
        

 
 
 
   

 
 
 

 
 
 

       
 

 
 
 

 
 
 

Valuta USD-EUR/SEK 

Nr.35 2022 april 

JBF Fe Kl.11 Kr/Ton 

LME Fe-TSI HMS 80–20, USD/Ton 

ALLMÄNT  
Det pågående kriget mellan Ryssland och Ukraina har påverkat hela 
världsordningen, ekonomin och kommer göra det under en överskådlig 
framtid. Västvärldens sanktioner mot Ryssland sätter hård press på deras 
ekonomi, men västvärlden kommer få ”betala” med bl.a. högre energi- och 
livsmedelskostnader, då Ryssland är en av världens största producent av 
olja, järn, metall och gas m.m. Även Ukraina är en stor leverantör av 
ovannämnda varor som inte eller kommer kunna produceras/levereras i 
nuläget. Under en övergångstid kommer priserna att ”rusa” innan man hitta 
nya flöden, förväntan är att priserna stabiliserats, men kommer 
fortsättningsvis vara historiskt höga. Utbrott av Covid-19 epidemin 
fortsätter, bl.a. i Kina, där nedstängningar skett av ett antal städer och 
hamnar, vilket skapat förseningar av transporter m.m. P.g.a. den ökande 
inflationen så höjde USA´s FED räntan med 0,25 %, detta har även gjort att 
Sveriges riksbankschef har förvarnat om höjning av den svenska 
reporäntan, troligtvis under hösten. Risken finns att världsekonomin kan 
drabbas av recession. Svenska KI´s (Konjunkturinstitutet) barometer 
landade på 110,3 -2,8 mot februari (100 normal läge). Under mars 
försvagades svenska kronan mot USD med ca. -3 % och med ca. -0,3 % 
mot EUR. Världensbörser har haft en uppgång med ett snitt på cirka 1,3 % i 
mars. Priset på råolja (brent) steg under mars med ca. 20 %, nuvarande nivå 
ca. 107 USD/Fat. Den 8 mars stoppade USA importen av rysk olja, till följd 
av detta steg spotpriset på Nordsjöoljan brent till som mest över 130 dollar 
per fat vilket var de högsta nivåerna sedan 2008. Priset stegringen kan 
dämpas av Covid-19 utbrott i Kina och att USA öppnar sina oljelager. 

JÄRN/FERROUS  
Priserna har nått rekordnivåer under mars, kriget mellan Ryssland och 
Ukraina har minskat utbudet och skapat en större efterfrågan, även Covid 
utbrotten i Kina har påverkat. Trots hög efterfrågan finns det risk att flera 
stålverk måste stänga p.g.a. de höga energikostnaderna (Elektriska ljusbågs  
-ugnar). Flera stålverk, bl.a.  ArcelorMittal m.fl. fasar nu ut ryska råvaror, 
att hitta nya leverantörer kan försena produktionen och leda till ytterligare 
högre priser. Stålproduktion enligt Worldsteel i februari 142,7 Mton (-5,7 % 
jämfört med februari 2021). Kina 75 Mton (-10 %), Indien 10 Mton 
(+7,6 %), EU 11,7 Mton (-2,5 %) och Sverige 0,4 Mton (+2,5 %). Svenska 
regeringen gav Beowulf Mining/Jokkmokk Iron Mines tillstånd att öppna 
en gruva i Kallak utanför Jokkmokk. Fyndigheten klassas som Sveriges 
största kända obrutna fyndighet av så kallad kvartsbandad järnmalm. 
Järnmalmspriset har fortsatt uppåt och hamnlagren har minskat i Kina på 
p.g.a. Covid-19 lockdown. Marknaden är fortfarande övertygad om att 
efterfrågan på kinesiskt stål kommer att öka när de kinesiska finanspolitiska 
åtgärderna börjar ge effekt. Prognoserna för april är att priserna kommer 
fortsätta ”krypa” uppåt till en prisnivå på mellan 610-640 USD/Ton 
USD/Ton (Fe HMS/TSI) och 5 300-5 700 kr/Ton (Kl.11). Järnmalmspriset 
steg under mars med ca. 6 %, nuvarande prisnivå ca.150 USD/Ton. 

https://www.lme.com/
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  
Metallpriserna har precis som järnpriserna påverkats positivt av kriget 
mellan Ryssland och Ukraina, detta i kombination med tidigare låga lager i 
världen har gett en ”turbo” effekt. Nickel är den metall som påverkats mest, 
då både Ryssland och Ukraina står för närmare 15 % av världens 
produktion. LME (London Metal Exchange) fick mellan 8-17 mars stoppa 
handeln av nickel, då priserna nådde rekordnivåerna 120 000 USD/Ton, vid 
öppnandet har nivån stabiliserats runt 32 000 USD/Ton. I mitten på mars 
sjönk aluminiumpriset, då Covid-19 utbrott i Kina sänkte efterfrågan, men 
en återhämtning skedde under slutet av månaden. Southern Coppers 
Cuajone-gruva i Peru (en av världens största koppargruva) drabbades av 
leveransproblem av kopparmalm p.g.a. blockad/protester från 
lokalbefolkningen angående vattenreservoar, detta gav ett tillfälligt högre 
kopparpris på över 11 000 USD/Ton. Enligt Institutet Moran Stanley 
behöver priserna på Elbilar höjas med 25 %, detta p.ga. skyhöga priser på 
bl.a. Litium. Volkswagen skapar ett ”joint venture” med Huanyou 
Cobalt/Tsingshan Group för att säkra försörjningen av nickel (120 000 
ton/år) och kobolt (15 000 ton/år) till elfordon. Metallbörsen LME har inga 
planer på att utestänga rysk metall i sina system/lager. Prognoserna för april 
Koppar (Cu) 9 800-10 400 USD/Ton Aluminium (Al) 3 400-3 800 
USD/Ton, Nickel (Ni) 32 000-35 000 USD/Ton, Bly (Pb) 2 300-2 500 
USD/Ton, Zink (Zn) 3 800-4 200 USD/Ton och Tenn (Sn) 41 500-43 500. 

 

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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