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Valuta USD-EUR/SEK

LME Fe-TSI HMS 80–20, USD/Ton

ALLMÄNT

Coronaviruset har fortsatt påverka hela världen, alla delar av samhället och
inom alla branscher. Länder är nedstängda, utegångsförbud gäller och
verksamheter har i praktiken stått still med undantag av samhällsviktiga
tjänster. Arbetslösheten ökar lavinartat, länders ekonomi urholkas och
dystra prognoser om fallande BNP. Det positiva är att inte hela världen har
drabbats samtidigt utan att man är i olika faser. Kina har enligt egen utsago
kommit upp i samma kapacitet som innan Corona epidemin, Europa börja
så smått starta upp industrier och övrig verksamhet, däremot verkar
USA ”peaka” i antalet insjuknade och i Ryssland börjar kurvan på sjuka
peka uppåt. Världens börser har återhämtat sig med mellan 8-12 %. OPEC
och Ryssland har kommit överens om att minska oljeutvinningen för att
stabilisera upp oljepriset, men effekten har uteblivit. Konjunkturinstitutets
barometer för svensk ekonomi föll med 34 punkter till 58,6 under april, det
största fallet sedan man börja mäta, ”normalläge är 100. BNP beräknas
landa på -6 % för 2020. Den svenska kronan har tappat mellan 2-2,4 % mot
EUR och USD. Priset på råolja gått med ca. 4 % och järnmalmen har i
princip legat still under perioden.

JÄRN/FERROUS

JBF Kl.11 Kr/Ton

Fordonsindustrin och annan tillverkningsindustri i Europa har nu så
sakteligen börjat starta upp sin verksamhet, vilket även gör att stålverk och
gjuterier både i Sverige och övriga världen rulla igång på ”normal” nivå. I
många länder så har stålverk och gjuterier inte stängt igen utan lyckats hålla
igång sin verksamhet, men på en mycket låg nivå. Även många
järnmalmsgruvor har stått still, men de börjar också succesivt starta sin
produktion. P.g.a. Corona kommer kinesiska ståltillverkare eventuellt skjuta
på införandet av elektriska bågsugnar, vilket kan minska efterfrågan på
järnskrot. Den svenska specialstålproducenten Ovako har som första
stålverk i världen använt väte för att värma plåten för valsning, ett första
steg mot en fossilfri produktion. Det svenska gjuteriet ”Arvika gjuteri”
drabbades av en brand, man vet inte hur läge gjuteriet blir stående, de är en
viktig leverantör till bl.a. Scania, gjuteriet producerar cirka 30 000 ton/år.
Efterfrågan på den internationella marknaden är trots läget god och
prisnivåerna hålls på en förhållandevis hög nivå och världsmarknadspriset
på järn har i princip legat still, men är på uppgång. På den svenska
marknaden har efterfrågan ökat något priset på Fe Kl.11 Gick upp med 500
kr/ton under april. Prognoserna för Q2-Q3 är ovissa p.g.a. Corona,
troligtvis kommer priserna gå upp under maj, för att sedan en ligga still
under juni.

Koppar Pris USD/Ton & Lager
BlyPris USD/Ton & Lager

Tenn Pris USD/Ton & Lager

METALLER/ICKE JÄRN

Världslagren av metaller har ökat succesivt sedan Corona epidemin gjorde
sitt intågande, men nu startar industrierna igång i Europa och med dem
smältverken, detta kommer öka efterfrågan och med det också ökade eller
stabilare priser. China Solid Waste & Chemicals Management Bureau har
godkänt import av 222 020 ton kopparskrot till Kina under Q2-Q3 och det
förväntas fler ökade kvoter under året. Aluminiumproducenten Novelis Inc.
har slutfört förvärvet av Aleris Corp. för 2,8 miljarder dollar. Largo
Resources produktion av vanadiumperoxid första kvartalet vid Maracas
Menchen-gruvan i Brasilien ökade med 35% under Q1 till 831 ton.
Gruvorna i Afrika och Sydamerika som varit stängda har nu fått klartecken
att återuppta sin verksamhet. Malaysia Smelting Corp (MSC), världens näst
största tennproducent, har återupptagit sin produktion. I snitt så har
metallpriserna gått ner med cirka -3,7 % jämfört med april, stor förlorare
blev Aluminium -10,5 % och det ser ganska mörkt ut då aluminium är den
s.k. ”bil metallen” som påverkas mycket av fordonsindustrin, där det finns
dystra prognoser. Lagren av metall i världen har ökat med cirka 12 %, Tenn
sticker ut och har minskat med 4 %. Pris prognos för Q2-Q3, 2020,
Aluminium 1300-1600 USD/Ton, Koppar 4 800-5 500 USD/Ton, Tenn 14
000-15 500 USD/Ton, Bly 1 550- 1800 USD/Ton, Zink 1 800-2000
USD/Ton och Nickel 11 400-13 000 USD/Ton.

AKTUELLT FRÅN DEWT

Aluminium Pris USD/Ton & Lager

DEWT erbjuder attraktiva priser på metaller. Vi erbjuder koncept som
passar både den ”lilla” hantverkaren och det ”stora” bolaget, ”tryck” på
länkar ”MässingKopparKabel” , ”Blandskrot” och ”Elektronik”.
DEWT erbjuder även 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.
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Zink Pris USD/Ton & Lager
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