
          

 
 
 
   

 
 
 

 
 
 

       
 

  
 
 

 
 
 

Valuta USD-EUR/SEK 

Nr.39 2022 augusti 

JBF Fe Kl.11 Kr/Ton 

LME Fe-TSI HMS 80–20, USD/Ton 

ALLMÄNT  
Det är fortsatt oroligt i världsekonomin, ”galopperande” inflationen, Kina 
har fortsatta Covid-19 nedstängningar och kriget mellan Ryssland och 
Ukraina fortskrider utan ljusning om fred, med undantag för ett avtal om att 
spannmålsexporten ska återupptas via Svarta havet. US FED kommer 
fortsätta med en ”offensiv” höjning av reporäntan tills inflationen börjar 
sjunka, fördelen är att höjningarna enligt prognos kommer att avta under 
senhösten, senaste höjningen 75 punkter. Europeiska Centralbanken (ECB) 
höjde reporäntan med 50 punkter och höjningar kommer fortsätta tills 
inflationsmålet om 2 % är nått, allt enligt Christine Lagarde (ECB Chef). 
Kina kommer att göra "stora ansträngningar" för att konsolidera sin 
ekonomiska återhämtning, särskilt under det avgörande tredje kvartalet och 
prioritera stabilisering av sysselsättning och priser, rapporterade statliga 
medier efter ett regeringsmöte. Enligt flera energianalytiker kommer 
energipriset fördubblas under kommande vinter, det mesta hänger på hur 
mycket gas Ryssland kommer överföra till Europa. Svenska KI´s 
(Konjunkturinstitutet) barometer landade på 101,3, -4,4 mot juni (100 
normal läge), samtliga sektorer förutom bygg- och anläggningsverksamhet 
bidrog till nedgången, där hushållen backade från redan rekordlåga 66,5 till 
54,1. Under juli 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 juli. USA´s lager av råolja har börjat minska och EU 
planerar pristak på rysk olja. OPEC håller fast i sin prognos att efterfrågan 
av olja kommer öka succesivt fram till 2023. Priset sjönk under juli med ca. 
- 10,6 %, prisnivå ca. 105 USD/Fat i snitt.  

JÄRN/FERROUS  
Prisnivån och efterfrågan stabiliserats efter de stora nedgångarna under 
maj-juni, men det är en fortsatt volatil marknad som med stor sannolikhet 
kommer ge en höst med ”berg och dalbana” för både priser och efterfrågan.  
”Dragloket” Kina har fortsatt svag efterfrågan p.g.a. Covid-19 
nedstängningar, det positiva är att lagren av Stål- och Järnmalm i kinesiska 
hamnar och processanläggningar fortsätter sjunka, det är den femte veckan i 
rad och den lägsta nivån sedan september förra året, lagren av handelsstål 
minskar också, en nedgång för en åttonde vecka i rad. Järnmalm står i en 
brytpunkt, marknaden väntar på att de kinesiska statens stimulanspaketen 
förverkligas och det kan resultera i en ökad stålefterfrågan under hösten.  
Flera europeiska ståltillverkare har börjat lagra gas för att klara den 
kommande leveranskrisen av gas från Ryssland. Efter att Järnmalmen nått 
den högsta priset på 160 USD/ton, har försvagad efterfrågan på stål, det har 
fått priset att gå under 100 USD/Ton på ett par månader. Stålproduktion 
enligt Worldsteel i juni 158,1 Mton (-5,9 % jämfört med juni 2021). Kina 
90,7 Mton (-3,3 %), Indien 10,0 Mton (+6,0 %) och Sverige 0,386 Mton (-
6,6 %). Prognoserna för augusti, 380-420 USD/Ton USD/Ton (Fe 
HMS/TSI) och 2 700-3 000 kr/Ton (Kl.11). Järnmalm (ca. -17 % jämfört 
med juni), prisnivå ca. 109 USD/Ton i snitt. 
 

https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2022/june-2022-crude-steel-production/
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  
Efter det värsta kvartalet (Q2) för Metallpriserna sedan finanskrisen 2008, 
så har juli präglats av en ”svagare” nedgång och stabilisering. Metallerna 
har påverkats av samma faktorer som andra råvaror, men den största 
enskilda orsaken är den minskade efterfrågan i Kina. De fortsatt höga 
energipriserna har fått flera Europeiska smältverk att ”blöda”, speciellt har 
smältkapaciteten av Aluminium och Zink drabbats och har i princip 
halverats under våren. Efter sanktioner mot huvudägaren av Norilsk (ett av 
världens största nickelproducent), Potanin, har Norilsk har sålt ut stora 
volymer nickel på marknaden, vilket fick priset att gå under 20 000 
USD/Ton under en period. Vissa bankinstitut bland annat Goldman-Sachs 
tror att kopparpriset sjunker ner till 6 500 USD/ton under hösten. 
Gruvbolaget Anglo American har fått ett flertal avslag att utöka 
gruvbrytningen av kopparmalm i Chile, det senaste avslaget efter veto från 
Chiles President, vilket är ett tydligt tecken på att Chile vill minska ned 
denna form av miljöskadliga verksamhet, detta kan påverka den framtida 
tillgången av koppar negativt. Prognoserna för augusti, Koppar (Cu) 7 500-
8 200 USD/Ton Aluminium (Al) 2 300-2 500 USD/Ton, Nickel (Ni) 21 
500-24 000 USD/Ton, Bly (Pb) 1 950-2 200 USD/Ton, Zink (Zn) 2 900-3 
300 USD/Ton och Tenn (Sn) 23 500-26 000.  

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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https://www.instagram.com/dewtconsulting/
https://www.instagram.com/dewtconsulting/
https://www.dewtconsulting.com/vad-ar-din-metallskrot-avfall-vart/
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