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Valuta USD-EUR/SEK

LME Fe-TSI HMS 80–20, USD/Ton

ALLMÄNT

Efter en stabil inledning på januari så har den avslutats ganska negativt, detta
trots att nu Kina och U.S.A. har skrivit under nytt handelsavtal och
konflikten U.S.A och Iran (När vapnen skramlar brukar metall- och järn
priser stiga, tyvärr). Den nya farsoten Coronaviruset har påverkat ”jätten”
Kina (världens näst största ekonomi) mycket negativt och därmed även
världsekonomin, börser och råvarumarknaden. Fr.o.m. 1 februari har
Storbritannien officiellt lämnat EU, detta kan säkerligen på kort sikt få olika
marknader svaja både upp och ner. På den svenska marknaden steg
Konjunkturinstitutet barometer med 3,6 punkter till 97,1 vilket är positivt,
men allt under 100 tyder på ett svagare läge än normalt. Det är främst
tillverkningsindustrin som gett en positiv inverkan. Den inhemska politiken
ters sig mer och mer turbulent, vilket troligtvis försvagade den svenska
kronan, som tappade cirka 0,7 % mot både EUR och USD.

JÄRN/FERROUS

Sedan i mitten av januari har världsmarknadspriset på järn sjunkit med cirka
25 USD/Ton, svagare efterfrågan i Turkiet och Sydostasien är en påverkande
faktor och nyårsfirande/Coronaviruset har sänkt produktionen i Kina. U.S.A.
stramade den 15 januari åt sina sanktioner mot ett antal stora stålverk i
mellanöstern för att stoppa export/import från Iran. Japan förväntas exportera
mer järnskrot till Vietnam och Bangladesh under 2020, då efterfrågan från
deras största mottagare Sydkorea minskats. Kinesiska Hebei Jingye Group´s
förvärv av British Steel kan leda till 500 uppsägningar i England.
Den tidigare positiva prognosen kommer troligtvis revideras p.g.a.
Coronaviruset som kommer påverka priserna negativt under Q1 och Q2.
Priset på Fe Kl.11 i Sverige sjönk med 12,6 % eller 300 kr/ton jämfört med
december. Prognoserna för Q1 är ytterligare nedgång men cirka 200 kr/ton.
Priset på råolja sjönk med 14 % och Järnmalmspriset steg med cirka 1 %.

JBF Kl.11 Kr/Ton

Koppar Pris USD/Ton & Lager

Aluminium Pris USD/Ton & Lager

METALLER/ICKE JÄRN

Efter en uppgång fram till mitten av januari så ”dök” samtliga priser metaller,
dels p.g.a. konflikten mellan Iran v.s. U.S.A., men den stora orsaken ses vara
Coronaviruset. Rapporter från U.S.A. talar om stora lager av Aluminium och
som kommer finnas kvar under hela 2020. Atlantic Nickel´s, nya rostfria
stålverk i Brasilien (ett av Sydamerikas största) har kommit igång med
produktionen 3 månader före utsatt tid, full kapacitet nås under Q2. Enligt UC
Rusal (en världens största aluminiumoxidkonsument) kommer produktionen
av aluminium i Kina sänkas under 2020 för att minska det inhemska lagret
och minska importen. Aluminium premierna i Brasilien och Japan sjönk,
Asien och U.S.A. oförändrade och Europa stigande. I snitt så har
metallpriserna legat still jämfört med december, förlorare blev Nickel, -1,4 %,
vinnare blev Bly + 1,5 %. Lagren av metall i världen har minskat något, bara
Nickel och Ten har ökat. Prognos för Q1, 2020, Aluminium 1600-1800
USD/Ton, Koppar 5 500- 6 000 USD/Ton, Tenn 15 500-17 000
USD/Ton, Bly 1 800-2 000 USD/Ton, Zink 2 000-2400 USD/Ton och Nickel
13 000-14 500 USD/Ton.

AKTUELLT FRÅN DEWT

Tenn Pris USD/Ton & Lager

DEWT erbjuder attraktiva priser på metaller. Vi erbjuder ett koncept som
passar både den ”lilla” hantverkaren och det ”stora” bolaget, ”tryck” på länkar
”MässingKopparKabel” och ”Blandskrot”. DEWT kan också erbjuda
följande tjänster; genomföra 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.

Bly Pris USD/Ton & Lager

Zink Pris USD/Ton & Lager

Nickel Pris USD/Ton & Lager
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