
     
 

 
ALLMÄNT 
Under våren har priserna i stort sett alla former av råvaror pekat nedåt. 
Undantag är Järnmalm. Eskalering av spänningar i handelskonflikten mellan 
USA och Kina under den senaste månaden har sänkt den globala köplusten 
och pressat ner grundmetallpriserna. Amerikanska presidenten Donald Trump 
har hållit på sitt beslut om huruvida det skulle införas taxor mot importerade 
fordon och fordonsdelar från Japan och Europa eller inte, vilket gjort 
marknaden osäker med lägre konsumtion som följd.  
Kinas stopp för import av plast, papper, skrot som innehåller mer än 0,5 % 
avfall har nu gett full effekt. Med stor sannolikhet betyder det att Europa 
kommer att bygga upp egen hantering för att kunna ”rena” avfallet själva. Det 
märks också i Sverige, där det nu invigts två anläggningar för sortering av 
plaster under våren och fler är på gång. Svenska kronan är fortsatt svag mot 
både USD och EUR, men har under maj stabiliserats och slutat falla. 

 
   JÄRN/FERROUS 

Det finns tendenser att järnskrotpriser i 2019 blir högre än 2017, men lägre än 
2018. Priserna för norra Europa HMS 1 & 2 (80:20) skrot importerade till 
Turkiet ligger på ett genomsnitt runt $ 300 per ton CFR de första fem 
månaderna 2019. Det jämförs med $ 351 per ton 2018 och 267 dollar per ton 
2017. Liknande prismönster har också sett i andra viktiga järnskrot 
importmarknader som Indien och Taiwan. Den viktigaste orsaken till lägre 
skrotpriser i år har varit Turkiet - världens största skrotimportör och ledare för 
den globala prissättningen – har en ”formsvacka”. Svag turkisk lira och en 
krympande lokal byggsektorn minskar marginaler, Turkiets stålverk har i år 
sänkt produktion och reducerat skrot inköpen med 13,9% 2019 jämfört med 
januari-mars 2018, enligt World Steel Association. Landet importerade 3,89 
miljoner ton av järnskrot i januari-mars. Motsvarande siffra 2018: s 5,37 
miljoner ton och 2017 är 4,25 miljoner ton.  
De svenska stålverken och gjuterierna har en fortsatt god orderingång vilket 
håller uppe priset på den svenska skrotmarknaden. Historiskt är priset på 
skrot fortfarande på en hög nivå. 
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METALLER/ICKE JÄRN 
Priser överlag för metaller har sjunkit under våren. Några av orsakerna är 
ökande lager på grund av låg efterfrågan, handelsspänningar mellan USA-
Kina och svagare ekonomiska tillväxt i Kina. Det finns tecken på en 
återhämtning under andra kvartalet. Men vi förväntar oss en åter ökning i den 
kinesiska kopparkonsumtion under tredje kvartalet 2019, vilket beror på 
starkare efterfrågan från energisektorn. Detta bör kunna ge en stark 
återhämtning av kopparpriserna i början på 2020. Världslagren av Aluminium 
är på väg ner vilket kan peka på att priset kommer att kunna stiga under Q3. 
Kina har lokalt haft stora lager av aluminium som minskat efterfrågan. Trots 
att en svag rostfri stålmarknad finns det tecken på fler positiva effekter än 
negativa för nickelmarknaden. Några positiva effekter är fortsatt stark tillväxt 
i kinesisk ny material försäljning på 28% under Q2, trots en minskning i 
statliga subventioner. För Q1-Q2 uppvisar en generellt lägre årsproduktion än 
jämfört med 2018. Detta gör att lagren av nickel minskar vilket ger Nickel 
priset en chans till återhämtning. Tenn har visat sig mer flexibel än andra 
basmetaller vad gäller påverkan av USA-Kina handelskrig. En svag nedgång 
tenn priser på kort sikt på grund av svag efterfrågan. Det finns förväntningar 
på återhämtning i indonesisk tenn export och raffinerat tenn, det förväntas en 
återhämtning av tennpriserna från slutet av juni. Det globala tennbehovet 
förväntas öka, speciellt i USA (8% av den globala efterfrågan) och Kina (50% 
av globala efterfrågan) till halvledarindustrin/elektronikindustrin. 

 
              AKTUELLT FRÅN DEWT  

DEWT kan nu erbjuda attraktiva priser på kabel. Vi kan erbjuda ett koncept 
även för den ”lilla” elektrikern/hantverkaren, se länk ”Kabelkoncept”. 
Sedan kan DEWT också erbjuda Bistå eller genomföra Upphandlingar, Bistå 
eller upprätta Avfallsplaner och Lokala avfallsföreskrifter, 
Genomlysning/analyser av kundernas avfallshantering, med förslag om 
förändring, Bistå eller genomföra Förändringsarbeten/Omställningar, 
Förmedlare av försäljning/avyttring av  
råvara/avfall, Affärsutveckling, Projektledning, Utbildning, Föreläsningar och 
Mentorskap/Styrelseuppdrag. 

 
DEWT arbetar efter devisen;  
Transparens-Ärlighet 
Förändring = Förbättring 
Miljö- och Lagkrav en självklarhet. 
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