
        

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Valuta USD-EUR/SEK 

Nr.20 januari 2021 

JBF Kl.11 Kr/Ton 

LME Fe-TSI HMS 80–20, USD/Ton 

ALLMÄNT  
December månad har präglats av en försiktig positivism i världen, givetvis 
har det kommande covid-19 vaccinet och dess effekter varit den klart 
största inverkande faktorn, men också att man i U.S.A. går mot ett stabilare 
styre med Joe Biden vid rodret, vilket också ger en stabilare världsordning. 
Fortfarande har dock den andra- och tredje vågen av Covid-19 slagit hårt i 
Europa, U.S.A. och Sydamerika och lett till flera nedstängningar. Asien är 
mer förskonat och där är man i praktiken redan tillbaka på minst samma 
ekonomiska nivå som innan Covid-19, vilket man också ser på den stora 
efterfrågan på råvaror. Även i övriga världen är många industrier, ex. inom 
fordon på väg att komma upp i maxkapacitet, vilket kommer öka 
efterfrågan ytterligare. Ett kommande ”Brexit” avtal mellan EU och 
Storbritannien verkar vara på väg att slutföras (äntligen) och kan komma ge 
en lugnade effekt på den europeiska marknaden. Både Sveriges och EU´s 
ekonomi kommer få en tung start på 2021, men redan i slutet av Q1 
kommer vändningen, men allt hänger på om Covid-19 vaccinet får 
förväntad effekt. Svenska Konjunkturinstitutet (KI) barometer landade på 
95,6, -1,6 mot november (100 normal läge), det är svensk handel som drar 
ner siffrorna p.g.a. hårdare restriktioner som påverkar restaurang- och 
handelsbranschen negativt. Den svenska kronan har stärkts både mot EUR 
och USD med 0,4 % respektive 3,1 %. OPEC har ökat sin produktion av 
råolja till följd av ökad efterfrågan. Priset på råolja stigit med ca.7,8 % till 
en prisnivå ca. 51,50 USD/Fat och Järnmalmspriset steg med 17 %, 
beroende på sjunkande lager samt stark efterfrågan på stål i Kina, prisnivå 
156 USD/Ton. Världens börser har i snitt stigit med cirka 2,7 % och på 
helår cirka + 8 %.  

JÄRN/FERROUS  
Efterfrågan av råstål är fortsatt urstark och med den också prisutvecklingen 
på järnskrot som är den högsta på över 10 år och efterfrågan är inte på 
nedåtgående. I Asien producerade Kina 87,7 Mt råstål i november, en 
ökning med 8,0% jämfört med november 2019. I Nordamerika producerade 
USA 6,1 Mt råstål i november 2020, en minskning med 13,7%. I Ryssland 
beräknas produktionen vara 8,2 Mt i november 2020, en ökning med 7,0%. 
Turkiets råstålproduktion för november 2020 3,2 Mt, en ökning med 11,6. 
Sverige producerade 0,42 Mt råstål i november, en ökning med 36 % (Läs 
mer på Worldsteel). Australienska järnmalmsföretaget Fortescue Metals 
Group som är världens fjärde största järnmalmsproducent, förutspår ett 
starkt stålår 2021, även utanför Kina, deras kunders orderböcker är fulla 
ända fram till Q2 2021 och för vissa även längre än så. Trots de goda 
framtidsutsikterna sker varsel, bl.a. hos svenska Björneborg Steel 25 
personer och Sandvik (wold wide) 1 800 personer, många av dessa sker 
p.g.a. effektiviseringar. Fe HMS/TSI och Svenska Kl.11 stigit under 
december med cirka 30 %. Prognoserna för januari är stigande priser, 
prisnivå på mellan 415-440 USD/Ton (Fe HMS/TSI) och 3 000-3 500 
kr/Ton (Kl.11).  

https://www.lme.com/
https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2020/November-2020-crude-steel-production.html
https://www.jernkontoret.se/
http://www.sopor.nu


                                                             

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  
Efterfrågan på metaller följer i princip samma utveckling som järnskrot, 
men har varit stabilare under en längre tid. Mycket p.g.a. framtida 
efterfrågan från elfordonsindustrin, nya tekniska lösningar i den s.k. gröna 
industrin. Kina är just nu i en expansiv fas att bygga ut sin infrastruktur 
vilket kräver en hel del basmetaller. Koppar priset fick en extra skjuts då en 
av världens största koppargruva i Chile drabbades av leveransproblem. Då 
efterfrågan är stor på transporter till Asien och speciellt Kina, börjar det bli 
brist på behållare och transporter sjövägen, vilket i sin tur ger högre 
fraktpriser, detta kan spä på prisutvecklingen ytterligare. Platina, som haft 
en svag utveckling de senaste åren överraskade och steg med 24 procent. 
Det kan delvis förklaras med ökad efterfrågan från smyckestillverkningen, 
men även med ökad användning av platina inom industrin. Efter en lång 
process fick Boliden avslag från Svenska Regeringen om att etablera en ny 
Koppargruva i Älvsbyn (utanför Piteå). Northvolt´s VD Peter Carlsson 
hävdar att efterfrågan på Litium kommer öka med 15 ggr, Grafit och 
Kobolt 60 ggr, och Nickel 4 ggr fram till 2050, han ser också en flaskhals i 
att kompetens kommer att saknas inom bilbatteritillverkningen. Priserna på 
metall har i under december överlag stigit, med en prisutveckling med 
mellan 4,3-9,8 %. Världs lagren har minskat med -7,1 % under perioden. 
Pris prognoser för december 2020, Aluminium 1 950-2 100 USD/Ton, 
Koppar 7 700-8 100 USD/Ton, Tenn 20 100-21 000 USD/Ton, Bly 1 850-2 
100 USD/Ton, Zink 2 500-2 750 USD/Ton och Nickel 16 700-17 300. 

  
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” och ”Blandskrot” . 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      Följ DEWT på  →  Facebook 
Visiting address Broby Hage 13, 755 97 Uppsala, Sweden         ↓ 
Phone +46 70 550 61 00 Web www.dewtconsulting.com E-mail info@dewtconsulting.com     Linkedin      Instagram 
Registration/Vat Number: 559181–7118 Bankgiro: 5319–0336  
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