
        

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

       
 

 
 
 

 
 
 

Valuta USD-EUR/SEK 

Nr.24 maj 2021 

JBF Fe Kl.11 Kr/Ton 

LME Fe-TSI HMS 80–20, USD/Ton 

ALLMÄNT  
Vaccineringarna mot Covid-19 har nu tagit fart i hela världen och kurvorna 
på insjuknade pekar nedåt, med undantag av bl.a. Indien som har en 
katastrofal ökning. Med ett öppnade i fler och fler länder så kommer även 
ekonomierna succesivt ”vakna” upp. Prognoserna från både utländska och 
svenska institut är fortsatt positiva, bl.a. förutspår JP Morgan att en 
ekonomisk BOOM från nu och fram till 2023. ECB´s ordförande Christine 
Lagarde är något försiktigare ”det att bli en återhämtning som faktiskt 
kommer att gå snabbt, med start efter sommaren”. Flera tillverkande 
industrier inom bl.a. inom fordon- och elektronikbranschen har fått minska 
ner sin produktionstakt p.g.a. brist på komponenter, detta beror på brist på 
råvara (metaller bl.a.). Flera svenska storbolag lämnade positiva Q1 
rapporter, med metall- och mineralintensiva SCA, Sandvik, SSAB och 
LKAB som draglok. Veolias övertagande av Suez ser ut att slutföras den 14 
maj, efter flera år av förhandlingar, värdet är cirka 50 miljarder euro. Stora 
Enso lägger ned sitt pappersbruk i Borlänge, Northvolt vill locka över 
överbliven personal till deras jättefabrik i Skellefteå där det råder 
personalbrist. Svenska regeringen föreslår stora stimulanspaket i sin 
kommande budget, för bl.a. väg och järnväg på 799 Miljarder kr. Svenska 
Konjunkturinstitutet (KI) barometer landade på 113,4 +7,6 mot mars (100 
normal läge), detaljhandeln var mest positiv och ökade med 18 enheter, läs 
mer på här. Enligt KI undersökning så var det ”bara” 7 % av företagen som 
hade minskad efterfrågan. Den svenska kronan har stärktes mot USD med 
ca. 0,7 % och 0,1 % mot EUR. Priset på råolja har stigit med cirka 4 %, 
detta efter att de amerikanska lagren sjunkit mer än väntat, prisnivå om ca. 
66 USD/Fat och Järnmalmspriset steg med 3 %, prisnivå 179 USD/Ton. 
Världens börser har i snitt stigit med cirka 2 % under perioden. 

JÄRN/FERROUS  
Efterfrågan på Järn/Stål är fortsatt stabilt hög, enligt Worldsteel kommer 
efterfrågan öka med 5,8 % (1 874 Mton) under 2021. Kina toppar 
stålproduktionen i mars med 94 Mton (+19 %), Indien har dock ökat mest 
med 23,9 %. EU producerade 13,6 Mton +17,5 %. Sverige ökade 
produktionen med 4,2 %, 446 Kton, läs mer här . Rekordpriserna på stål i 
Kina gör att även riktpriset på järnmalm höjs i kommande kontrakt, +10 %. 
Vid Fastmarkets session, tror flera ledande stålföretag att efterfrågan på 
järnskrot kommer vara här för att stanna, bl.a. att mängden ljusbågsugnar 
ökar och de använder 100 % returskrot. Kostnader för transporter via 
sjöfarten bedöms fortsätta ligga på en hög prisnivå och längre leveranstider, 
detta p.g.a. bl.a. containerbrist. Gruvbolaget Anglo American produktion av 
järnmalm ökade med 3 % under Q1. Under april har Fe HMS/TSI har 
sjunkit med ca. -3 % och svenska Kl.11 har sjunkit med ca. -3 %. 
Prognoserna för maj är att priserna kommer peka svagt uppåt, prisnivå på 
mellan 430-450 USD/Ton (Fe HMS/TSI) och 3 100-3 300 kr/Ton (Kl.11).  

https://www.lme.com/
https://www.konj.se/publikationer/konjunkturbarometern/konjunkturbarometern/2021-04-29-ovanligt-stor-uppgang-i-april.html
https://www.metal-supply.se/article/view/788714/sa_sag_varldens_rastalsproduktion_ut_i_mars?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily
https://www.jernkontoret.se/
http://www.sopor.nu


 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 

  
 
 
                                 

METALLER/ICKE JÄRN  
Stabil och på hög nivå både gällande efterfrågan och priser. Kinas 
industriministeriet hotar med att vidta åtgärder för att stabilisera (sänka 
priserna) råvarupriserna, men det framgår inte hur. Strejkerna för bättre 
pensioner för de Chilenska gruvarbetarna har avslutats och bryningen av 
kopparmalm har börjat normaliserats. Världslagren har fortsatt att fyllts på, 
men då efterfrågan är så pass stor så kommer priset inte påverkas negativt 
på kort sikt. Boliden meddelade att man investerar ca.1,25 miljard Sek i 
Kristinagruvan, Sverige, beräknad volym 1,8 Mton av Koppar, Zink, Silver 
och Guld. SEN+Group Metals Rusal har producerat världens koldioxid 
snålaste aluminium, Co avtrycket var 0,01 ton per ton Aluminium. 
Gruvbolaget Glencore meddelade att de ökat kopparproduktionen med 3% 
för Q1. Nornnickel ökar produktionen av nickel för att tillmötesgå 
efterfrågan från batteriproducenterna till elbilar. Tsingshan Holding Group, 
tillkännagett att man börjat producera batterikvalitet av nickel från 
saprolitmalm av låg kvalitet, detta kan vara ett tekniskt genombrott som kan 
minska efterfrågan på nickel. Nämnas bör att kopparn under månaden 
närmade sig historiska 10 000 USD/ton, missade med 10 USD/Ton. Pris 
prognoser för maj 2021, Aluminium 2 300-2 500 USD/Ton, Koppar 9 800-
10 000 USD/Ton, Tenn 27 000-29 000 USD/Ton, Bly 2 000-2 200 
USD/Ton, Zink 2 800-3 000 USD/Ton och Nickel 17 500-19 000 
USD/Ton.  

AKTUELLT FRÅN DEWT Consulting 
DEWT erbjuder följande tjänster 
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 

Tenn Pris USD/Ton & Lager Zink Pris USD/Ton & Lager 

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  
 

VAD ÄR DIN 
METALLSKROT/AVFALL 

VÄRT? 
Priset på Metallskrot och Övrigt 
avfall bestäms av utbud och 
efterfrågan. DEWT Consulting 
arbetar hela tiden för att du som 
säljare/kund ska få bästa möjliga 
pris.  
Vill du ha hjälp med att sälja 
din Metallskrot eller Övrigt avfall 
eller bara se vad det är värt?  
”Tryck” på knappen nedanför; 
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https://www.instagram.com/dewtconsulting/
https://www.dewtconsulting.com/vad-ar-din-metallskrot-avfall-vart/
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