
        

 
 
 
   

 
 
 

 
 
 

       
 

 
 
 

 
 
 

Valuta USD-EUR/SEK 

Nr.34 2022 mars 

JBF Fe Kl.11 Kr/Ton 

LME Fe-TSI HMS 80–20, USD/Ton 

ALLMÄNT  
Rysslands invasion av Ukraina har helt överskuggat Covid-19 epidemin, 
där alla restriktioner i stort sett försvunnit i hela Europa och den klassas inte 
längre som hälsofarlig, däremot är smitta fortfarande hög, men på nedgång. 
Rysslands invasion av Ukraina har/kommer påverka marknaden både 
positivt och negativt. Bl.a. har världens börser ”rasat”, risken finns att det 
blir energibrist i Europa då Ryssland är huvudleverantör av gas, priser på 
metaller och olja har ökat p.g.a. ”hamstring”, speciellt Nickel, då Ukraina 
och Ryssland står för 10 % av världsproduktionen. Då Ryssland inte gått 
med på en diplomatisk lösning har EU och USA har infört ekonomiska 
restriktioner mot Ryssland. Inflationstakten är fortsatt hög i EU, USA har 
den högsta inflationstakten sedan 1982. Bank of England höjde sin styrränta 
med 0,25 %. Den svenska inflationen sjönk mindre än väntat och trycket på 
den svenska riksbankschefen Stefan Ingves att börja höja styrräntan ökar. 
Prognosen från Riksbanken är att höja styrräntan under 2024, men risken är 
att den redan kan börja höjas i höst, enligt flera svenska banker. 
KI´s (Konjunkturinstitutet) barometer landade på 113, +3,2 mot januari 
(100 normal läge). Under februari försvagades svenska kronan mot USD 
med ca. -1,6 % och med ca. -1,8 % mot EUR. Världensbörser har haft en 
nedgång med ett snitt på cirka -2,8 %. Priset på råolja steg under februari 
med ca. 9 %, nuvarande nivå ca. 98 USD/Fat. Oljepriset kan under 2023 nå 
ända upp till 150 USD/fat, enligt analytiker på JTD Energy Services. Den 
svenska bränslepriserna nådde rekordnivåer och för många transportföretag 
är bristningsgränsen nådd.    

JÄRN/FERROUS  
Världens stålproduktion är nu tillbaka på samma nivå som innan Covid-19 
epidemin bröt ut. Stålproduktion enligt Worldsteel i januari 155 Mton (-
6,1 % jämfört med januari 2020). Kina 81,7 Mton (-11,2 %), Indien 10,8 
Mton (+4,7 %), EU 11,5 Mton (-6,8 %) och Sverige 0,38 Mton (-10,8 % 
p.g.a. ett större produktionsstopp hos Nippon Steel), läs mer här. 
Prisnivåerna har fortsatt uppåt, efter det Kinesiska nyåret ökar efterfrågan 
från Kinesiska stålverk och kommer upprättbehålla prisnivån på kort sikt, 
men det finns orosmoln i sikte, Turkiet (en av de största stålproducenterna) 
har fortsatt dåliga ekonomi som kan minska köpkraften vilket kan ge lägre 
priser, både Ryssland och Ukraina kan utöka sina strafftullar p.g.a. det 
ostabila läget. Järnmalmsproduktionen i Brasilien har varit den lägsta på 
sex år p.g.a. tropiskt ihållande regn, även Australien har fortsatta problem 
att nå förväntade volymer. Kina har ”lättat” på deras hårdare miljökrav för 
stålindustrin vilket lett till återhämtning för järnmalmspriset, men under 
månaden varnade tillsynsmyndigheten i Kina företag att inte lagra, vilket 
fick priset att sjunka. Prognoserna för mars är att priserna kommer ”krypa” 
uppåt till en prisnivå på mellan 500-530 USD/Ton (Fe HMS/TSI) och 4 
150-4 400 kr/Ton (Kl.11). Järnmalmspriset steg under februari med ca. 8 %, 
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 och till följd av detta är priserna fortsatt 
höga. Den ökande tillverkningen av elfordon, besked från Kina att man 
kommer göra en infrastruktursatsning under kommande år och 
Ryssland/Ukraina krisen som nämns ovan driver upp priset på de flesta 
metaller och just nu är tillgången mindre än efterfrågan. Enligt Goldman 
Sachs prognoser kan aluminiumpriset nå 4 000 USD under kommande 12 
månaders, underskott av volymer och höga energipriser bidrar. Guldpriset 
nådde under månaden det högsta priset på nio månader, en naturlig 
utveckling då guld är en s.k. ”trygghetsmetall” i oroliga tider.   
Fordonsindustrin har fortsatt brist på bl.a. litium, nickel, mangan och 
magnesium. Brittisk bilindustri meddelade att bilproduktionen i landet har 
minskat med 34 procent de senaste två åren, lägsta nivån sedan 1956, detta 
p.g.a. komponentbrist, även Mercedes Benz Vd meddelade att den 
fortsatta elektrifieringen försenas p.g.a. den s.k. halvledarbristen. Volvo 
Cars och Northvolt meddelade att en ny batterifabrik ska byggas i 
Göteborg, en investering på ca. 30 miljarder kronor och kommer ge ca. 
3 000 nya jobb och ska enligt plan tas i drift 2025. Prognoserna för mars 
Koppar (Cu) 9 800-10 200 USD/Ton Aluminium (Al) 3 100-3 500 
USD/Ton, Nickel (Ni) 24 000-26 000 USD/Ton, Bly (Pb) 2 250-2 400 
USD/Ton, Zink (Zn) 3 500-3 700 USD/Ton och Tenn (Sn) 44 500-45 500 
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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