
          

 
 
 
   

 
 
 

 
 
 

       
 

  
 
 

 
 
 

Valuta USD-EUR/SEK 

Nr.37 2022 juni 

JBF Fe Kl.11 Kr/Ton 

LME Fe-TSI HMS 80–20, USD/Ton 

ALLMÄNT  
Världens ekonomier har givetvis fortsatt påverkats negativt av kriget mellan 
Ryssland och Ukraina, men minst lika stor påverkan har Kinas nolltolerans 
mot Covid-19 haft, med totala nedstängningar som följd. Detta har byggt 
upp stora lager av färdiga produkter/råvaror hos producenter och i hamnar. I 
slutet av maj har det börjat öppnats upp och under juni finns förhoppningar 
att hela landet öppnar upp igen och export/import kan normaliseras, men 
det kommer ta många månader att ”komma i kapp”.   
US Fed fortsätter höja styrräntan, denna gång med 50 punkter, för att 
dämpa den ”galopperande” inflationen i USA. De fyra första månaderna är 
den sämsta starten på 39 år för USA´s börser. Kinas ekonomiska 
tillväxtindex pekar nedåt, bl.a. sänkt BNP-tillväxtprognos för 2022 från 
4,2 % till 3 % och arbetslösheten har ökat, kinesiska staten lovar 
ekonomiskt stöd till företag vid ”öppning” och den Kinesiska Riksbanken 
lämnar styrränta oförändrad. Den svenska inflationstakten ökade till 6,4 % i 
april, den högsta sedan 1991. Bankräntorna höjs succesivt och 
bostadspriserna har börjat sjunka. Svenska KI´s (Konjunkturinstitutet) 
barometer landade på 110,5 +1,1 mot april (100 normal läge), trots den 
rådande osäkerheten i ekonomin är stämningsläget i näringslivet fortsatt 
starkt medan hushållen är mer osäkra. Under maj försvagades svenska 
kronan mot USD med ca. 1,3 % och med ca. 1,6 % mot EUR. 
Världensbörser har haft en uppgång med ett snitt på cirka + 1,3 % under 
maj. EU´s fortsatta utfasning av rysk olja har haft positiv effekt på olje  
-priset. USAs lager av råolja, exklusive strategiska lager, steg med 8,5 milj. 
Fat. Priset steg under maj med ca. + 5,7 %, prisnivå ca. 119 USD/Fat.  

JÄRN/FERROUS  
Nedstängningen i Kina har påverkat både efterfrågan och priset mer 
negativt än väntat. Ryskt stål har sålts till ”dumpade” priser till bl.a. Kina, 
Indien och Turkiet. Till följd av detta har efterfrågan från Turkiska stålverk 
minskat till europeiska och svenska marknaden. Enligt en rapport från 
industrikoncernen Hydrogen Europe gör de höga energipriserna att det 
behövs ett stort ekonomiskt stöd för att göra stålproduktionen grönare. Fler 
stålverk och gjuterier börjar ”känna” av de höga energipriserna, bl.a. 
svenska Storebro Gjuteri som står på ”randen” till en konkurs om det inte 
sker en stabilisering av energipriserna på en lägre nivå. Lagren av 
Järnmalm har fortsatt öka i Kinesiska hamnar och på 
produktionsanläggningar, trots detta har priset sjunkit med bara ca. -10,4 % 
och till en prisnivå på cirka 136 USD/Ton, mycket tack vare fortsatta 
garantier från kinesiska staten att stötta industrin både under och efter 
Covid-19 utbrotten. Stålproduktion enligt Worldsteel i april 162,7 Mton (-
5,1 % jämfört med april 2021). Kina 92,8 Mton (-5,2 %), Indien 10,1 Mton 
(+6,2 %), EU 12,3 Mton (-5,4 %) och Sverige 0,398 Mton (-6,5 %). 
Prognoserna för juni är att priserna kommer stabiliseras, men 
fortsatt ”svagt” nedåt, 460-480 USD/Ton USD/Ton (Fe HMS/TSI) och 3 
500-3 900 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 fortsatt påverkats negativt av Ryssland/Ukraina 
kriget och Covid-19 nedstängningen i Kina. Världslagren av metall 
(LME-lagren) av alla metaller är låga, förutom koppar, oro över en 
global avmattning av tillväxt och metallefterfrågan är den stora faktorn 
som dominerar. Bristen på halvledare fortsätter sig göra sig påmind, bl.a. 
Volvo Cars har fått stänga delar av sin monterings verksamhet i 
Göteborg, kommer även rapporter att rysk vapenindustri saknar 
komponenter. Aluminium Institute rapporterade att den globala 
aluminiumproduktionen var oförändrad, på årsbasis i april på 5,6 
miljoner ton. Ädelmetaller (Guld, Silver, Platina, Palladium m.fl.) har 
påverkats negativt av US FED ”hårda” räntepolitik. Northvolt–Hydros 
elfordonsbatterier joint venture Hydrovolt har påbörjat kommersiell 
återvinningsverksamhet i Fredrikstad, södra Norge, anläggning ska kunna 
hantera ca. 12 000 ton batteripaket per år, ca. 25 000 elbilsbatterier och 
med en återvinningsgrad på 95 %. Svenska Regeringen vill skriva om lagen 
för att underlätta prövningen av Natura 2000-tillstånd som görs i samband 
med miljöprövningen, precis som Boliden önskat i sin process med Laver 
gruvan. Prognoserna för juni, Koppar (Cu) 9 200-9 800 USD/Ton 
Aluminium (Al) 2 600-3 000 USD/Ton, Nickel (Ni) 26 000-30 000 
USD/Ton, Bly (Pb) 2 100-2 400 USD/Ton, Zink (Zn) 3 800-4 100 
USD/Ton och Tenn (Sn) 33 000-36 000.  

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 
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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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