
        

 
 
 
   

 
 
 

 
 
 

       
 

 
 
 

 
 
 

Valuta USD-EUR/SEK 

Nr.33 2022 februari 

JBF Fe Kl.11 Kr/Ton 

LME Fe-TSI HMS 80–20, USD/Ton 

ALLMÄNT  
Covid-19 epidemin har överskuggats av att spänningen mellan Ryssland 
och Ukraina har accelererat, USA, NATO och även Sverige har höjt sin 
beredskapsnivå och börjat förstärka sina gränser. Förhoppningsvis kan det 
lösas genom diplomati. Kommer även signaler från Kina att de börjat ökat 
aktiviteten på gränsen till Taiwan. Kina och Ryssland testar USA´s position 
som ledande stormakt. Flera europeiska länder såsom Spanien, Frankrike 
har fått en bra start på 2022, med BNP siffror som översteg förvänt              
-ningarna, däremot så har Europas ”lok” Tyskland problem hade ett lägre 
BNP än förväntat. Däremot så ökade det tyska investerar ZEW-indexet 
jämfört med december. Flera svenska storbolag lämnade positiva rapporter, 
bl.a. SSAB, Volvo AB, Ericsson, Banker några undantag var Gränges och 
Sandvik som inte nådde förväntningarna. KI´s (Konjunkturinstitutet) 
barometer landade på 110,1 -6,3 mot december (100 normal läge), 
påverkande faktorer är stigande energipriser och försörjningsstörningar av 
halvledare, det har resulterat i högre och en mer bred baserad inflation. 
Efter USA´s riksbank FED besked om att de troligtvis kommer börja höja 
reporäntorna under mars, så försvagades svenska kronan både mot USD 
och EUR. Detta trots att även svensk ekonomi fortsätter gå bra med ett BNP 
över förväntan. Under januari försvagades svenska kronan mot USD med 
ca. -0,4 % och med ca. -0,6 % mot EUR. Världensbörser har påverkat 
negativt av inflation, oroliga BNP siffror m.m. och ett ”börsras” förväntas. 
Världens börser pekade nedåt med ett snitt på cirka -4,9 %. I slutet av 
januari nåddes det högsta priset på 7 år på råolja. Enligt flera institut spås 
kapacitetsutnyttjandet under 2022 nå 2008 nivåer, då nåddes priser på 150 
USD/fat. Låga lager och mer nyttjande skifferolja kommer ge fortsatt 
stigande priser. Priset på råolja steg under januari med ca. 15 %, nuvarande 
nivå ca. 90 USD/Fat. 

JÄRN/FERROUS  
Stålproduktion enligt Worldsteel i december 158,7 Mton (-3 % jämfört med 
december 2020). Kina 86,2 Mton (-6,8 %), Indien 10,4 Mton (+0,9 %), EU 
11,1 Mton (-1,4 %) och Sverige 0,40 Mton (-0,9 %), läs mer här. 
Efterfrågan och prisnivån på Järn/Stål fortsätter vara stabilt hög. Svenska 
gjuteriet Björneborg Steel AB ska de ställa om till helt klimatneutral 
produktion senast 2026. Gruvbolaget Kaunis Iron fick tillstånd av Mark- 
och Miljödomstolen om en årlig produktionen av 7 miljoner ton järnmalm 
per år, i deras ansökan önskade de 13 miljoner ton/år. SSAB meddelade att 
man bygger om sitt produktionssystem för tunnplåt till en kostnad av 45 
miljarder kronor, detta för att uppnå en fossilfri produkt, detta ska 
färdigställas 2030. Priset och efterfrågan på Järnmalm har fortsatt 
återhämtat sig, detta med hjälp av lägre export från Australien och kinesisk 
lageruppbyggnad inför deras nyår. Prognoserna för februari är att priserna 
kommer ”krypa” uppåt till en prisnivå på mellan 460-490 USD/Ton (Fe 
HMS/TSI) och 3 650-3 800 kr/Ton (Kl.11). Järnmalmspriset steg under 
november med ca. 17 %, nuvarande prisnivå ca.135 USD/Ton. 

https://www.lme.com/
https://worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/steel-data-viewer/
https://www.jernkontoret.se/
https://www.recycling.se/


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; 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
             
                       
 
 
 

       
  
 
                                 

METALLER/ICKE JÄRN  
Världslagren fortsätter att vara låga med undantag av Tenn (Sn), detta har 
medfört fortsatt stabilt höga prisnivåer. Många av metallerna har nått de 
högsta prisnivåerna på över 20 år. Konflikten mellan Ryssland och Ukraina 
kan få priser öka på bl.a. aluminium, nickel och palladium om sanktioner 
införs mot Ryssland. Bolidens Zinksmältverket i Odda, Norge kommer öka 
sin kapacitet av klimatsmart zink från 200 000 till 350 000 ton/år, med start 
2024. Talon Metals har ingått ett avtal om att förse Tesla med 75 000 ton 
nickelkoncentrat under 6 år. Svenska kraftnät har ansökt hos regeringen om 
godkännande av ett investeringspaket på 8,4 miljarder. Pengarna ska gå till 
att tillgodose de stora effektbehov som beräknas uppstå utmed övre 
Norrlandskusten. Nickelproduktion är åter igång vid Bolidens 
Nickelsmältverk i Harjavalta, Finland efter explosionen på julafton. Flera 
aluminiumsmältverk i Europa har begärt stöd via EU p.g.a. de höga 
energipriserna, bl.a. Glencore, Rio Tinto Group och Hydro detta sker via 
organisationen Euometaux. Priset på Ädelmetallerna Guld, Silver, Platina 
och Palladium har sjunkit under 2021 och prognoserna för 2022 är att ingen 
återhämtning är i sikte, orsak är att produktion kommit i kapp efterfrågan 
och att världsekonomin är stabil.  Prognoserna för januari, Koppar (Cu) 9 
400-9 900 USD/Ton Aluminium (Al) 2 900-3 100 USD/Ton, Nickel (Ni) 
22 000-23 300 USD/Ton, Bly (Pb) 2 200-2 400 USD/Ton, Zink (Zn) 3 500-
3 700 USD/Ton och Tenn (Sn) 41 500-42 500 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 

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  
 

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.   
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