
          

 
 
 
    

 
 
 

 
 
 

       
 

   
 
 

 
 
 

Valuta USD-EUR/SEK 

Nr.40 2022 september 

JBF Fe Kl.11 Kr/Ton 

LME Fe-TSI HMS 80–20, USD/Ton 

ALLMÄNT  
Augusti har varit en mer ”stabil” månad i världen eller också har vi 
anpassat oss till de många negativa ekonomiska nyheter vi ” matas” med. 
Kina har börjat komma i gång efter alla Covid-19 nedstängningar under 
hela våren och delar av sommaren, men det tar tid att få en sådan stor 
koloss att ”rulla”, men vi ser redan tecken på positiva effekter på råvaror. 
USA har tillfälligt fått ”bukt” med inflationen, men US FED har aviserat att 
höjningarna av reporäntan kommer fortsätta in på 2023. Energikrisen 
kommer göra sig mer påmind ju närmare vintern vi kommer, då vi kommer 
se effekten av Rysslands ”strypning” av gasen till Europa. För svensk del så 
närmar vi oss ett val av nytt styre, beroende på utgången kan marknaden 
påverkas lokalt på kort sikt. Trots att den svenska ekonomin har varit 
mycket ”stark” under en länge tid börjar vi nu märka av de kommande tuffa 
tider detta märks främst i byggsektorn och fallande bostadspriser. Alla 
bankinstitut är överens om att Riksbanken måste fortsätta att höja 
reporäntan för få ner inflationen. Svenska KI´s (Konjunkturinstitutet) 
barometer landade på 97,5 -3,9 mot juli (100 normal läge). En svag svensk 
krona ger dock förmån för våra företag som exporterar varor och tjänster, 
även om svenska kronan stärktes under augusti både mot USD med ca. 
0,1 % och med ca. 0,7 % mot EUR. Världens börser har haft en nedgång 
med ett snitt på cirka -3,4 % under augusti. Saudiarabien kan komma sänka 
produktion av olja och Iran har för avsikt att ersätta rysk olja till Europa, 
detta fick oljepriset stiga över 100 USD/fat i slutet av månaden, för att 
sedan åter sjunka igen.  Priset sjönk under augusti med ca. - 7 %, prisnivå 
ca. 97 USD/Fat i snitt.  

JÄRN/FERROUS  
Prisnivån och efterfrågan har varit stabil och det finns förhoppningar om 
ökad efterfrågan under hösten från Kina och därmed en högre prisnivå. 
Denna förhoppning grundas i att kinesiska staten vill stabilisera tillväxten 
och ett paket med 19 åtgärdspunkter förbereds, bl.a. ska över 43 miljarder 
USD tillföras. Regeringen lovar också att godkänna infrastrukturprojekt, 
och att stödja fastighetssektorn genom att erbjuda 29 miljarder USD i 
speciallån för att slutföra ofullbordade projekt. Glencore, en av världens 
största Järnmalmsleverantör har precis som övriga producenter av järnmalm 
fått en sämre lönsamhet, men då Glencore även producerar stenkol för 
energi så har deras ekonomiskt resultat kompenserats av detta då 
efterfrågan är rekordstor p.g.a. energiprisen i världen och produktionen i 
kolkraftverken börjar öka, som då tyvärr ger en negativ miljönpåverkan. 
Svenska stål- och smältverk har p.g.a. höga energikostnader börjat planera 
för lägre produktion och även stänga ner ugnar. Stålproduktion enligt 
Worldsteel i juli 149,3 Mton (-6,5 % jämfört med juli 2021). Kina 81,4 
Mton (-6,4 %), Indien 10,1 Mton (+3,2 %) och Sverige 0,306 Mton 
(+15,7 %). Prisprognoserna för september, 390-430 USD/Ton USD/Ton (Fe 
HMS/TSI) och 3 200-3 500 kr/Ton (Kl.11). Järnmalm (ca. +/-0 % jämfört 
med juli), prisnivå ca. 109 USD/Ton i snitt. 
 

https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2022/july-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  
Metallpriserna har legat relativt stabila under augusti och vissa metaller 
har haft en svag uppgång. Liksom järnet så går marknaden och ”väntar” 
på att Kina ska komma i gång, vilket nu kan ske då kinesiska staten 
kommer satsa på stora åtgärder. Detta kommer troligtvis öka efterfrågan 
och priserna under hösten. Metallbörsen LME, London Metal Exchange, 
förbjöd ryskt nickel från sina lager detta kan komma påverka priset positivt 
då den officiella tillgången kommer minska. Lagren av metaller är överlag 
låga med undantag av Tenn. Gruvföretaget Rolling Road Exploration har 
fått godkännande av Svenska Bergsstaten att söka efter bland annat kobolt, 
guld, silver och koppar i Enköpings, Heby och Uppsala kommuner. En 
strejk pågick i Bolidens zinksmältverk i Sunndal, Norge mellan den 22-25 
augusti, detta påverkar dock inte Boliden vare sig produktionsmässigt eller 
ekonomiskt. Smältverken i Europa har fått dragit ner sin produktion p.g.a. 
höga energipriser, speciellt Zink och Aluminiumsmältverk. 
Ädelmetallpriserna ”pekar” uppåt, vilket är naturligt i oroliga tider, en viss 
oro finns dock för utvecklingen av Platina/Palladium som påverkas av 
fordonsindustrins ”svaga” utveckling. Prognoserna för september, Koppar 
(Cu) 7 700-8 400 USD/Ton Aluminium (Al) 2 200-2 400 USD/Ton, Nickel 
(Ni) 21 000-23 000 USD/Ton, Bly (Pb) 1 850-2 000 USD/Ton, Zink (Zn) 3 
200-3 500 USD/Ton och Tenn (Sn) 21 500-23 500.  

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

	Postal Address D.E.W.T. Consulting AB, Broby Hage 13, 755 97 Uppsala, Sweden      Följ DEWT på  →  Facebook
	Postal Address D.E.W.T. Consulting AB, Broby Hage 13, 755 97 Uppsala, Sweden      Följ DEWT på  →  Facebook
	Vad är din Metallskrot/Avfall värt?
	Postal Address D.E.W.T. Consulting AB, Broby Hage 13, 755 97 Uppsala, Sweden      Följ DEWT på  →  Facebook
	Postal Address D.E.W.T. Consulting AB, Broby Hage 13, 755 97 Uppsala, Sweden      Följ DEWT på  →  Facebook


