
        

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

       
 

 
 
 

 
 
 

Valuta USD-EUR/SEK 

Nr.21 februari 2021 

JBF Kl.11 Kr/Ton 

LME Fe-TSI HMS 80–20, USD/Ton 

ALLMÄNT  
Den fortsatta försiktiga positiva trenden som avslutade året har fortsatt i 
januari. Men trots att nu vaccineringen mot covid-19 har påbörjats i stort 
sett hela världen så har antalet smittade ökat och nya mutationer har också 
dykt upp vilket förbryllar vetenskapen. I spåren av ökat antal smittade så 
har ett flertal länder gjort s.k. ”lockdown”. Joe Biden svors in som president 
trots kravallerna vid vita huset veckan innan, där f.d. president Trump 
anklagas för uppvigling och kommer ställas inför riksrätt. Det har även varit 
oroligheter i Ryssland när oppositionsledaren Navalnyj återvände ”hem”. 
Arbetslösheten i USA sjönk med 50 000 under december. Enligt 
investmentbanken Morgan Stanley så är världshandeln nu högre än innan 
covid-19 utbrottet. Fordonstillverkaren Audi avslutade året med att för 
första gången någonsin leverera över 500 000 fordon på ett kvartal. I spåren 
av att industrierna i världen börjar nå sin normala kapacitet så har 
efterfrågan på olja ökat, DNB Markets spår en prisnivå på mellan 60-70 
USD under 2021. I USA har antalet Olje/Gas riggar ökat från 360 till 373. 
Järnmalmen följer samma väg som oljan, d.v.s. ökad efterfrågan och högre 
priser, dock finns tecken på en avmattning då det bland annat finns en 
överproduktion i Australien. Svensk industri har också visat starka siffror 
enligt Swedbank/Silfs, ca. + 7 % i december jämfört med november. 
Svenska Konjunkturinstitutet (KI) barometer landade på 100, +4,1 mot 
december (100 normal läge), det är tillverkningsindustrin som drar upp. 
Den svenska kronan har stärkts både mot EUR och USD med ca. 1 %. 
Priset på råolja stigit med ca.9 % till en prisnivå ca. 55 USD/Fat och 
Järnmalmspriset steg med 8 %, prisnivå 168 USD/Ton. Världens börser har 
i snitt gått ner med cirka -0,5 % under perioden.  

JÄRN/FERROUS  
Fortsatt positiva signaler, men uppgången och efterfrågan har troligtvis 
stabiliserats, men på en hög nivå. Stålproduktionen 2020 minskade med 
0,9 % jämfört med 2019. Av de stora producenterna ökade Kina (5 %), 
Ryssland (2,6%), Turkiet (6%) och Iran (13,4 %) övriga länder minskade 
med mellan  4,9-17,2 %. Sverige producerade 4,4 Mt råstål 2020, -6,7 % 
mot 2019. SSAB´s köp av Tata Steel´s stålverk i Ijmuiden, Nederländerna 
kommer inte genomföras, detta då köpet inte passar in i SSAB´s strategi att 
vara fossilfria 2045, enligt VD Martin Lindqvist. Brittiska Liberty Steel har 
lagt ett bud på ThyssenKrupps ståldivision. Minst 10 arbetare omkom vid 
gruvolycka i Hushan, Kina, totalt har 573 gruvarbetare omkommit i Kina 
2020. Enligt Tidningen NSD finns det en spricka i samarbetet mellan SSAB 
och LKAB i Hybrit-projektet (framställning av fossilfritt stål), detta 
dementeras dock av bolagens respektive VD. LKAB´s produktion påverkas 
fortfarande negativt av skalvet i maj förra året.  Fe HMS/TSI och svenska 
Kl.11 har under januari sjunkit med ca. -4 % respektive -14 %. Prognoserna 
för februari är att priserna kommer peka svagt neråt, prisnivå på mellan 
430-460 USD/Ton (Fe HMS/TSI) och 2 800-3 100 kr/Ton (Kl.11).  

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


 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 

 
 
 
 
                                 

METALLER/ICKE JÄRN  
Efterfrågan fortsätter vara stabil och på hög nivå både gällande volymer och 
priser. Produktionen i världens koppargruvor har drabbats hårt av covid-19, 
speciellt i Chile och Peru. Just nu ligger produktionen på ca. 90 %, man 
spår att Världslagren kommer vara fortsatt låga under 2021 då efterfrågan 
är fortsatt hög. Det är fortsatt brist på sjöfrakt och till följd av detta höjda 
fraktpris på upp till 80 %. Det amerikanska företaget Harsco Corporation 
(Altek) kan nu tillhandahålla fullständig återvinning vid smältning av 
aluminium, så att även Alu/Salt-slaggen kan återvinnas till 100 %. Boliden 
avser att begära rättsprövning av regeringens beslut om avslag att anlägga 
en koppargruva i Älvsbyn (utanför Piteå), begäran om rättsprövning riktas 
till Högsta förvaltningsdomstolen. Vid Branden hos Metallco Aluminium, 
Norge 2017 som krävde två liv, kräver åklagaren at vd:n ska fängslas i ett 
år och fyra månader. Branschorganisationerna Svenska Gjuteriföreningen, 
Jernkontoret och Svenskt Aluminium har tagit fram ett utbildningsmaterial 
i digitalt format för att möta metallbranschens och industrins stora behov av 
kompetens, läs mer på ”metallkompetens.se”. Priserna på Koppar, Nickel 
och Tenn pekade uppåt, övriga svagt nedåt med mellan 0,7-2 %. Världs 
lagren har minskat med ca. -13 % under perioden. Pris prognoser för 
februari 2021, Aluminium 1 950-2 150 USD/Ton, Koppar 7 700-8 100 
USD/Ton, Tenn 21 100-21 800 USD/Ton, Bly 1 950-2 100 USD/Ton, Zink 
2 500-2 700 USD/Ton och Nickel 17 700-18 500. 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” 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.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bly Pris USD/Ton & Lager 

Aluminium Pris USD/Ton & Lager 
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Koppar Pris USD/Ton & Lager 

Nickel Pris USD/Ton & Lager 

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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