
        

 
 
 
   

 
 
 

 
 
 

       
 

 
 
 

 
 
 

Valuta USD-EUR/SEK 

Nr.32 2022 januari 

JBF Fe Kl.11 Kr/Ton 

LME Fe-TSI HMS 80–20, USD/Ton 

ALLMÄNT  
Ökad smitta av Covid-19 omikron har åter igen skapat oro i världen, 
skillnaden är dock att nu har delar av befolkningen vaccinerats vilket 
dämpat smittspridning och antalet dödsfall. Även ekonomin och råvaror har 
påverkats mindre av detta utbrott än vad man (Banker/Regeringar) 
förutspådde. Krisen mellan Ukraina och Ryssland har förvärrats. Ryssland 
har ställt ultimatum på NATO att inte utöka med fler medlemmar, ex. 
Ukraina, Sverige, Finland m.fl. för att inte attackera Ukraina. USA´s 
försvarsbudget för 2022 kommer uppgå till 768 miljarder USD! Detta för 
att hålla jämna steg med Kina och Ryssland. Världens viktigaste 
centralbank, amerikanska Federal Reserve, höjde i nedtrappningen av 
tillgångsköpen. Processen ska nu vara i mål till mars och därefter är det fritt 
fram för räntehöjningar. ECB levererade Pandemiprogrammet för 
tillgångsköp, PEPP. Bank of England höjde sin styrränta från 0,1 till 
0,25 %. Inflationssiffrorna i hela världen är historisk höga. Enligt SCB steg 
de svenska konsumentpriserna med 3,6 procent i november – den högsta 
nivån sedan december 1993. Den enskilt viktigaste orsaken till den höga 
noteringen är att el- och drivmedelspriserna har ökat. Elpriserna bidrog med 
1,1 procentenheter till årstakten och drivmedelspriserna med 0,8 
procentenheter. Oljepriset är den råvara som påverkats mest negativt efter 
rapporter om snabb smittspridning av den nya coronavirusvarianten 
omikron och oro för nedstängningar. KI´s (Konjunkturinstitutet) barometer 
landade på 117,1 -0,5 mot november (100 normal läge), det höga 
inflationsläget är det stora påverkande faktorn. Svenska kronan har 
försvagats mot USD med ca. 3,3 % och med ca. 2,3 % mot EUR. Världens 
börser pekade uppåt med ett snitt på cirka 3,6 %. Priset på råolja sjönk med 
ca. -9 %, nuvarande nivå ca. 78 USD/Fat. 

JÄRN/FERROUS  
Efterfrågan på Järn/Stål är fortsatt stabilt hög, men en något fortsatt svagare 
stålproduktion i världen jämfört med 2020. Enligt Worldsteel i november 
143,3 Mton (-9,9 % jämfört med november 2020). Kina 69,3 Mton (-22 %), 
Indien 9,8 Mton (+2,2 %), EU 12,9 Mton (+3,7 %) och Sverige 0,40 Mton 
(+7 %), läs mer här. Priset och efterfrågan på Järnmalmen har 
stabiliserats, mycket tack vare förväntade stimulansåtgärder från Kinas 
regering som kan öka efterfrågan. Trots detta har Kinas dagliga 
råstålproduktion fortsatte att minska även i december. Snittpriset på 
stålskrot har gått upp med ca. 50 % 2021 jämfört med 2020. Prognosen är 
att priserna och efterfrågan på stål kommer vara fortsatt höga 2022-2023. 
SSAB´s försäljningschef bekräftar detta på webbseminarium. Svenska 
stålverk och gjuterier har ”fulla” orderböcker under Q1 2022, det som kan 
hindra en fortsatt positiv utveckling är brist på råvara, personal och 
störningar i transporter. Prognoserna för januari är att priserna kommer 
ligga stabilt på en prisnivå på mellan 460-490 USD/Ton (Fe HMS/TSI) och 
3 500-3 700 kr/Ton (Kl.11). Järnmalmspriset steg under november med ca. 
14 %, nuvarande prisnivå ca. 112 USD/Ton. 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 

      
  
 
                                 

METALLER/ICKE JÄRN  
Metallpriserna har legat stabila under perioden med fortsatt hög efterfrågan. 
Kopparpriset sjönk i början på månaden, men återhämtade sig när USD 
försvagades och Världslagren minskade. Världens största 
kopparproducent, Chiles statsägda gruvföretag Codelco, har kommit 
överens med fackföreningen om nytt avtal, under 2021 har strejker 
påverkat produktionen negativt med cirka 300 000 ton jämfört med 2020. 
I slutet av december har Aluminiumpriset stigit med ca. 10 %, en av 
orsakerna är att Kina vill minska mängden bauxitmalm i produktionen 
och i stället använda mer ”skrot” aluminium. Nickel (Rostfritt) fortsätter 
sin svaga prisuppgång, trots låga Världslager under nästan 2 års tid, 
Shanghai börsens 3 månaders terminer för Nickel pekar på 
fortsatt ”svag” uppgång. Boliden har haft en tung månad med driftstopp i 
Zinkgruvan i Tara, Irland, översvämningar och Nickelsmältverket i 
Harjavalta, Finland, explosion, inkomstbortfall ca. 300 Mkr. Northvolt 
producerade sitt första Litium-Ion batteri den 29 december i fabriken i 
Skellefteå. Endomines meddelar att bolaget påbörjat brytningen av guld 
tidigare än planerat vid Pampalo-gruvan i östra Finland. Prognoserna för 
januari, Koppar (Cu) 9 500-9 900 USD/Ton Aluminium (Al) 2 600-2 900 
USD/Ton, Nickel (Ni) 19 800-20 800 USD/Ton, Bly (Pb) 2 200-2 400 
USD/Ton, Zink (Zn) 3 400-3 600 USD/Ton och Tenn (Sn) 37 500-39 500 
USD/Ton. 

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 
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