
           

 
 
 
     

 
 
 

 
 
 

       
 

   
 
 

 
 
 

Valuta USD-EUR/SEK 

Nr.43 2022 december 

JBF Fe Kl.11 Kr/Ton 

LME Fe-TSI HMS 80–20, USD/Ton 

ALLMÄNT  
Månaden har varit relativt ”stabil” i trots det tuffa världsläget med 
Ryssland/Ukraina kriget, oroligheter i både Iran och Kina samt den 
allmänna lågkonjunkturen i världen. USA´s FED (Riksbank) har gett 
indikationer om att de inte kommer sänka räntan i lika snabba takt som 
tidigare då den amerikanska inflationen ”stannat” in, arbetslösheten börjat 
stiga och svaga konsumtionssiffror (KPI), dock skedde en trippelhöjning 
0,75 punkter. Efter fortsatt Covid-19 nedstängningar i Kina kom äntligen 
positiva besked om att kinesiska staten kommer att stötta den krisande 
fastighetssektorn med miljarder. Joe Biden och Xi Jingping träffades för 
första gången ”fysiskt” vid G20 i Indonesien och de kom överens om att de 
inte är överens? Den svenska Riksbanken gjorde även den trippelhöjning av 
räntan, Sveriges inflationen har också börjat sjunka trots att arbetslösheten 
fortfarande inte stiger. Svenska KI´s (Konjunkturinstitutet) barometer 
fortsätter sin negativa utveckling och landade på 84,5, -0,3 mot oktober 
(100 normal läge). Svenska kronan har börjat stärkts mot både USD med 
ca. 4,11 % och med ca. 0,65 % mot EUR, beroende på bl.a. amerikanska 
arbetslösheten fortsätter öka och inflationen minskar. Världens börser har 
haft en marginell nedgång med ett snitt på cirka -0,29 % under november, 
där det asiatiska börserna utvecklades sämst. Efter det bekymmersamma 
läget i Kina och rykten om att OPEC och Ryssland beslutat att gemensamt 
dra ner oljeproduktionen med två miljoner fat per dag sjönk oljepriserna för 
att sedan återhämta sig efter bl.a. US FED positiva besked om en ”mildare” 
åtstramning. Oljepriset sjönk under november med ca. -2,8 % till en 
prisnivå på ca. 90,81 USD/Fat i snitt och nuvarande pris ca. 85 USD/Fat. 

JÄRN/FERROUS  
Pris och efterfrågan på Järnmalm har varit fortsatt "svag", men efter besked 
om statliga subventioner till den krisande kinesiska fastighetssektorn som 
förbrukar nästan 40 % av stålkonsumtionen, så ökade efterfrågan på 
järnmalm och järnskrot. Trots detta nedgraderas prisprognosen för 
järnmalm 2022-2026 och förväntas handlas för 43 % under 2021 års 
genomsnittspris. Prognosen för Kinas stålproduktion 2023 har ökats till 
1,05 miljarder ton från 1,01 miljarder ton, och förväntar sig att 
järnmarknaden kommer att fortsätta med underskott. De svenska och 
Europeiska stålverken ”lider” hårt av de höga energipriserna och vikande 
ordar, dock verkar de svenska gjuterierna överlag ha en god efterfrågan. 
Svenska Ovako Hofors meddelade om att de kan komma varsla personal 
efter nyår, då man minskar från fyrskift till treskift. Kaunis Iron i Pajala 
fick efter en utdragen process tillstånd bryta maximalt 10 miljoner ton 
järnmalm per år motsvarande ca 4 miljoner ton järn, tillståndet gäller under 
35 år. Fem personer dött vid stålproducenten Arcelor Mittals 
järnmalmsgruva i Kazakstan. Stålproduktion enligt Worldsteel i oktober 
147,3 Mton (+/- 0 % jämfört med oktober 2021). Kina 79,8 Mton (+11 %), 
Indien 10,5 Mton (+2,7 %) och Sverige 0,304 Mton (-30,7 %). 
Prisprognoserna för december, Fe HMS/TSI 370-400 USD/Ton USD/Ton 
och JBF Kl.11 3 000-3 200 kr/Ton. Järnmalm (ca. +/- 0 % jämfört med 
oktober), prisnivå ca. 95 USD/Ton i snitt och nuvarande pris ca. 103 
USD/Ton. 
 

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


   
 
 
 
  
 
  
             
                        

   
         

  
           

  
                                   

METALLER/ICKE JÄRN  
Det har varit en månad som varit ”berg och dalbana”, men som 
avslutades med stabilt kraftiga uppgångar både för bas- och ädelmetaller, 
detta efter positiva besked från US FED och besked från Kinas om 
miljardstöd till fastighetssektorn. LME beslutade till slut om att ryska 
metaller inte utesluts från LME lagren. Höga energipriser fortsätter påverka 
smältverks kapaciteten negativt, bl.a. meddelade svenska 
mässingsmältverket Nordic Brass om varsel av 21 personer då 
energikostnaden ökat med 12 Mkr/år. Sanktioner släpps mot det ryskägda 
aluminiumsmältverket Kubal i Sverige, beslutet baseras på att den ryska 
oligarken Oleg Deripaska avregistrerats som verklig huvudman för bolaget. 
Fordonsindustrin fortsätter drabbas hårt av bristen på halvledare, bl.a. står 
flera tyska fordonstillverkare stilla flera dagar i veckan, även svenska Volvo 
och Scania är drabbade. Detta får till följd att efterfrågan på aluminium 
minskar, trots detta ligger priset på aluminium på en fortsatt hög nivå. Stena 
Recycling har fått 70 MKr i stöd från Energimyndigheten för att satsa på 
återvinnig av 10 000 fordonsbatterier/år från elfordon, målet är att bli en 
ledande aktör. Världens näst största koppamalmsgruva La Bamba i Peru har 
återupptagit produktionen efter protester mot missförhållanden och mot sin 
kinesiska ägare. Prognoserna för november, Koppar (Cu) 8 000-8 600 
USD/Ton Aluminium (Al) 2 200-2 600 USD/Ton, Nickel (Ni) 24 000-
27 000 USD/Ton, Bly (Pb) 2 000-2 300 USD/Ton, Zink (Zn) 2 900-3 200 
USD/Ton och Tenn (Sn) 22 000-24 000.  

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 
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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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