
        

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

       
 

 
 
 

 
 
 

Valuta USD-EUR/SEK 

Nr.27 augusti 2021 

JBF Fe Kl.11 Kr/Ton 

LME Fe-TSI HMS 80–20, USD/Ton 

ALLMÄNT  
Fortsatt starka signaler om ekonomisk återhämtning runt om i världen, det 
som fortfarande skapar oro är ökande fall av Covid-19 på vissa platser i 
världen, bl.a. Storbritannien, Italien (Troligtvis till följd av fotbolls EM) 
och nya former av mutationer, detta trots vaccinering. De flesta flygbolag 
har fördubblat antal passagerare jämfört med 2020 och Ryanair anställer 
2 000 nya piloter, det kommer även indikationer från flygplanstillverkarna 
att produktionen ökar. Även fordonsindustrin börjar få fulltecknade 
orderböcker 2021, problemet just nu är att produktionen dras ned p.g.a. 
saknaden av komponenter och övriga råvaror, bl.a. Toyota har fått stänga 
sin produktion på vissa anläggningar. USA kommer ha en fortsatt hög 
inflation fram till 2023, dock hade de lägre BNP tillväxt än förväntat, enligt 
FED, detta betyder också att räntorna kommer bli orörda, detta besked 
stärkte valutan USD rejält. Då efterfrågan är fortsatt hög så kom OPEC + 
överens om att öka världsproduktionen på olja, vilket fick till följd att priset 
sjönk, men inget ”ras”. De flesta svenska storbolagen Volvo, SSAB, SKF, 
Atlas Copco, SAAB, ABB, Boliden m.fl. lämnade resultatrapporter för Q2 
som var på rekordnivå eller över förväntan, även de svenska bankarna 
levererade bra rapporter. Stefan Löven återvaldes som Statsminister vilket 
förhoppningsvis ytterligare stabiliserar läget i Sverige. KI´s 
(Konjunkturinstitutet) barometer landade på 122,4 + 2,6 mot juni (100 
normal läge). Den svenska kronan har försvagats mot USD med ca. -2,8 % 
och med ca. -0,8 % mot EUR. Världens börser steg med cirka 0,6 % under 
juli. Priset på råolja har steg med ca. 3,5 %, prisnivå på ca. 76,6 USD/Fat. 
 
JÄRN/FERROUS  
Efterfrågan på Järn/Stål är oförändrat hög. Världens stålproduktion i juni 
167,9 Mton (+11,6 % jämfört med juni 2020). Kina 93,9 Mton (+1,5 %), 
Indien 9,4 Mton (+21,4 %), EU 13,2 Mton (+34,7 %) och Sverige 0,41 
Mton (+24 %), läs mer här. Den svenska malmproduktionen under 2020 
var 87,9 Mton, högsta sedan mätningen 1833, Australien är överlägset 
störst med 917 Mton, läs mer här (Källa SGU). Flera stora gruvbolag 
lämnade rekordresultat för Q2, Rio Tinto, BHP, Glencore, Angel American 
och Vale redovisar en sammanlagd vinst på 738 miljarder sek, en 
fördubbling jämfört med 2020. Det finns signaler att priserna på 
järnmalm/skrot kan börja sjunka under augusti då terminskontrakten 
(Dalian Kina) för Järnmalm under september sjunkit med 2 % jämfört med 
augusti. Cementas fabrik på Gotland (Europas största fabrik för tillverkning 
av betong) fick avslag av Mark- och Miljööverdomstolen att bryta 
Kalksten, detta kan komma få katastrofala följer för svensk bygg- och 
gruvindustri, bl.a. LKAB, Skanska, JM, PEAB m.fl. uppvaktar regeringen i 
ärendet. Under juli har Fe HMS/TSI har sjunkit med ca. -1,2 % och svenska 
Kl.11 har varit oförändrad. Prognoserna för augusti är att priserna kommer 
peka svagt nedåt, prisnivå på mellan 470-500 USD/Ton (Fe HMS/TSI) och 
3 500-3 700 kr/Ton (Kl.11). Järnmalmspriset steg under juli med ca. 2,4 %, 
prisnivå 216 USD/Ton. 

https://www.lme.com/
https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2021/june-2021-crude-steel-production.html
https://www.metal-supply.se/article/view/799867/rekordar_879_miljoner_ton_malm_producerades_2020?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily
https://www.jernkontoret.se/
https://www.recycling.se/


 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 

 
  
 
                                 

METALLER/ICKE JÄRN  
Efterfrågan fortsatt hög och priserna svagt uppåt, speciellt för rostfritt. På 
grund av ökat antalet Covid-19 fall i världen så gick priserna tillfälligt ner 
något under månaden, men återhämtade sig. Volkswagen har tredubblat sina 
leveranser av elbilar under Q2 jämfört med 2020, målet är 1 miljon elbilar 
under 2021. Kina fortsätter sälja metaller från sitt lager, cirka 100 000 ton 
har varit till försäljning till prisnivåer som legat på 3-9 % under 
marknadspriset, detta har dock inte påverkat prisnivån i världen på kort 
sikt. Det amerikanska gruvbolaget Freeport McMoRan kommer inte 
bygga ett nytt kopparsmältverk i Indonesien, detta då man inte kommit 
överens med indonesiska myndigheter. Kinas största kopparsmältverk 
har stoppats för planerat underhåll och service, detta kommer tillfälligt 
öka Världslagren under juli/augusti. San Rafael-gruvan (silver, zink och 
bly) i norra Mexiko som drivs av Kanadas Americas Gold and Silver 
Corp kommer att återuppta produktionen efter över ett år av olaglig 
blockad och korruption. Blypriset ligger på en fortsatt hög nivå, trots 
ökad mängden el-bilar med Litium Jon batterier, så ökar även 
produktionen av blybatterier, detta då nästan alla fordon (inkl. el-bilar) 
har någon form av blybatteri, så blybatteriet är kommer leva vidare. 
Prognoserna för augusti, Aluminium 2 400-2 600 USD/Ton, Koppar 9 400-
9 800 USD/Ton, Tenn 33 000-35 000 USD/Ton, Bly 2 300-2 500 USD/Ton, 
Zink 2 900-3 100 USD/Ton och Nickel 19 000-19 900 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; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/dewtconsulting
https://www.facebook.com/dewtconsulting
https://www.facebook.com/dewtconsulting
https://www.facebook.com/dewtconsulting
http://www.dewtconsulting.com/
http://www.dewtconsulting.com/
mailto:info@dewtconsulting.com
mailto:info@dewtconsulting.com
https://www.linkedin.com/company/dewt-consulting
https://www.linkedin.com/company/dewt-consulting
https://www.linkedin.com/company/dewt-consulting
https://www.linkedin.com/company/dewt-consulting
https://www.instagram.com/dewtconsulting/
https://www.instagram.com/dewtconsulting/
https://www.dewtconsulting.com/vad-ar-din-metallskrot-avfall-vart/
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