
     
 

 

Valuta USD-EUR/SEK 

Nr.14 Juli 2020 

JBF Kl.11 Kr/Ton 

LME Fe-TSI HMS 80–20, USD/Ton 

ALLMÄNT  
Världen försöker kämpa sig ur covid-19 ”greppet”, eller kanske man kan 
säg vi försöker börja vänja oss att leva med farsoten och återgå 
till ”business as usual”? De flesta av Europas flygplatser börjar successivt 
återuppta fler och fler flygningar, efterfrågan av råvara har ökar sakteligen, 
men inte tillräckligt fort. Arbetslösheten i världen fortsätter att öka, i USA 
börjar den närma sig 20 % och Sverige över 9 %. Indien har börjat få igång 
maskineriet och har nu öppnat sina hamnar för import m.m.  Europas ”lok” 
Tyskland står inför en långsam återhämtning vilket påverkar övriga Europa 
negativt. Vita husets rådgivare Peter Navarro har klargjort att fas 1-
avtalet mellan USA och Kina är fortsatt intakt, vilket är positivt för 
världshandeln. Den svenska ekonomin är fortsatt hårt pressad, detta trots 
att Konjunkturinstitutets (KI) barometer återhämtade sig till 75,2, där 100 är 
normalläge och KI bedömer att Corona pandemin kommer tynga svensk 
ekonomi i minst ett år till. Både från export- och den inhemska 
marknaden minskar orderingången i den största omfattningen sedan 
mätningarna startade i början av 1990-talet, enligt Teknikföretagen. 
Den svenska kronan har stärkts med mellan 2-5 % mot EUR och USD. 
Priset på råolja stigit med ca. 10 % till en prisnivå ca. 42 USD/Fat och 
Järnmalms priset har fortsatts gynnats av lågt oljepris och hög efterfrågan 
från Kina, har under juni ökat med ca. 3 % till runt 103 USD/Ton. Världens 
börser legat mellan 0-8 % tillväxt under juni.  

JÄRN/FERROUS  
Efterfrågan på Järn pekar svagt uppåt med betoning på svag, efterfrågan 
från den viktiga fordonsindustrin har inte uppnått ställda förväntningar. 
Köpare av skrot i Pakistan och Indien har ökat sin aktivitet,  
GFG Alliance satsar på en "Greensteel" -anläggning i Europa vid sin 
Liberty Steel-anläggning i Galati, Rumänien, som en del av sin plan att bli 
koldioxidneutral senast 2030. Sydkoreas stängningar av flera smältugnar 
har skapat efterfrågan av japanskt stål billets. Enligt stålförening, Alacero 
så låg Latinamerikas ståltillverkare på 42% av maxkapacitet i april, detta 
efter att minst sju masugnar stoppades för att balansera utbudet med 
efterfrågan. Thyssenkrupp har tillsammans med München-baserade Mantro, 
bildat ett skrotföretag, MT Industry Recycling. Råvaruanalytiker siar att 
botten är nådd för europeiska stålpriser och att priserna börja stig under Q3 
när fordonsindustrin rullar igång för fullt. Efterfrågan från Kina är fortsatt 
hög, även Indien och Pakistan har ökat sina importer av järnskrot, Europa 
och den svenska marknaden är mer avvaktade inklusive Turkiet. Tack vare 
efterfrågan i Kina/Indien så har världs- och svenskmarknadspris under 
perioden legat stabilt, Fe HMS/TSI och svenska Kl.11 legat still. 
Prognoserna för Q3 är svagt nedåt i juli, en svag uppgång under augusti och 
i september en något högre uppgång, prisnivå på mellan 250-310 USD/Ton 
(Fe HMS/TSI). 

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


 

                                                          

Postal Address D.E.W.T. Consulting AB, Broby Hage 13, 755 97 Uppsala, Sweden 
Visiting address Broby Hage 13, 755 97 Uppsala, Sweden 
Phone +46 70 550 61 00 Web www.dewtconsulting.com E-mail info@dewtconsulting.com 
Registration/Vat Number: 559181–7118 Bankgiro: 5319–0336  

Zink Pris USD/Ton & Lager Nickel Pris USD/Ton & Lager 

Koppar Pris USD/Ton & Lager 

Tenn Pris USD/Ton & Lager 

Aluminium Pris USD/Ton & Lager 

METALLER/ICKE JÄRN  
Under perioden har det skett en några ”naturkatastrofer” vid gruvor, 
Gruvföretaget Rio Tinto har bett om ursäkt för att ha förstört en av 
Australiens äldsta Aboriginal-kulturarv vid ett utökade av ett 
järnmalmsprojekt och president Vladimir Putin har förklarat en 
nödsituation efter ett oljeläckage 20 000 ton dieselolja i en anläggning vid 
polcirkeln som drivs av nickel- och palladium producenten Norilsk Nickel. 
Världens största kopparproducent Chile uppvisade en 2,5% ökning i 
kopparproduktionen under april trots Covid-19. Den svenska rostfria 
stålproducenten Sandvik kommer att säga upp 429 jobb under hösten. Kina 
har släppt en minimal mängd kvoter i sitt åttonde tillkännagivande år 2020 
för att tillåta import av koppar- och aluminiumskrot från utlandet under Q3. 
Den tullbelagda marknaden för aluminium i Europa kommer att komma 
under ökande tryck på grund av rädsla för överskottslager som kommer 
från Kanada och en svag japansk marknad. Efterfrågan på koppar i Europa 
är svag och vilket tvingar kopparproducenter att istället skicka koppar 
katoder till Kina. I snitt så har metallpriserna stigit med cirka 6 % jämfört 
med maj, vinnare koppar + 9 %. Lagren av metall i världen har ökat med 
cirka 3 %, där kopparn stack ut med -11 %. Pris prognos för Q3, 2020, 
Aluminium 1400-1700 USD/Ton, Koppar 5 200-6 200 USD/Ton, Tenn 16 
000-17 000 USD/Ton, Bly 1 600- 1800 USD/Ton, Zink 1 900-2200 
USD/Ton och Nickel 12 500-14 000 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” , ”Blandskrot” och ”Elektronik”.  
 

 

Bly Pris USD/Ton & Lager 
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