
       

 

Valuta USD-EUR/SEK 

Nr.18 november 2020 

JBF Kl.11 Kr/Ton 

LME Fe-TSI HMS 80–20, USD/Ton 

ALLMÄNT  
Under slutet av oktober har vi sett en markant ökning av Covid-19 i stort 
sett hela världen, (där även Donald Trump fick en ”släng”), med undantag 
av Australien och Kina. Den pågående schismen mellan Turkiet och 
Grekland/Frankrike, har accelererat p.g.a. ett antal terrordåd i Frankrike 
kopplat till radikala muslim er. Utfallet i det kommande presidentvalet i 
U.S.A. kommer påverka framtiden, oavsett utgång. Ovanstående kommer 
med stor sannolikt ge ett ”svacka” i världsekonomin fram till årsskiftet. 
Kinas ekonomi ser ut att växa med 2,1 % 2020, sämsta på 37 år, men 2021 
spås 8,4 % i tillväxt. Covid-19´s påverkan på flygbranschen varit 
katastrofal, för de flesta större flygbolag har passagerare antalet minskat 
med mellan 70-90 % och man ser ingen ljusning under Q4, däremot så har 
den viktiga fordonsindustrin kommit igång. Svenska- och Utländska 
inköpschefsindexen fortsätter att öka (positiva). På den svenska marknaden 
fortsatte fastighetspriser uppåt, arbetslösheten ser ut att ha ”peakat”, färre 
konkurser och fler av de svenska storföretag, Ericsson, Telia, Electrolux, 
Boliden, Volvo, SKF m.fl. levererade positiva rapporter, med högre vinster 
än förväntat. Svenska Konjunkturinstitutet (KI) barometer landade på 96,3, 
+1,8 mot september (100 normal läge), den inhemska oro som finns är om 
LAS förhandlingarna strandar, med regeringskris som följd. Den svenska 
kronan är oförändrad under perioden, mot både EUR och USD. Priset på 
råolja sjunkit med ca.10 % till en prisnivå ca. 38 USD/Fat och Järnmalms 
priset har haft en svag nedgång till en nivå på cirka 120 USD/Ton. Världens 
börser har i snitt fallit med cirka -3 %.  

JÄRN/FERROUS  
World Steel Association korttidsprognos förutspår en uppgång av världens 
stålproduktion med 4 % (1 795 Mton, varav 55 % är skrotbaserad) under 
2021 jämfört med 2020. Sveriges stålproduktionen sjönk med 2,3 % (389 
Kton) under september jämfört med 2019, men botten tros vara nådd. 
Världen största stålskrotimportör Turkiet ökade sin utomeuropeiska volym 
under Q1-Q3 med 7,8 % till cirka 9 Miljoner ton. För Q3 redovisar SSAB 
ett stort tapp i sina siffror, bland annat ett rörelseresultat som sjunkit med 
424 procent. Arcelor Mittal, världens största ståltillverkare, har bekräftat att 
de tänker stänga produktionen permanent vid sitt stålverk i Kraków, Polen. 
Detta gör att 650 personer nu blir av med sina jobb. Svenska Fagersta 
Stainless varslar 20 personer. Enligt Bloomberg News håller SSAB 
preliminära samtal med Tata Steel om att ta över Tata Steels Europadel. 
Under Q4 införs en ny metod med syrgasanrikning av förbränningsluften 
vid SSABs masugn 3 i Luleå. Den nya tekniken innebär en energibesparing 
när behovet av koksgas minskar. LKAB leveransvolym av järnmalmspellets 
för Q3 uppgick till rekordhöga 7,6 (5,5 2019) miljoner ton, detta trots att 
produktionskapaciteten ligger på 70-80%, till följd av ”raset” i gruvan i 
maj. Skrotpriserna på Fe HMS/TSI och svenska Kl.11 stigit under oktober 
med mellan 7-10 %. Prognoserna för november är svagt nedåt, prisnivå på 
mellan 280-295 USD/Ton (Fe HMS/TSI) och 2000-2100 kr/Ton (Kl.11).  

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


                                                                   

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  
När fordonsindustrin har fått fart igen så ökar efterfrågan, speciellt på 
aluminium. Även den globala elektrifieringen ökar efterfrågan på 
metallerna Kobolt, Nickel, Litium m.fl. Försäljningsvolymen för Gränges 
(Aluminium) under Q3 uppgick till 86,7 kiloton, vilket motsvarar en ökning 
med 1 procent jämfört med samma period föregående år och 23 procent 
jämfört med försäljningsvolymen under Q2. Katalysatorstölderna på fordon 
har under hösten ökat dramatiskt, speciellt i Skåne, Sverige, det är de ökade 
priserna på metallerna Platina, Palladium och Rodium som troligtvis ligger 
bakom. Då Kina från 2018 succesivt infört hårdare miljökrav på 
importerade metaller (Icke Järn) så har Indien och Pakistan till stora delar 
tagit över Kinas roll som köpare av dessa metaller, många rederier vägrar 
också transporter till Kina, då risken är för stor att leveransen inte släpps in 
p.g.a. orenhet (Max 0,5 %). Den ökade komplexiteten av regleringen för 
återvinning och transport av Elektroniska avfall, hindrar en bra och effektiv 
återvinning, enligt en utredning av Återvinningsorganisationen BIR, de 
kräver en större förståelse från politiker och lagstiftare i världen. Priserna 
på metall har i under oktober legat ”still”, där Aluminium (+3,3 %) och 
Nickel (+2,4%) hade bäst utveckling, medan Bly fortsatte nedåt -5,5 %. 
Världs lagren har minskat med -1 % under perioden. Pris prognoser för 
november, 2020, Aluminium 1750-1900 USD/Ton, Koppar 6 300-6 600 
USD/Ton, Tenn 17 500-18 100 USD/Ton, Bly 1 650-1 800 USD/Ton, Zink 
2 300-2 450 USD/Ton och Nickel 15 500-16 100 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” och ”Blandskrot” . DEWT erbjuder även 
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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