
          

 
 
 
   

 
 
 

 
 
 

       
 

  
 
 

 
 
 

Valuta USD-EUR/SEK 

Nr.38 2022 juli 

JBF Fe Kl.11 Kr/Ton 

LME Fe-TSI HMS 80–20, USD/Ton 

ALLMÄNT  
US Fed´s största höjningar av räntan någonsin, långsammare öppning av 
Kina efter Covid-19 nedstängningen och fortsatta negativa effekter av 
kriget mellan Ryssland och Ukraina, har fått världsekonomin i ”gungning” 
och att vi rekordsnabbt är på väg in i en lågkonjunktur. Goldman Sachs 
fördubblade risken för att USA ska gå in i en lågkonjunktur i år från 15 % 
till 30 %, med en sannolikhet på 48 % för en lågkonjunktur över en 
tvåårshorisont i kölvattnet av Fed´s räntehöjningar. Sannolikheten för en 
global recession uppskattas till 30%. För att undvika recession bör Covid-
19 nedstängningar stoppas, kriget mellan Ryssland och Ukraina upphör 
inom kort och om världens centralbanker sköter sina kort ”rätt”. Nya 
beställningar på USA-tillverkade kapitalvaror ökade för tredje månaden i 
rad, vilket tyder på att hushållens ekonomi är fortsatt starka trots högre 
räntor och inflation. Kinesiska centralbanken sätter in stimulanspaket för att 
öka infrastrukturinvesteringar. Europeiska Central banken (ECB) har hittills 
lämnat styrränta orörd, men planerar en höjning med 0,5 % juli. Svenska 
KI´s (Konjunkturinstitutet) barometer landade på 105,9, -4,4 mot maj (100 
normal läge), det rådande osäkerheten i ekonomin gör att stämningsläget 
hos hushållen är mycket negativ, lägre än finanskrisen 2008. Under juni 
försvagades svenska kronan mot USD med ca. 2,4 % och med ca. 0,8 % 
mot EUR. Världensbörser har haft en nedgång med ett snitt på cirka -
6,76 % under juni. USAs lager av råolja fortsätter att öka. USA´s president 
meddelade att ev. ska skatter på bensin ”pausas”, detta kan öka 
konsumtionen. Priset steg under juni med ca. + 5,3 %, prisnivå ca. 117 
USD/Fat i snitt.  

JÄRN/FERROUS  
Till följd av det drastiska försämrade konjunkturläget i världen så har 
stålpriserna sjunkit med mellan 25-30 % under juni. Minskad efterfrågan 
från fordonsindustrin påverkar ståljätten Arcelor Mittal, som tvingas stoppa 
en masugn i stålverket i Dunkirk, Frankrike. Svensk stålproduktion 
har ”bromsat” in, det kan bl.a. förklaras av kriget i Ukraina och ett i 
allmänhet osäkert läge i världen, enligt Jernkontoret. Efterfrågan på 
Järnmalm har inte kommit i gång och därmed lägre prisnivå, flera kinesiska 
stålverk har stått stilla de senaste veckorna, samtidigt som lagren av stål i 
Kina ökar, marknaden oroas för nya Covid-19 restriktioner och att Statens 
infrastruktursatsningar uteblir. Mark- och miljö över domstolen har 
meddelat avslag på LKAB:s överklagande av tidigare beslut i 
miljöprövningen av verksamheten i Kiruna. Detta kan påverka brytningen 
av malm på sikt. LKAB. Miljöprövningen handlade inte om att bryta ut mer 
malm än vad som finns enligt gällande tillstånd, utan i vilken takt det kan 
brytas.  Stålproduktion enligt Worldsteel i maj 169,5 Mton (-3,5 % jämfört 
med maj 2021). Kina 96,6 Mton (-3,5 %), Indien 10,6 Mton (+17,3 %) och 
Sverige 0,393 Mton (-3,4 %). Prognoserna för juli är att priserna kommer 
stabiliseras, 360-400 USD/Ton USD/Ton (Fe HMS/TSI) och 2 600-2 900 
kr/Ton (Kl.11). Järnmalm -0,2 %, prisnivå ca. 125 USD/Ton.  

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  
Metallpriserna är på väg mot det värsta kvartalet sedan finanskrisen 2008 
då priserna pressas av lågkonjunkturbekymmer. För fyra månader sedan var 
koppar noteringen ”alltime high”, men har nu tappat mellan 10-15 % och 
med detta också överskott i Världslagren, ca. 3 000 ton, enligt The 
International Copper Study Group, ICSG. Tenn föll med 21 % under vecka 
25, värsta sedan en 1980-talskrisen. Priserna sjunker snabbt då det är oro 
för en avmattning i industriell aktivitet i stora ekonomier som Kina och 
USA. Trots att Kinas Covid-19 börjat öppnats upp, sjunker priser och 
efterfrågan. Värdepappersföretaget Elliot Management stämmer LME på 
456 miljoner USD för ”oordningen” på nickelmarknaden under mars när 
LME börsen under ett antal dagar stängde ner handeln med Nickel, även 
företaget Jane Street lämnade in en stämningsansökan på 15,3 miljoner 
USD. Flera länder, bl.a. USA, Storbritannien, Japan och Kanada förbjuder 
import av ryskt guld, 2021 uppgick den ryska guldexporten till 15,45 
miljarder USD, detta kan få guldpriset att stiga. Prognoserna för juli, 
Koppar (Cu) 8 100-8 800 USD/Ton Aluminium (Al) 2 200-2 500 
USD/Ton, Nickel (Ni) 22 000-24 000 USD/Ton, Bly (Pb) 1 800-2 000 
USD/Ton, Zink (Zn) 3 000-3 300 USD/Ton och Tenn (Sn) 24 000-28 000.  

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 
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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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