
     
 

 
 

 
                    ALLMÄNT 

          Oktober har varit en lugnare månad än september, men tecknen är många att   
   vi kan vara på väg in i en global recession, utvecklingen av Kinas och  
   USA:s handelskrig, USA:s minskade tillväxt, tyska lågkonjunkturen,  
   kinesiska skuldkrisen, skakig finansmarknaden m.m. läs mer om detta på  
   denna länk till den brittiska tidningen The Guardian. Svenska  
   konjunkturinstitutets Barometerindikator föll med 0,8 enheter från 94,6 till   
   93,6 i oktober. Detta var sjätte månaden i rad som indikatorn backade. Både  
   tjänstesektorn och tillverkningsindustrin bidrog till nedgången. Liksom  
   ekonomierna i omvärlden har den svenska ekonomin gått in i en fas med  
   lägre tillväxt. Den information som kommit sedan det penningpolitiska  
   beslutet i september pekar på att konjunkturen mattas av lite snabbare än  
   väntat. Men avmattningen innebär en normalisering av ett ekonomiskt läge  
   som varit starkt i många år med hög tillväxt och en god utveckling på  
   arbetsmarknaden. Ljusningar som kan påverka världsekonomin är att Kina    
   och USA börjar närma sig varandra, man har släppt på vissa tullar och även  
   öppnat för utökade affärer med varandra. Svenska kronan har försvagats mot    
   både EUR och USD med cirka 0,6-0,9 %. 
 
 
 

 
JÄRN/FERROUS 
Världsmarknadspriset på järn fortsatte nedåt under oktober med cirka 6 
USD/Ton och svenska JBF fortsatte nedåt med 200 kr/ton. Det finns 
indikationer på att de svenska stålverken har fått en ökad efterfrågan fram till 
årsskiftet, vilket kan ge tillfällig prisuppgång på den svenska marknaden. 
Även de turkiska stålverken har börjat boka upp båtar för leveranser i 
november vilket kommer ge höjda järnpriser globalt under november-
december. Den turkiska importen av järn har fram till juli i år ökat med 3,3 % 
jämfört med föregående år, men tendensen för helår är en minskning. På den 
indiska skrotmarknaden fortsätter prisfall, låg efterfrågan, ekonomiska 
problem och kraftiga regn i landet påverkade negativt. I Asien förutspås en 
starkare efterfrågan från energisektorn och ytterligare statliga utgifter för    

              infrastruktur vilket kommer öka efterfrågan och med det högre priser.  
     Brasilianska gruvbolaget Anglo American har höjt prognoserna för    

  produktion av järnmalm 2019 ut för sina gruvor i Brasilien och Sydafrika.  
  Det finns en hel del positiva tendenser i det annars oroliga världsläget. 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

Valuta USD-EUR/SEK 

Nr.6 november 2019 

JBF Kl.11 Kr/Ton 

LME Fe-TSI HMS 80–20, USD/Ton 

 1 500 kr
 1 700 kr
 1 900 kr
 2 100 kr
 2 300 kr
 2 500 kr
 2 700 kr

https://www.theguardian.com/uk-news/2019/aug/25/is-a-global-recession-coming-here-are-seven-warning-signs?fbclid=IwAR3p2b9LCJGzqouBQSz0rOqHArQay1LbBAqG_BrbDyI_yHKt_Dny69Yb8hw
https://www.lme.com/
http://www.sopor.nu
https://www.jernkontoret.se/


 
 
               
METALLER/ICKE JÄRN 
Metallpriserna fortsätter att ligga på en stabil nivå med en fortsatt svag   
uppgång överlag. Låga raffinerade nickelbestånd och ett hotande förbud mot   
export av nickelmalm från Indonesien är två faktorer som skapar en hausse  
på världsmarknaden för nickel. Escondida i Chile, världens största  
koppargruva, står inför ett strejkhot på grund av dåliga  
arbetsmiljöförhållanden, detta kan påverka tillgången på koppar längre fram.   
Europas största kopparproducent, Aurubis, har tillkännagett sin årliga  
kopparkatodpremie för 2020 till $ 96 per ton, oförändrad mot 2019 års nivå.  
Umicore och Samsung SDI har kommit överens om ett flerårigt avtal där  
den förstnämnda kommer att förse den sydkoreanska batteriproducenten  
 med nästan 80 000 ton nickel-koboltmangan (NCM) katodmaterial från och  

                           med 2020, primärt till fordonsindustrin. Lager av metaller globalt är i stort     
     oförändrade med undantag för nickel som minskade med 55 %, vilket kan  
     resultera i högre rostfria priser framöver. Metallpriserna har under oktober  
     legat stabila från Nickel som gått ner 3 % och Bly som gått upp 5 %. Trots  

att priserna är på en stabil hög nivå så har många smältverk i Europa fulla  
lager och är inte intresserade av att köpa vilket gör att priserna på LME  
(London Metal Exchange) inte speglar marknadspriserna på metallskrot. 

    
  AKTUELLT FRÅN DEWT  
     DEWT erbjuder attraktiva priser på metaller. Vi erbjuder ett koncept som   
     passar både den ”lilla” hantverkaren och det ”stora” bolaget, se länkar   
     ”MässingKopparKabel”  och ”Blandskrot”.  
     DEWT kan också erbjuda 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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