
           

 
 
 
    

 
 
 

 
 
 

       
 

   
 
 

 
 
 

Valuta USD-EUR/SEK 

Nr.41 2022 oktober 

JBF Fe Kl.11 Kr/Ton 

LME Fe-TSI HMS 80–20, USD/Ton 

ALLMÄNT  
En turbulent månad har passerat, den Brittiska Drottning Elisabeth II 
lämnade jordelivet efter 96 år och över 70 år på tronen, vilken trotjänare, 
Ryssland upptrappar kriget med Ukraina genom att införa delvis 
mobilisering, fortsatt höga energipriser, uppror i Iran, fortsatt inflationsoro 
med räntehöjningar och en urstark US dollar, ett Kina som har fortsatta 
Covid-19 nedstängningar med minskad efterfrågan på råvaror, 
fastighetskris och torka ger en ekonomi i ”gungning” som följd. Prognosen 
för den ekonomiska tillväxten i Kina 2022 är 3,5 %, den lägsta på över 40 
år. Det faktum att tillväxtmotorerna USA och Kina ”bromsar” in kan 
komma minska efterfrågan på råvaror. Det finns även ljusningar, 
elektrifieringen i världen fortgår, vilket kommer ge en fortsatt efterfrågan 
på metaller och flera bankinstitut tror att den nuvarande ”svackan” i 
världsekonomin kommer vara över inom ett år. Det svenska valet ledde till 
maktskifte, från vänster till höger, något som sannolikhet inte kommer 
påverka Sverige nämnvärt på kort sikt när det gäller industri, råvaror eller 
energimarknaden. Svenska KI´s (Konjunkturinstitutet) barometer landade 
på 90,8 -6,4 mot augusti (100 normal läge). Till följd av bl.a. räntehöjningar 
har USD blivit starkare än någonsin mot svenska kronan, som högst 11,47 
kr, svenska kronan försvagades mot USD med ca. -4,8 % och med ca. -
2,6 % mot EUR. Världens börser har haft en nedgång med ett snitt på cirka 
-7,6 % under september. Oron i världsekonomin har även fått oljan 
att ”falla”, trots detta lämnar Opec sin prognos oförändrad. Priset sjönk 
under september med ca. – 7,2 %, prisnivå ca. 90 USD/Fat i snitt.  

JÄRN/FERROUS  
Prisnivån och efterfrågan har varit fortsatt stabil och förhoppningar finns 
om ökad efterfrågan under hösten från Kina. Kinesiska statens subventioner 
och färre Covid-19 nedstängningar börjar ge effekt, bl.a. minskar lagren av 
stål/skrot och stålproduktionen har ökat i mitten av september 0,15 Mt/dag 
jämfört med augusti, en stark USD är ett orosmoln som gör järnmalms 
importen dyrare. Japans största köpare av stål, Toyota höjer stålpriserna 
med 30 %. De höga energipriserna i Sverige tvingar stålföretaget Ovako 
(Nippon steel) att införa pristillägg som kompensation. Värmländska 
gjuterierna Fundo och Arvika Gjuteri har ställt om stora delar av produktion 
till nattetid för att ”rädda” ekonomin p.g.a. höga elpriser. Exploateringen av 
den nygamla Dannemora gruvan har uppdaterat sin mineralreserv med 
16 % eller 30 772 Kt, planerad start för brytning 2024-2026. SSAB, LKAB 
och Vattenfall har nu tagit HYBRIT:s pilotanläggning för lagring av 
fossilfri vätgas i Luleå i drift. Nu påbörjas den två år långa testperioden till 
2024. Stålproduktion enligt Worldsteel i augusti 150,6 Mton (-3 % jämfört 
med augusti 2021). Kina 83,9 Mton (+0,5 %), Indien 10,2 Mton (+1,2 %) 
och Sverige 0,332 Mton (+41,9 %). Prisprognoserna för oktober, 350-400 
USD/Ton USD/Ton (Fe HMS/TSI) och 3 300-3 700 kr/Ton (Kl.11). 
Järnmalm (ca. -7,7 % jämfört med augusti), prisnivå ca. 90 USD/Ton i snitt. 
 

https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2022/august-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 hade en ”svag” utveckling under september. Detta trots 
att världslagren är låga för de flesta metallerna, men det osäkra läget i 
världens ekonomier, höga energipriser och en stark USD påverkar 
negativt. Flera europeiska smältverk drar ner sin produktion p.g.a. de 
höga energipriserna, bl.a. Tyska Speira, Aluminium Dunkerque, Norsk 
Hydro m.fl. I en prognos så beräknas det att smältkapaciteten i Europa 
kan ha halverats vid slutet av 2022. Världens största koppargruva 
Escondida, Chile kan tvingas stänga till följd av en oenighet mellan 
arbetare och ledningen, tvisten handlar om olösta frågor kring säkerhet. De 
flesta inköpare av metaller till smältverk vill inte teckna avtal med 
Ryssland, gäller bl.a. aluminium, koppar, palladium och nickel, detta kan 
leda till metall brist under våren 2023. Experter hävdar att Kina har samlat 
tonvis med guld. Landet har för avsikt att tillsammans med Ryssland och 
andra BRIC-allierade, som Indien, Brasilien och Sydafrika, presentera en 
ny internationell reservvaluta som ska stödja sig på den ädla metallen. 
LME (London Metal Exchange) diskuterar förbud av alla Ryska 
metaller, skulle detta ske kan priserna börja ”svänga” både upp och ned, 
då Ryssland är en storproducent. Prognoserna för oktober, Koppar (Cu) 7 
100-7 800 USD/Ton Aluminium (Al) 2 000-2 300 USD/Ton, Nickel (Ni) 
21 000-23 000 USD/Ton, Bly (Pb) 1 700-1 900 USD/Ton, Zink (Zn) 2 800-
3 200 USD/Ton och Tenn (Sn) 19 000-21 000.  

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.linkedin.com/company/dewt-consulting
https://www.instagram.com/dewtconsulting/
https://www.instagram.com/dewtconsulting/
https://www.dewtconsulting.com/vad-ar-din-metallskrot-avfall-vart/
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