
     
 

 

Valuta USD-EUR/SEK 

Nr.16 september 2020 

JBF Kl.11 Kr/Ton 

LME Fe-TSI HMS 80–20, USD/Ton 

ALLMÄNT  
Bekämpningen av covid-19 över hela världen fortsätter, i vissa delar av 
världen blossar det upp på nya platser och fortsätter att öka, men i norra 
Europa är läget under kontroll. Övriga oroshärdar i världen, krisen i 
Belarus, schismen mellan Grekland och Turkiet, gräns oroligheter mellan 
Indien och Kina och inhemska oroligheter i U.S.A. detta skapar givetvis 
tveksamheter i världens ekonomier, med bl.a. försenade investeringar och 
detta senarelägger återhämtningen. Konflikten mellan Kina och USA har 
under augusti varit mer dämpad, men fortfarande hotas det med en 
upptrappning av tullar, som kan dämpa världens tillväxt. 
Inköpschefsindexen ifrån Europa och Kina har varit dämpade, men från 
U.S.A. och Japan kommer mer positiva signaler. Analyser från flera 
ekonomer ser ändock att världsekonomin är i en ”uppåt cykel”, med 
historiskt stora stimulanspaket som kommer ta oss ur denna Covid-
19 ”svacka”. Svenska Konjunkturinstitutet ser tecken på ökade efterfrågan 
och med det ökad produktion, men arbetslösheten spås ändock nå 10 % 
under vintern, detta beror på att vårens permitteringar börjar övergå i varsel, 
vilket oroar. KI´s konjunkturbarometern stiger till 87 trots allt. Den svenska 
kronan har stärkts med 0,5 % mot EUR och 3,6 % mot USD. Priset på 
råolja stigit med ca. 4 % till en prisnivå ca. 45,8 USD/Fat och Järnmalms 
priset har under augusti ökat med ca. 7 % till runt 122 USD/Ton. Världens 
börser har legat på en utveckling mellan -3 och 7 %.  

JÄRN/FERROUS  
Efterfrågan på Järnskrot är fortsatt relativt låg, priset hålls även 
fortsättningsvis uppe av den kinesiska- och turkiska marknaden, som nu 
också vaknat upp, vilket är positivt. Det är också bara den kinesiska- och 
turkiska marknaden som ökar sin stålproduktion med mellan 7-9 % under 
juli jämfört med föregående år, övriga världen backar med mellan 2-30 %, 
där U.S.A. ligger på -30 %. Institute of Scrap Recycling Industries 
indikerade att U.S.A´s återhämtning dock är positiv, bl.a. ökar U.S.A. 
pappersexporten mest i världen, även inom stålsedimentet finns positiva 
signaler inför Q3. Över Europa har en ”lättare” våg av varsel skett inom 
stålindustrin, bl.a. British (Tata) Steel (500) och svenska Ovako (Nippon) 
Steel (100). För svensk del så minskade stålproduktionen i juli med 14,6 % 
jämfört med 2019, även den svenska gruvjätten LKAB tappade, över 50 % 
på rörelseresultatet. Arvika gjuteri som brann under våren, kommer starta 
sin verksamhet under Q2 2021. Världens första anläggningen som ska 
producera fossilfritt stål har invigts i Luleå, denna pilotanläggning är ett 
samarbete mellan LKAB, SSAB och Vattenfall. Veolia meddelade att de 
köpt 29,9 % av Suez, för att skapa en ”avfallsjätte” som kan hålla Kina 
stången, målet är ett fullt övertagande. Priserna på Fe HMS/TSI och 
svenska Kl.11 legat still under augusti. Prognoserna för Q3 är svagt uppåt, 
prisnivå på mellan 260-290 USD/Ton (Fe HMS/TSI) och 1800-2000 
kr/Ton (Kl.11). Det svenska priset avviker något mot prisutvecklingen i 
Europa ur negativ synpunkt. 

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


 

                                                          

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

Koppar Pris USD/Ton & Lager 

Tenn Pris USD/Ton & Lager 

Aluminium Pris USD/Ton & Lager 

METALLER/ICKE JÄRN  
Överlag så har priserna på metaller under augusti pekat uppåt, men det 
finns tecken på att köparna (smältverken) inte är lika intresserade av att 
köpa på grund av låg produktion/efterfrågan, det kan betyda att vi får 
sjunkande priser under Q4. Northvolt har fått in ytterligare 14 miljarder 
kronor till sin batterifabrik i Skellefteå. Franska Verkor planerar bygga en 
giga batterifabrik i Frankrike, detta för att ta upp kampen med Northvolt. 
Lundin mining har sänkt prognosen på sin kopparproduktion med -9 %, 
även guld- och zinkproduktionen minskar. Svenska mässings smältverket 
Nordic Brass hade varslat 17 personer i maj, men i verkligheten blev det 
12. Kanadas aluminiumexport minskade under Q2 med 30 %, det var 
exporten till U.S.A. som påverkade mest. Rostfritt producenten 
Outokumpus försäljning rasade med närmare 17 % under Q2 och 
rörelseresultat sjönk med 50 %. Den globala blyproduktionen kommer att 
sjunka med cirka 5 % jämfört med 2019, detta beror på lägre produktion i 
främst Indien och Kina. Boliden investerar 40 Miljoner Euro i sin finska 
anläggning i Harjavalta för en expansion av nickelutvinning. Priserna på 
metall har under augusti stigit med ca. 6 %, där Zink landade på + 11 %. 
Under september ser det ut som om Nickel och Koppar kommer att ”lyfta” 
p.g.a. efterfrågan till fordons batteritillverkning. Pris prognoser för 
september, 2020, Aluminium 1650-1800 USD/Ton, Koppar 6 500-6 900 
USD/Ton, Tenn 17 300-18 300 USD/Ton, Bly 1 750- 2 000 USD/Ton, 
Zink 2 300-2 500 USD/Ton och Nickel 15 400-16 500 USD/Ton.  
 
 
 
 
 
 
 
              

             
          

           
                

         
             

           

AKTUELLT FRÅN DEWT Consulting 
DEWT erbjuder attraktiva priser på metaller. Vi erbjuder koncept som  
passar både den ”lilla” hantverkaren och det ”stora” bolaget, ”tryck” på  
länkar ”MässingKopparKabel” , ”Blandskrot” och ”Elektronik”.  
DEWT erbjuder även 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.   
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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  
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