
        

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

       
 

 
 
 

 
 
 

Valuta USD-EUR/SEK 

Nr.23 april 2021 

JBF Fe Kl.11 Kr/Ton 

LME Fe-TSI HMS 80–20, USD/Ton 

ALLMÄNT  
Covid-19 fortsätter att behålla greppet över världen, med både tredje och 
fjärdevåg, detta till trots att vaccinering har kommit i gång. Men 
leveransförseningar av vaccin fortsätter hålla nere vaccineringstalen och 
därmed fortsatt smitta. Världens ekonomi ser trots detta över lag ljus ut, 
bl.a. höjer OECD sin BNP-prognos för 2021 till 5,6 % och 2022 till 4 %. 
Efterfrågan på olja kommer enligt OPEC´s prognoser öka till 96,27 
miljoner fat/dag (2020 90,40 miljoner fat/dag). Oljepriset har påverkats 
både upp och ner av bl.a. ökade spänningar mellan USA och Ryssland, att 
Houthirebeller besköt oljeanläggningar med missiler i Saudiarabien och 
blockeringen av Suezkanalen. Svenska avfallsbolaget Sortera har fått en ny 
ägare Nordic Capital. Ragn-Sells meddelade att de varslar 20 medarbetare i 
Stockholm. Företagen Groupe Renault, Veolia och Solvay påbörjar ett 
samarbete för att återvinna metaller ur elbilsbatterier i Europa. Svenska 
regeringen har gett uppdrag till SGU och Naturvårdsverket att stimulera för 
en ökad utvinningen av mineraler och metaller. Svensk ekonomi ser stabil 
ut, ökade bostadspriser, hushållens förmögenhet stiger, arbetslösheten pekar 
svagt nedåt 8,7 % och de offentliga finanserna fortsatt starka. Svenska 
Konjunkturinstitutet (KI) barometer landade på 105,3 +1,5 mot februari 
(100 normal läge), det är fortsatt tillverkningsindustrin positiva utveckling 
som håller upp nivån. Enligt Svenska Teknikföretagens barometer så är 
deras bedömning att industrin fått en bra/måttlig start på 2021. Den svenska 
kronan har försvagats mot USD med ca. -2,5 % och -0,9 % mot EUR. Priset 
på råolja har varit oförändrat på en prisnivå om ca. 64 USD/Fat och 
Järnmalmspriset sjönk med -2 %, prisnivå 167 USD/Ton. Världens börser 
har i snitt stigit med cirka 4 % under perioden. 

JÄRN/FERROUS  
Fortsatt hög efterfrågan på Järn/Stål och Kina fortsätter vara den överlägset 
största producenten (83 Mton februari 2021), enligt japanska tidningen 
Nikki Asia ökade Kinas stålimporten med 150 % 2020 jämfört med 2021. 
Stålproduktionen i världen ökade i februari med 4,1 % jämfört med februari 
2020, med Kina i topp både i volym och % ökning (läs mer här).  Flera 
branschorganisationer bl.a. Steel Business Briefing, SBB rapporterar om 
brist på stål vilket får följdeffekter att produktion blir stillastående inom 
den tillverkande industrin. Fler stålbolag ansluter sig till åtagande att 
producera fossilfritt stål, senast POSCO och Arcelor Mittal. 
Kreditvärderingsbolaget Moodys spår att utsikterna för att stål-och gruv  
-industrin kommer växa med 30 % under kommande 1-1,5 åren, prisnivån 
kommer vara hög hela 2021 för att sedan succesivt börja sjunka när en 
normalisering sker efter den stora efterfrågan som skapats i samband med 
Covid-19 epidemin. Under mars har Fe HMS/TSI har stigit med ca. 8 % 
och svenska Kl.11 har stigit med ca. 12 %. Prognoserna för april är att 
priserna kommer peka svagt nedåt, prisnivå på mellan 420-440 USD/Ton 
(Fe HMS/TSI) och 3 000-3 200 kr/Ton (Kl.11).  

https://www.lme.com/
https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2021/February-2021-crude-steel-production.html
https://www.jernkontoret.se/
http://www.sopor.nu


 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 

 
 
 
                                 

METALLER/ICKE JÄRN  
Efterfrågan fortsätter vara stabil och på hög nivå både gällande volymer och 
priser, Världslagren har fyllts på och ökat något, vilket kan ge lite lägre 
priser under kommande månad. Norsk Hydro bekräftar att de ska sälja sitt 
affärsområde Rolling till KPS Capital Partners, berör 5 000 anställda i 
Tyskland och Norge, köpeskilling 1,38 Miljoner Euro. Europeiska 
fordonsindustrins kräver en förändring för att säkerhetsställa de ”kritiska” 
metallerna (Koppar, Kobolt och Nickel), detta genom att öronmärka dessa 
metaller från gruvorna i Europa. Boliden drabbades av ett hydraulikhaveri 
och Covid-19 utbrott i Tara- och Aitik gruvorna under Q1, detta påverkade 
resultat negativt med ca. -200 Mkr. Schweiziska råvaruhandlaren Mercuria 
Energy Group blev lurade på 307 Mkr vid inköp av koppar, men i stället 
fick de rödmålade tegelstenar, bedragarna är gripna. Enligt råvaruhandlaren 
Trafigura Group kommer 10 Mton koppar behövas fram till 2030 för att 
möta efterfrågan, även enligt Morgan Stanley förväntas efterfrågan av 
koppar fördubblas fram till 2030. Den ökande elektrifieringen gör att 
Litium och Kobolt priset under 2021 har ökat med 88 % respektive 65 %. 
Pris prognoser för mars 2021, Aluminium 2 100-2 300 USD/Ton, Koppar 8 
800-9 200 USD/Ton, Tenn 24 000-26 000 USD/Ton, Bly 1 900-2 250 
USD/Ton, Zink 2 650-2 800 USD/Ton och Nickel 16 000-18 000 
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; 
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https://www.instagram.com/dewtconsulting/
https://www.instagram.com/dewtconsulting/
https://www.dewtconsulting.com/vad-ar-din-metallskrot-avfall-vart/
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