
           

 
 
 
     

 
 
 

 
 
 

       
 

   
 
 

 
 
 

Valuta USD-EUR/SEK 

Nr.44 2023 januari 

JBF Fe Kl.11 Kr/Ton 

LME Fe-TSI HMS 80–20, USD/Ton 

ALLMÄNT  
Kriget mellan Ryssland/Ukraina fortskrider, med en lägre intensitet, men 
fred finns i nuläget inte på ”kartan”. Kina har släppt på alla ”covid-19” 
restriktioner vilket fått till följd att smittan ”exploderat”, kinesiska staten 
har nu bidragit med miljarder USD till den krisande fastighetssektorn, 
vilket även fått positiv effekt på övriga sektorer. Världsekonomin har haft 
en fortsatt ”svag” utveckling, de flesta av världens riksbanker har fortsatt 
höjt sina respektive lands reporäntor och höga energipriser är ett fortsatt 
problem, men det börjar ”synas” positiva tecken, bl.a. har inflationen 
börjat ”stannat” upp och arbetslösheten börjat öka i flera länder. Marknaden 
fick positiva indikationer om att US-FED meddelade att man börjar 
se ”slutet” på räntehöjningarna, men efter besked från FED om att 
räntebanan istället skulle bli längre fick världens börser att sjunka och ge 
en ”svagare” USD. Den svenska Riksbankens prognos är fortsatta höjningar 
i likhet med US-FED, men något fördröjt. De svenska hushållen och 
investeringar i fastigheter ”bromsar” in. Svenska KI´s (Konjunktur  
-institutet) barometer negativa utveckling har ”stannat” upp och landade på 
84,7, +0,2 mot november (100 normal läge). Svenska kronan har fortsatt 
stärkts mot USD med ca. 2,8 %, men försvagats mot EUR med ca. -1 %. 
Världens börser har haft en ”svart” månad med en nedgång i snitt på cirka -
3,7 % under december. Den osäkra Covid-19 och ekonomiska situationen i 
Kina påverkade oljan negativt, detta kompenserades av låg lager i USA och 
att Ryssland ev. drar ner produktionen med 3-7 % Q1 2023. Oljepriset sjönk 
under december med ca. -9,9 % till en prisnivå på ca. 81,80 USD/Fat i snitt 
och nuvarande pris ca. 85 USD/Fat.  

JÄRN/FERROUS  
Pris och efterfrågan på Järnmalm/Stål har succesivt ökat under perioden 
och det högsta priset nåddes på över fyra månader. De stora påverkade 
faktorerna har varit Kinas ”lättade” restriktioner för Covid-19, kinesiska 
statens bidrag till den krisande fastighetssektorn och US FED´s besked om 
en ”mildare” höjning av räntan. Däremot finns det oro om minskad efter  
-frågan då flera kinesiska stålproducenter minska produktionen p.g.a. höga 
Covid-19 smittan i landet. Lagren vid de större kinesiska stålverken sjönk 
under november med 12 % till 15,3 miljoner ton. Råstålsproduktionen vid 
större kinesiska stålverk med 1,3 % till 2,03 miljoner ton jämfört med 
november 2021. Världens två största järnmalms producenterna Vale och 
Rio Tinto har under 2022 levererat lägre volymer än väntat ca. 650 Mt mot 
förväntad prognos ca.700Mt, prognos 2023 ca. 700 Mt. EU har beslutat om 
provisoriska klimattullar för stål/metall, tullavgiften regleras enligt klimat  
-påverkan, vilket kan ge fördel för de som producerar fossilfritt stål, gäller 
fr.o.m. 1 oktober 2023. Flera svenska gjuterier/stålverk drabbas hårt av de 
höga energipriserna, bl.a. Vimmerby Gjuteri som omsätter 90 Mkr/år har en 
elkostnad om 70 Mkr/år! Stålproduktion enligt Worldsteel i november 
139,1 Mton (-2,6 % jämfört med november 2021). Kina 74,5 Mton 
(+7,3 %), Indien 10,4 Mton (+5,7 %) och Sverige 0,344 Mton (-14,9 %). 
Prisprognoser för januari, Fe HMS/TSI 370-400 USD/Ton USD/Ton och 
JBF Kl.11 3 200-3 500 kr/Ton. Järnmalm 115 USD/Ton, snittprisnivå ca. 
111 USD/Ton under december och nuvarande pris ca. 1117 USD/Ton. 
 

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


   
 
 
 
  
 
  
             
                        

   
         

  
            

  
                                   

METALLER/ICKE JÄRN  
Pris och efterfrågan på metaller/icke järn har under perioden haft en stabil 
till positiv utveckling. Det är samma faktorer som påverkat järn som 
påverkat metaller/icke järn, d.v.s. Kinas ”lättade” restriktioner för Covid-
19, kinesiska statens bidrag till den krisande fastighetssektorn, US FED´s 
besked om en ”mildare” höjning av räntan och Världslagren av metaller 
har under perioden successivt sjunkit, till de lägsta nivåerna på 25 år. 
Amerikas storbanker Bank of America och Goldman Sachs tror att priset på 
koppar kommer skjuta i höjden och nå rekordnivåer nästa år på mellan 
9 000-11 000 USD/Ton. Aluminiumtillverkaren Hydro och Mercedes-Benz 
ska samarbeta för klimatet genom en gemensam färdplan för teknik med 
låga koldioxidavtryck, även ABB:s ska tillsammans med Boliden bygga 
upp ett strategiskt samarbete med återvunnen koppar i fokus. Scanias 
miljardsatsning på nya batterifabriken är i gång i Södertälje, målet är att 
hälften av Scanias lastbilar och bussar ska vara eldrivna år 2030. Det 
kommer indikationer från bl.a. fordonsindustrin om att bristen på 
halvledare kan vara över, detta kan öka efterfrågan på Järn/Metall under 
början på 2023, då många fordonstillverkare står med ”fulla” orderböcker. 
Centralbanker köper guld i den snabbaste takten sedan 1967 och största 
köpare är Kina och Ryssland, enligt World Gold Council. Prognos för 
januari, Koppar (Cu) 8 300-8 800 USD/Ton Aluminium (Al) 2 200-2 600 
USD/Ton, Nickel (Ni) 28 000-32 000 USD/Ton, Bly (Pb) 2 200-2 400 
USD/Ton, Zink (Zn) 2 900-3 200 USD/Ton och Tenn (Sn) 23 000-26 000.  

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 
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AKTUELLT FRÅN DEWT Consulting 
DEWT erbjuder tjänster inom Affärsutveckling, Utbildning, 
Föreläsningar och Mentorskap/Styrelseuppdrag. 
DEWT arbetar efter devisen;   
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Kunden Framför Allt  
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