
        

 
 
 
   

 
 
 

 
 
 

       
 

 
 
 

 
 
 

Valuta USD-EUR/SEK 

Nr.30 2021 november 

JBF Fe Kl.11 Kr/Ton 

LME Fe-TSI HMS 80–20, USD/Ton 

ALLMÄNT  
Fokus på Covid-19 släpps mer och mer, större utbrott sker på olika platser i 
världen, men det kan vara så att de flesta av oss börjat se det som en del i 
samhället som vi kommer att få leva med tills vidare. Världens ekonomier 
fortsätter att ”snurra” på i hög takt för att ta igen tappet som blev p.g.a. 
Covid-19. På världens arena så fortsätter schismen mellan Taiwan och 
Kina, tonen höjs, men U.S.A. finns med i bakgrunden och garanterar 
100 % ”backup” till Taiwan vid en väpnad attack från Kina. Kinesiska 
fastighetsjätten Everglades kollaps i september, fortsätter ge negativa 
efterdyning på både den inhemska och utländska ekonomin. Under 
månaden har energibristen blivit mer och mer påtaglig, det har fått 
kostnader att öka och att vissa industrier tillfälligt fått stängt ner. Flera stora 
bolag har kommit med sin Q3 rapporter och de flesta bolag lämnar 
rörelseresultat som ligger i parentes med förväntningar eller över, SSAB, 
SKF och LKAB var några av de största vinnarna. Svensk ekonomi ”går 
som tåget” SCB´s BNP indikator +1,6 % och högre inflation, åtstramningar 
är att vänta från Riksbanken tidigare än vi trott. KI´s (Konjunkturinstitutet) 
barometer landade på 120 +0,1 mot september (100 normal läge). 
Tillverkningsindustrins KI-index fortsatt hög, 128. Till följd av den positiva 
utvecklingen i svensk ekonomi så har den svenska kronan stärktes mot 
USD med ca. 0,5 % men försvagats mot EUR med ca. -1 %. Världens 
börser steg med cirka +2,2 % under oktober. Priset på råolja steg med ca. 
13,9 %, till ca. 83 USD/Fat. 

JÄRN/FERROUS  
Som det sett ut under det senaste året så är efterfrågan på Järn/Stål fortsatt 
stabilt hög trots att det sviktade lite i början på oktober. Worldsteel spår att 
efterfrågan på stål kommer att öka med 2,2 % under 2022. Världens 
stålproduktion (enligt Worldsteel) i september 144,4 Mton (-8,9 % jämfört 
med september 2020). Kina 73,8 Mton (-21,2 %), Indien 9,5 Mton 
(+7,2 %), EU 12,7 Mton (+15,6 %) och Sverige 0,42 Mton (+8 %), läs mer 
här. Järnmalmsprisets har fortsatt nedåt, några orsaker är att efter damm 
katastrofen i Brasilien återhämtar sig lagren långsamt och att pandemins 
påverkan på gruvindustrin avtar. Även en minskad efterfrågan i Kina som 
producerar cirka hälften av världens stål ges som orsak. Flera större  
ståltillverkare uppger att de planerar driftstopp p.g.a. höga energipriser, 
bl.a. Boliden, Nyrstar, UK Steel m.fl. Fler företag vill tillverka sina 
produkter av fossilfritt stål, först i ledet stod Volvo som presenterade sitt 
första fordon tillverkat i fossilfritt stål (passande nog en gruvdumper), nu 
står SKF och byggbolaget PEAB på tur. Remondis ett av Europas största 
recycling bolag har förvärvat svenska Veolia, Remondis äger också det 
tyska skrotföretaget TSR. Under oktober har Fe HMS/TSI har stigit med ca. 
+6,4 % och svenska Kl.11 har sjunkit med ca. -2,9 %. Prognoserna för 
november är att priserna kommer stiga till en prisnivå på mellan 470-500 
USD/Ton (Fe HMS/TSI) och 3 500-3 700 kr/Ton (Kl.11). Järnmalms priset 
sjönk under oktober med ca. -4,6 %, prisnivå ca. 122 USD/Ton. 

https://www.lme.com/
https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2021/september-2021-crude-steel-production.html
https://www.jernkontoret.se/
https://www.recycling.se/


 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 

      
  
 
                                 

METALLER/ICKE JÄRN  
Nästa alla metallpriser har pekat uppåt, detta med stor draghjälp av de höga 
energipriserna. Aluminium har haft höga prisuppgångar under tid, men nu 
sjunker priset då energipriserna rusar och kan skapa större Världslager, så 
energipriset har påverkat priset både positivt och negativt. Guldet har haft 
en bra månad då US-dollarn har försvagats. Nothvolt och Volvo planerar 
bygga en gigafabrik för bilbatterier någonstans i Sverige. Allt färre fordon 
tillverkas det beror inte på minskad efterfrågan utan brist på bl.a. 
halvledare. Botnia Exploration starta en guldgruva i Fäbodtjärn, Sverige, 
brytningen startar under våren 2022. Svenska gruvbolaget Auriant mining 
har redan två guldgruvor i full drift Ryssland. Kinas Zijin Mining inledde 
sin verksamhet vid en ny serbisk koppar- och guldgruva som förväntas 
göra Balkanlandet till Europas näst största kopparproducent, med en 
kapacitet på 3,3 miljoner MT/år. Shandong Fangyuan Nonferrous Metals 
Group i Kina återstartar sitt kopparsmältverk efter att varit nedstänkt 
p.g.a. ekonomiska problem, produktionskapacitet 3 miljoner MT/år. 
Stölder av kopparledningar från järnvägsnätet har varit ett känt problem, 
men med ökande aluminiumpriser så har även ledningar av aluminium 
börjat stjälas uppger Trafikverket. Prognoserna för november, Koppar 9 
300-9 800 USD/Ton Aluminium 2 500-2 800 USD/Ton, Nickel 19 000-
20 000 USD/Ton, Bly 2 200-2 450 USD/Ton och Zink 3 150-3 400 
USD/Ton och Tenn 35 000-37 000 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; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/dewtconsulting
https://www.facebook.com/dewtconsulting
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https://www.facebook.com/dewtconsulting
http://www.dewtconsulting.com/
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mailto:info@dewtconsulting.com
mailto:info@dewtconsulting.com
https://www.linkedin.com/company/dewt-consulting
https://www.linkedin.com/company/dewt-consulting
https://www.linkedin.com/company/dewt-consulting
https://www.linkedin.com/company/dewt-consulting
https://www.instagram.com/dewtconsulting/
https://www.instagram.com/dewtconsulting/
https://www.dewtconsulting.com/vad-ar-din-metallskrot-avfall-vart/
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