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Valuta USD-EUR/SEK

LME Fe-TSI HMS 80–20, USD/Ton

ALLMÄNT

Europa har så sakteligen börjat öppna upp igen, med det även industrierna.
Efterfrågan av råvara har ökat, men inte tillräckligt. Bl.a. har
fordonsindustrin svårt att återhämta sig, vilket minskat efterfrågan på bl.a.
aluminium. Kina har i praktiken kommit upp i samma produktivitet som
innan, det visar tyvärr ökade utsläpp av kvävedioxid, svaveldioxid och
ozon, som nu är högre än under motsvarande period förra året. I U.S.A. har
man börjat få en viss kontroll på Covid-19, men i Sydamerika och Ryssland
ökar smittan fortfarande. På Kinas årliga nationella folkkongress släpptes
en serie stimulanspaket, men också beslut om inskränkande av Hong Kongs
självstyre som kan påverka säkerhetsläget negativt globalt. Det finns
tendenser att ett handelskrig mellan Kina och U.S.A. är under uppsegling,
vilket kan påverka ”uppstarten” av världsekonomin negativt. Inom EU
pågår tuffa förhandlingar om fördelningen av ett ”stimulanspaket” på
ofantliga 7 900 miljarder sek, som kan få EU att ”knaka” i fogarna.
Världens börser har stigit med mellan 4-8 % under maj. Priset på råolja har
gjort en återhämtning med ca. 78 % till en nivå på runt 37 USD/Fat och
järnmalmen har ökat ca. 8 % till ca. 92 USD/Ton. Den svenska ekonomin är
hårt pressad, BNP har fallit mer än under 30-tal och 90-tals kriserna, men
vissa bankinstitut hävdar att vi passerat det värsta och att det kan vara den
kortaste ekonomiska krisen i historien. Den svenska kronan har stärkts med
mellan 1,7-2,7 % mot EUR och USD.

JÄRN/FERROUS

JBF Kl.11 Kr/Ton

Efterfrågan på Järn pekar uppåt hos de Europeiska stålverken, men i
Turkiet, Sydamerika och U.S.A. är den svagare, däremot har Asien en hög
efterfrågan, med Kina i spetsen. Den brasilianska stålproducenten
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) stoppade sina masugnar p.g.a. låg
efterfrågan. Tyska Thyssenkrupp har meddelat en omstruktureringsplan och
har planer på att sälja aktier i sin stålverksproduktion och sälja eller stänga
sina skrotgårdar. Svenska LKAB drabbades av ett kraftigt underjordiskt
skalv som hindrade brytningen av järnmalm under en vecka. Den svenska
ståltillverkare SSAB planerar att förlänga permitteringar för sina finska
anläggningar fram till september, detta p.g.a. nedgången på den europeiska
stålmarknaden. Priset på Järnmalm rusade och låg under mitten av maj på
över 100 USD/Ton, gruvbrytningen har gynnats av det låga oljepriset och
hög efterfrågan från Kina. Den stora efterfrågan från Kina genererat ökade
priser i Sydostasiens stålmarknad och det har även gynnat priset globalt. De
svenska stålverken och gjuterier har trots läget haft en jämn, men låg
efterfrågan. Världs- och svenskmarknadspris har under perioden legat
stabilt, Fe HMS har ökat med ca.10 USD/Ton och svenska Kl.11 legat still.
Prognoserna för Q2-Q3 är fortfarande ovissa, svagt uppåt i juni, för att
sedan en ligga still under juli och en svag uppgång under augusti, prisnivå
på mellan 250-280 USD/Ton.

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

Tenn Pris USD/Ton & Lager

METALLER/ICKE JÄRN

Världslagren av metaller fortsätter att öka succesivt detta trots att många
smältverk har börjat nå normal kapacitet. Världens största kopparproducent.
Chile uppvisade en 4,5% ökning i kopparproduktionen under mars trots
Covid-19. Europas största kopparsmältverk Aurubis förvärv av den belgiskspanska Metallo Group är nu godkänt av EG, detta till en kostnad av 380
miljoner euro. Den kinesiska kopparproducenten, Daye Non Ferrous
kommer att bygga en helt ny kopparsmältanläggning, trots det osäkra läget.
Produktionen av kobolt kan behöva öka med 460% från 2018 nivåer under
de kommande tre decennierna för att möta den växande efterfrågan på ren
energiteknologi, enligt en rapport från Världsbanken. Den rostfria sektorn i
USA och Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) kommer att konsumera
13% mindre nickel i 2020, medan den i Kina kommer att falla med bara 4%
jämfört 2019. Den världsledande zinkproducent Recylex Group ansökte om
insolvensskydd för sina tyska dotterbolag och kommer därför att förlora
kontrollen över sin tyska undergrupp. I snitt så har metallpriserna gått stigit
med cirka 3 % jämfört med april, förlorare blev Tenn -2 % och vinnare
Silver + 8 %. Lagren av metall i världen har ökat med cirka 11 %, Tenn
sticker ut och har minskat med 55 % och Aluminium ökat med 17 %. Pris
prognos för Q2-Q3, 2020, Aluminium 1300-1600 USD/Ton, Koppar 4 8005 400 USD/Ton, Tenn 14 500-16 000 USD/Ton, Bly 1 500- 1750 USD/Ton,
Zink 1 800-2000 USD/Ton och Nickel 11 600-13 000 USD/Ton.

AKTUELLT FRÅN DEWT Consulting

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.
Bly Pris USD/Ton & Lager

Zink Pris USD/Ton & Lager
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