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ALLMÄNT

Augusti har varit en orolig månad och det finns många tecken på att vi är på
väg in i en lågkonjunktur. Sedan är fråga om hur långt ner den kommer
sjunka, världsekonomin har varit mycket stark och stabil under de senaste 10
år så förhoppningsvis så kommer nedgången inte bli alltför djup. Vad som
kommer bli avgörande på kort sikt är ”Brexit”, och kan U.S.A/Trumph och
Kina komma överens? Eller kommer de fortsätta sätta tullar på varandras
varor? Amerikanska bolag lagt fram sitt missnöje till ”vita huset” om höga
priser för importerat specialstål. Från Europas ”draglok” Tyskland kommer
rapporter om krympande BNP för andra kvartalet i rad, även Kinas BNP
tillväxt bromsar in. Andra påverkande faktorer är oroligheterna i Hongkong
som är en viktig ”brygga” i världsekonomin mellan Asien och övriga världen
och U.S.A.s schism med Iran, om Iran blir för hårt pressat så kan de
exempelvis blockera Hormuzsundet vid Irans kust där stora delar av världens
oljeexport passerar. Järnmalmspriset har rasat med 25 % under augusti,
däremot ligger oljepriset stabilt. Kommande månader kommer vara ovissa,
men helt klart har världsekonomin tappat fart. Svenska kronan försvagades
mot EUR med cirka 2 % och mot USD närmare 3 % jämfört med juli.

JÄRN/FERROUS

Priset på järn följde det sjunkande järnmalms priserna nedåt med cirka 10 %
och det svenska JBF priset gick ner med 200 kr/ton. Turkiska stålverkens
produktion av stålprodukter uppgick till 12,3 miljoner ton under januari-juni
2019, en minskning med 32,3% jämfört med samma period 2018, enligt
Turkish Steel Producers Association (TÇÜD). De svenska
stålverken/gjuterier har börjat känna en avmattning på marknaden, det har
börjats att varslas personal och tullarna till U.S.A på svenskt högkvalitativt
stål börjar nu påverka konkurrenskraften negativt. Turkiska uppköpare har
varit oroväckande tysta långt in i augusti, vilket tyder på att man kan
förvänta sig fortsatt sjunkande priser under september.
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METALLER/ICKE JÄRN

Metallpriserna påverkas av det oroliga läget, men har inte haft samma nedgång
som järnet. Kina gav ett antal utvalda importörer möjlighet att importera
ytterligare 88 000 ton koppar under december månad, utöver tidigare kvoter.
Kinas största koppar konsument (50 % av marknaden), State Grid Corp of China
indikerar att öka sina investeringar med 5 % i Kinas telenät, vilket kan påverka
kopparpriserna positivt under hösten. Nickel premierna i Kina har sjunkit något,
men är stabila i Europa. Kinesiska rostfria stålverken förväntas släppa sina
anbudspriser för september för ferrokrom, marknaden förväntar sig en
prisökning under september. Den globala raffinerade zinkanvändningen
minskade något medan gruvproduktionen ökade med 1,9% under första halvåret
2019. Den kinesiska regeringen har varslat om en tull på 25% på import av
amerikanska bilar och en tull på 5% för bildelar, som kommer att träda i kraft
den 15 december, den kommer också rikta sig mot mer än 5 000 andra varor
med tullar på 5–10%, detta kommer slå hårt på metallpriserna speciellt
aluminium. I Sverige har priserna på metaller legat på acceptabel nivå tack vare
en svag svensk krona mot amerikanska dollarn och Euron. Överlag har
metallpriserna gått ner med 5–6 % under augusti, med undantag för Nickel +
16 % och Bly + 3,5 %.

AKTUELLT FRÅN DEWT
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DEWT erbjuder attraktiva priser på metaller. Vi erbjuder ett koncept som passar
både den ”lilla” hantverkaren och det ”stora” bolaget, se länkar
”MässingKopparKabel” och ”Blandskrot”.
DEWT kan också erbjuda följande tjänster; Upphandlingar eller 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
Förändring = Förbättring
Miljö- och Lagkrav en självklarhet.
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