
           

 
 
 
     

 
 
 

 
 
 

       
 

   
 
 

 
 
 

Valuta USD-EUR/SEK 

Nr.42 2022 november 

JBF Fe Kl.11 Kr/Ton 

LME Fe-TSI HMS 80–20, USD/Ton 

ALLMÄNT  
Det allmänna läget i världen fortsätter ”svikta”, fortsatt energibrist med hög 
inflation som följd, kriget mellan Ukraina och Ryssland fortlöper oförtrutet 
utan fred i ”sikte”, Storbritannien fick sin 3:e premiärminister Rishi Sunak 
på mindre än två månader efter att Liz Truss fick lämna efter bara 45 dagar, 
kortaste tid någonsin. Kinas 20:e nationella partikongress startade 16 
oktober där Xi Jinping stärkte sin position genom att åter bli omvald för 
tredje gången. På kongressen förväntade sig marknaden att beslut skulle tas 
om att noll tolerans mot Covid-19 skulle upphöra och att stora stimulans 
-paket skulle offentliggöras, men det kom inga tydliga signaler om detta, 
vilket fått råvarumarknaden att slitas mellan ”hopp och förtvivlan”. 
Världens Riksbanker fortsätter höja sina styrräntor, men enligt många 
institut tror man att höjningarna kommer ”ebba” ut under Q2 2023, då 
lågkonjunkturen beräknas ”peaka” och inflationen börjat sjunka. Den 18 
oktober fick Sverige en ny regering (M, KD och L) på plats som kommer 
ha en hel del att ”bita” i och även se till att uppfylla ett antal vallöften. 
Svenska KI´s (Konjunkturinstitutet) barometer fortsätter sin negativa 
utveckling och landade på 84,6, -6,2 mot september (100 normal läge). 
Svenska kronan har fortsatt att försvagas mot USD med ca. -2,3 % och med 
ca. -1,6 % mot EUR, beroende på bl.a. amerikanska arbetslösheten 
fortsätter sjunka och inflationen ökar. Världens börser har haft en uppgång 
med ett snitt på cirka +3,4 % under oktober. Förslag på pristak på olja, IEA 
sänkte prognos och att USA förde ut 10-15 miljoner fat olja från sina lager 
har inte stimulerat oljepriset positivt, priset steg trots detta under oktober 
med ca. +3,4 %, prisnivå ca. 93,40 USD/Fat i snitt och nuvarande pris ca. 
92 USD/Fat. 

JÄRN/FERROUS  
Pris och efterfrågan på järnmalm och järnskrot har inte "lyft" då positiva 
besked uteblivit från Kinas nationella partikongress. Data från Kina visade 
att investeringar i fastighetssektorn minskat med 8 % på årsbasis t.om. 
september, detta signalerar lägre användning av stål, trots detta steg 
stålproduktionen i mitten av september i Kina till 2,15 Mt/dag till 2 Mt/dag 
jämfört med slutet av augusti och järnmalmslagren i kinesiska hamnar 
minskade. Den brasilianska järnmalmsexporten ökade med +8,7 % i 
september jämfört med samma månad förra året och uppgick till 36,295 
miljoner ton, högsta månatliga volymen på två år. Det finns tecken på att 
delar av den europeiska järnskrots exporten har förskjutits till Indien/Asien 
i stället för Turkiet, detta då Turkiets stålproduktion minskat med ca. -20 % 
och importen från Europa minskat med ca. -40 % under Q3. Ståltillverkare 
SSAB skär ner kapacitet på en försvagad europeisk marknad under Q4. 
World Steel Association förväntar sig att den globala efterfrågan på stål 
kommer att falla med -2,3% i år, en revidering med -0,4 % från sin prognos 
i april. Stålproduktion enligt Worldsteel i september 150,7 Mton (+3,7 % 
jämfört med september 2021). Kina 87 Mton (+17,6 %), Indien 9,9 Mton 
(+1,8 %) och Sverige 0,361 Mton (-14 %). Prisprognoserna för november, 
Fe HMS/TSI 340-380 USD/Ton USD/Ton och JBF Kl.11 3 000-3 300 
kr/Ton. Järnmalm (ca. -5,9 % jämfört med september), prisnivå ca. 95 
USD/Ton i snitt och nuvarande pris ca. 85 USD/Ton. 
 

https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2022/september-2022-crude-steel-production/
https://www.recycling.se/
https://www.jernkontoret.se/


   
 
 
 
 
 
  
             
                        

  
         

  
          

  
                                   

METALLER/ICKE JÄRN  
Priserna har legat ”relativt” stabila under månaden, men fortsatt ”svagt” 
nedåt. Även metallerna har påverkats negativt då positiva besked uteblivit 
från Kinas nationella partikongress. Biden-administrationen (USA) 
överväger ett fullständigt förbud mot import av rysk aluminium. Den 
fortsatta energikrisen i Europa fick ytterligare smältverk att "dra" ner 
produktionen, bl.a. minskade Norsk Hydro produktionen vid två av sina 
smältverk i Norge. Den s.k. smältpremien, priset köpare av ”färdig” metall 
får betala blir rekordhög under 2023, exempelvis Aurubis kopparpris +228 
USD/Ton mot LME Cu. Nickelgruvor i Indonesien ökade produktionen 
med +41 % på årsbasis under de första sju månaderna. Den globala 
försäljningen av elbilar passerade 1 miljon enheter för första gången i 
september, detta bådar gott för kritiska metaller som koppar, nickel, 
aluminium och litium, men totalt sätt minskade fordonstillverkningen under 
september. Volvo Car fick åter igen stänga ner produktion p.g.a. 
halvledarbrist. Priserna på ädelmetallerna, speciellt guld och palladium 
försvagades av "hög" amerikansk sysselsättning som kan få Fed att fortsätta 
höja räntorna aggressivt för att dämpa den stigande inflationen. 
Prognoserna för november, Koppar (Cu) 7 200-7 800 USD/Ton Aluminium 
(Al) 2 000-2 400 USD/Ton, Nickel (Ni) 21 000-23 000 USD/Ton, Bly (Pb) 
1 800-2 100 USD/Ton, Zink (Zn) 2 600-2 900 USD/Ton och Tenn (Sn) 16 
500-18 500.  

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 
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AKTUELLT FRÅN DEWT Consulting 
DEWT erbjuder tjänster inom Affärsutveckling, Utbildning, 
Föreläsningar och Mentorskap/Styrelseuppdrag. 
DEWT arbetar efter devisen;   
Transparens-Ärlighet  
Kunden Framför Allt  
Miljö- och Lagkrav en självklarhet. 
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