstitutet att arbetslösheten ökar, konjunkturbarometern sjönk med  
   1,3 punkter och att inflationen är lägre än Riksbankens mål, trots detta höjdes  
   reporäntan! Svenska kronan har stärkts efter Riksbankens räntehöjning, både  
   mot EUR och USD med mellan1,5-2 %. 

 
 
JÄRN/FERROUS 
 Världsmarknadspriset har stigit med cirka 25 USD/Ton under december, då    
 efterfrågan i Turkiet, och Sydostasien är på fortsatt hög. Japanska  
 stålverk har indikerat höjningar med 50 USD/Ton för kontrakt i januari,  
 ArcelorMittal (världens största ståltillverkare) indikerar höjning med 40    
 USD/Ton, även från Brasilien kommer signaler om ökad efterfrågan 2020 och   
 prisökningar mellan 5-8 %. Den franska specialtillverkaren Ascoval, en del  
 av British Steel-koncernen har fått ett kontrakt med SNCF Réseau att leverera  
 140 000 ton stål per år för tillverkning av järnvägsskenor för det franska  
 nationella tågnätverket. 
 Det som kan ”störa” dessa positiva signaler är att Kina kommer att importera  
 mindre och istället använda sitt eget inhemska järnskrot under 2020.    
 Snittpriset på Fe Kl.11 i Sverige sjönk med 13,8 % under 2019 jämfört med    
 2018. Prognoserna för Q1 2020 är till trots positiva, stabila prisnivåer på järn,  
med en möjlig med en trolig prisuppgång i början på 2020 med cirka 20  
USD/Ton. 
 

 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 

 
 
 

Valuta USD-EUR/SEK 

Nr.8 januari 2020 

LME Fe-TSI HMS 80–20, USD/Ton 

JBF Kl.11 Kr/Ton 

https://www.lme.com/
https://www.jernkontoret.se/
http://www.sopor.nu


 Metaller/Icke Järn 
 December är historiskt ofta en lugn månad, metallpriserna pekade överlag 
nedåt under december. U.S.A. införde tullar på import av aluminium och stål 
från Argentina och Brasilien, flera japanska aluminium producenter ger priser 
på +95 USD/Ton över LME för kontrakt under Q1 2020. Priset på 
aluminiumoxid i Kina är det lägsta sedan maj 2017 p.g.a. överskott. Kinas 
största rostfria stålverk sänkte sina inköpspriser vilket påverkade 
världsmarknadspriset på rostfritt negativt. Kopparproduktionen i Chile 
(Världens största producent av koppar) sjönk med ”bara” 0,1% jämfört med 
2018, detta trots produktionsbortfall under 2019 p.g.a. strejker och 
arbetsplatsolyckor. De största Japanska aluminiumsmältverken indikerade att 
aluminiumpremien kommer ligga ”still” under 2020, detta på grund av 
växande utbud, svag efterfrågan p.g.a. vikande global bilförsäljningen. 
Referenspriset på aluminiumoxid kommer troligen att förbli stabilt runt $ 280 
per ton i under Q1 2020, trots att Hydro tillkännagav att det kommer minska  

  produktionen vid Alunorte, aluminiumoxidraffinaderi, Brasilien (ett av  
  världens största) till 50-70% av sin kapacitet. Den stora förloraren under                   
 december blev Nickel, -9,2 %, vinnare blev Tenn +4,4 %.  
 Metallpriserna under i Sverige 2019 låg i stor sett på samma nivå som 2018 i  
 snitt och med hänsyn till valutan (Al -7,4 %, Cu +0,13 %, Ni +15,2 %, Pb           
 –3,3 %, Sn +0,9 %, Zn -4,8 %). Prognos för Q1, 2020 är att Aluminium priset   
 kommer ligga på en nivå mellan 1600-1800 USD/Ton, Koppar 6000- 6 500  
 USD/Ton, Tenn 15 000-16 500 USD/Ton, Bly 1 800-2 000 USD/Ton, Zink  
 2 000-2200 USD/Ton och Nickel 14 000-16 500 USD/Ton. 
 
 AKTUELLT FRÅN DEWT  
 DEWT erbjuder attraktiva priser på metaller. Vi erbjuder ett koncept som   
 passar både den ”lilla” hantverkaren och det ”stora” bolaget, ”tryck” på 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  
     Kunden Framför Allt 
     Miljö- och Lagkrav en självklarhet.  
 

________________________________________________________________________ 
Postal Address D.E.W.T. Consulting AB, Broby Hage 13, 755 97 Uppsala, Sweden 
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Zink Pris USD/Ton & Lager Nickel Pris USD/Ton & Lager 

Koppar Pris USD/Ton & Lager 

Bly Pris USD/Ton & Lager 

Aluminium Pris USD/Ton & Lager 

Tenn Pris USD/Ton & Lager 

https://dewtconsulting.com/_files/200000095-c3169c316c/M%C3%A4ssingKopparKabel%20Koncept%202019.2.pdf
https://dewtconsulting.com/_files/200000089-9a3fc9a3ff/Blandskrot%20Koncept%202019.1-2.pdf
http://www.dewtconsulting.com/
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