
        

 
 
 
   

 
 
 

 
 
 

       
 

 
 
 

 
 
 

Valuta USD-EUR/SEK 

Nr.31 2021 december 

JBF Fe Kl.11 Kr/Ton 

LME Fe-TSI HMS 80–20, USD/Ton 

ALLMÄNT  
När stora delar av världen börjat öppna upp och ”andats” ut kom nästa 
Covid-19 mutation, omikron, den här gången från Sydafrika. Fler länder 
förbereder sig för att stänga flygplatser och nedstängningar av samhällen 
bl.a. Israel, Österrrike m.fl. Det kinesiska fastighetsbolaget Evergrades 
kollaps fortsätter belasta Kinas ekonomi negativt och därmed också övriga 
världen. USA´s FED lämnade styrräntan orörd och USA´s senat beslutade 
om ett omfattande stimulanspaket på 2 000 miljarder USD! med satsningar 
på bl.a. infrastruktur, dessa besked från USA har stärkt USD (dollarn). 
Amerikanska diplomater hävdar att Ryssland förbereder en invasion av 
Ukraina, vilket förnekas av Putin. USA´s och Kinas President (Biden/Xi 
Jingping) hade ett digitalt möte, ett citat från mötet var ”vi är två skepp som 
inte får krocka”. Överenskommelsen från klimatmötet i Glasgow GOP26 
innehöll ett utpekande av fossila bränslen som huvudorsak till global 
uppvärmning har påverkat oljepriset negativt. Energipriserna fortsätter 
att ”skena” i Europa, men också i Sverige, rekordpris på över 4 kr/kwh 
nåddes i slutet av månaden, vindstilla och frusna älvar anges som orsak. 
Sverige fick sin första kvinnliga Statsminister, Magdalena Andersson, två 
gånger! och Sverige har just nu ett osäkert parlamentariskt läge. Svensk 
ekonomi ser fortsatt stark ut, dock ligger inflationen nära 3 %, där höga 
energipriser ses som största enskilda orsak. Riksbanken lämnade styrräntan 
oförändrad och meddelade att höjning kommer ske tidigast 2024. KI´s 
(Konjunkturinstitutet) barometer landade på 118 -1,9 mot oktober (100 
normal läge). Svenska kronan har försvagats mot USD med ca. 1,3 % och 
stärkts med ca. 0,2 % mot EUR. Världens börser hade en negativ utveckling 
med cirka -1 %. Priset på råolja sjönk med ca. -2,5 %, till ca. 72 USD/Fat. 

JÄRN/FERROUS  
Efterfrågan på Järn/Stål är fortsatt stabilt hög. Världens stålproduktion 
(enligt Worldsteel) i oktober 145,7 Mton (-10,6 % jämfört med oktober 
2020). Kina 71,6 Mton (-23,3 %), Indien 9,8 Mton (+2,4 %), EU 13,4 Mton 
(+6,4 %) och Sverige 0,39 Mton (+8,3 %), läs mer här. För Järnmalm är 
utsikterna fortsatt dystra både svag kinesisk stålproduktion och en svag 
återhämtning i utbudet leder till kraftigt stigande världslager. Det bästa 
hoppet för att priset ska ligga kvar runt $90/ton är att Peking börjar 
stimulera Kinas ekonomi i samband med vinter‐OS. Kina köper cirka 70 % 
av den globala sjöburna järnmalmsvolymen och producerar cirka 50 % av 
världens stål, så de har en stor påverkan. Grönlands regering har fråntagit 
det kinesiska gruvbolaget General Nice licensen till en järnmalms 
fyndighet nära huvudstaden Nuuk, detta p.g.a. inaktivitet. Ett av LKAB´s 
malmtåg (100 ton) spårade ur och skapade stora störningar i leveranserna 
under en vecka, ingen människa skadades. 
Prognoserna för december är att priserna kommer ligga stabilt på en 
prisnivå på mellan 470-500 USD/Ton (Fe HMS/TSI) och 3 550-3 700 
kr/Ton (Kl.11). Järnmalmspriset sjönk under november med ca. -22 %, 
prisnivå ca. 94 USD/Ton. 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 

      
  
 
                                 

METALLER/ICKE JÄRN  
Metallpriserna har legat stabila under perioden med undantag av 
Aluminium som har tappat -10 % och Tenn uppgång med +4 %. 
Halvledarbristen fortsätter hålla nere produktionen, där bristen på bl.a. 
Nickel (Ni), Kobolt (Co), Rhodium (Rh) gör sig påmind. Världslagren 
fortsätter minska med undantag för Bly (Pb). För Koppar (Cu) är 
Världslagren de lägsta sedan 2009. Finns risk att den nya Covid-19 
mutationen, omikron, kommer ge prisnedgångar på kort sikt. Glencore 
planerar att stänga sin Zinkgruva i Italien för underhåll, detta fick Zink (Zn) 
priset att stiga på Shanghai börsen. Enligt uttalande från höga chefer på 
BHP Group ett av världen största gruvföretag ”de globala marknaderna 
kommer att behöva fyra gånger så mycket nickel och dubbelt så mycket 
koppar under de kommande 30 åren för att underlätta en kolfri värld”. 
Koppar premien i Kina är den högsta på sju år, hög efterfrågan och den 
statliga momsen är orsaken. Efter att ett Aluminiumsmältverk i Yunnan-
provinsen (med en årskapacitet på 300 Tton) råkade ut för en explosion 
steg aluminiumpriset tillfälligt. Aurubis meddelade att man etablerar sitt 
första smältverk i USA, Georgia, anläggningen ska bearbeta 90 Tton/år, 
beräknad start 2024. Prognoserna för december, Koppar (Cu) 9 300-9 800 
USD/Ton Aluminium (Al) 2 500-2 700 USD/Ton, Nickel (Ni) 19 500-
20 500 USD/Ton, Bly (Pb) 2 200-2 400 USD/Ton, Zink (Zn) 3 150-3 300 
USD/Ton och Tenn (Sn) 39 000-41 000 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.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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