
          

 
 
 
   

 
 
 

 
 
 

       
 

  
 
 

 
 
 

Valuta USD-EUR/SEK 

Nr.36 2022 maj 

JBF Fe Kl.11 Kr/Ton 

LME Fe-TSI HMS 80–20, USD/Ton 

ALLMÄNT  
Kriget mellan Ryssland och Ukraina påverkar råvaru- och 
finansmarknaderna mer och mer. Mest i Europa, men även på sikt övriga 
världen då både Ryssland och Ukraina är stora råvaruleverantörer av 
metaller, livsmedel m.m. Troligtvis kommer ”strypta” olje- och 
gasleveranserna från Ryssland påverka energipriserna negativt och på sikt 
leda till ransonering, som i sin tur kommer påverka industrin negativt. 
Fortsatta nedstängningar i Kina på grund av Covid-19 utbrott påverkar 
också, minst lika mycket. Just nu byggs lager av både produkter och råvaror 
upp i Kina, det kommer påverka tillgången och priserna under hela 2022.   
För att dämpa den ”galopperande” inflationen i USA, spår flera institut, 
bl.a. Deutsch Bank att US FED kommer föra en aggressiv penningpolitik 
under kommande år, med bl.a. reporäntehöjningar, med start i maj. Även 
den kinesiska centralbanken planerar ekonomiska stöd för att komma igång 
efter nedstängningen. Den svenska Riksbanken meddelade också att 
höjningar av reporäntan kommer att ske succesivt under kommande år, med 
start redan nu i början på maj med en höjning med 0,25 %. Svenska KI´s 
(Konjunkturinstitutet) barometer landade på 109,5 -0,8 mot mars (100 
normal läge), trots den rådande osäkerheten i ekonomin är stämningsläget i 
näringslivet mycket starkt. Under april stärktes svenska kronan mot USD 
med ca. 0,4 % och med ca. 2,1 % mot EUR. Världensbörser har haft en 
nedgång med ett snitt på cirka -5,2 % i april. Priset på råolja (brent) har 
sjunkit p.g.a. minskad efterfrågan, ett delvis nedstängt Kina och att flera 
nödlager i bl.a. USA och EU har öppnats vilket ökat Världslagren. Priset 
sjönk under april med ca. -5,9 %, nuvarande nivå ca. 107 USD/Fat.  

JÄRN/FERROUS  
Prognoserna för april var en fortsatt ”svag” uppgång för både för priser och 
efterfrågan, men efter Kinas nedstängning p.g.a. Covid-19 så har 
produktionen i stålverk, importen och exporten minimerats i Kina och gett 
upphov till stora lager både i hamnar och på stålverk, till följd av detta har 
efterfrågan och priserna sjunkit. ”Skenande” energipriser är också en 
negativ påverkande faktor, både norsk och brittisk stålindustri har fått 
statligt energistöd, för brittisk stålindustri behövs en förlängning av stöden 
för att inte tappa konkurrenskraft och göra neddragningar. Gruvjätten Vale 
bygger en ”Greensteel” anläggning i Pindamonhangaba, Brasilien med en 
kapacitet på 500 Mt/år till en kostnad av 345 miljoner USD och med start 
2025. Järnmalmspriset återhämtade sig i slutet av månaden efter att Kinas 
centralbank lovade stimulanspaket för att starta upp ekonomin som har 
hotats av det eskalerande Covid-19 utbrott. Järnmalmspriset steg under 
april med ca. 6 %, nuvarande prisnivå ca.150 USD/Ton. Stålproduktion 
enligt Worldsteel i mars 161 Mton (-5,8 % jämfört med mars 2021). Kina 
88,3 Mton (-6,4 %), Indien 10,9 Mton (+4,4 %), EU 12,8 Mton (-8,5 %) 
och Sverige 0,456 Mton (+2,4 %). Prognoserna för maj är att priserna 
kommer sjunka ytterligare för att stabiliseras i slutet av månaden 590-630 
USD/Ton USD/Ton (Fe HMS/TSI) och 4 600-5 000 kr/Ton (Kl.11).  

https://www.recycling.se/
https://www.skrotkraft.se/
https://app.scrapanalysis.com/


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  
Övriga metaller har precis som järn/ferrous påverkats negativt av 
Ryssland/Ukraina kriget och Covid-19 nedstängningen i Kina. 
Efterfrågan och priser har varit volatila till följd av detta, men totalt sett 
en stabil marknad trots allt. En femtedel av Perus kopparproduktion har 
varit off-line, p.g.a. skyhöga metallpriser och accelererande allmän 
inflation och strejker för bättre arbetsvillkor, Peru är en av världens största 
leverantörer av koppar, zink och silver. På World Copper conference var 
man överens om att koppar kommer bli en bristvara i framtiden, för att 
klara behoven till 2030 krävs att 8 koppargruvor! med en kapacitet 
motsvarande BHPs Escondida i Chile (Världens största) eller 4,7 Mt per år. 
Enligt flera bankinstitut riskerar Chile att ”tappa” platsen som världens 
största kopparproducent p.g.a. sämre malmkvalitet, vattenbrist, arbets 
-miljöproblem och strejker, som kan skrämma framtida investerare som i 
stället ”siktar” mot Afrika. Ryska Rusal är ägare till Kubal, den enda till 
-verkaren av primäraluminium i Sverige, Sundsvall har hittills inte drabbats 
av några sanktioner utan produktionen har fortgått som vanligt. Flera 
bankinstitut varnar för att Zink kan bli nästa metall som LME kan ”tappa” 
pris- och lagerkontrollen på, precis som med Nickel. Prognoserna för maj 
Koppar (Cu) 9 600-10 200 USD/Ton Aluminium (Al) 2 900-3 300 
USD/Ton, Nickel (Ni) 32 000-34 000 USD/Ton, Bly (Pb) 2 100-2 400 
USD/Ton, Zink (Zn) 4 000-4 300 USD/Ton och Tenn (Sn) 39 000-41 000.  

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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