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Valuta USD-EUR/SEK

LME Fe-TSI HMS 80–20, USD/Ton

ALLMÄNT

Covid-19 hänger över världen som en våt filt och fallen ökar i stort sett hela
världen, men med en svagare stegring i norra Europa. Mellan Kina och
U.S.A. fortgår ordkriget om bl.a. förbud av Kinesiska TicToc i U.S.A. och
Kina hotar i sin tur med nya handelstullar. Temperaturen har börjat stiga
inför presidentvalet i U.S.A., oavsett utfall kommer resultatet påverka
ekonomier och börser i världen, både före, under och efter. Inköpschef
indexet i Europa EMU) sjönk med 1,8 under september. Det kommer flera
indikationer om en ljusnade ekonomi, både från banker, fondförvaltare, runt
omkring i världen, bl.a. kom OECD med en rapport om att världsekonomin
kommer att återhämta sig till samma nivå som innan COVID-19 under Q3
2021. Enligt Sveriges Ingenjörer så ljusnar utsikterna för svensk industri,
däremot så ger stålindustrin en mörkare bild, vilket är oroande. ALMEGA
ser att den värsta krisen är över för tjänsteföretagen. Svenska
Konjunkturinstitutet (KI) barometer landade på 94,5 (100 normal läge),
vilket är en ökning med 6,9, arbetslösheten ser ut att ”peaka” på strax under
10 % under Q4, enligt indikationer blir 25 % av de som varslats uppsagda.
KI ser kraftig postiv ”rekyl” i svensk ekonomi i slutet av Q3. Den svenska
kronan har försvagats med 1,1 % mot EUR och 1,4 % mot USD. Priset på
råolja sjunkit med ca. 12 % till en prisnivå ca. 40 USD/Fat och Järnmalms
priset har under september pendlat mellan 122-129 USD/Ton, i princip
oförändrat. Världens börser har legat på en utveckling mellan -9 och 4 %.

JÄRN/FERROUS

JBF Kl.11 Kr/Ton

Efterfrågan på Järnskrot är fortsatt positiv globalt, vilket en rapport från
World Steel Association bekräftar där produktionen av råstål under augusti
steg med 0,6 % (156,2 Mton) jämfört med samma period under 2019.
Noterbart att Turkiet ökade med 32,5 % (3,2 Mton), för Sverige sjönk
produktionen med 28,6 % (258 Kton). Prisnivån hålls uppe av den
kinesiska-, Indiska och turkiska marknaden, som är dragloken. Tata Steel
(en av världens största ståltillverkare) blir medlem i Responsible Steel som
är ett led i att bl.a. minska utsläppen av växthusgaser. Under månaden har
det skett en del förvärv som kommer påverka maktbalansen inom stål- och
avfallsmarknaden. Cliffs-Cleveland har förvärvat Achelor-Mittals
(Världens största ståltillverkare) verksamhet i U.S.A. till ett värde av 1,4
miljarder USD. PreZero som ingår i Schwarz Group har förvärvat SUEZ
verksamheter i Sverige (Prislapp 3,7 miljarder SEK), Polen och
Nederländerna. Det skett en del olyckor i branschen, 50 personer omkom
vid en gruva i östra Kongo, Lundin Mining hade en dödsolycka vid en
gruva i Portugal, även SSAB i Luleå och Borlänge hade olyckor där fyra
personer skadades allvarligt. Tyvärr uppdagades också en miljöskandal i
Sverige när det upptäcktes att NMT Think Pink under flera år behandlat sitt
avfall på ett miljö- och lagvidrigt sätt. Priserna på Fe HMS/TSI och svenska
Kl.11 stigit under september med ca. 3 %. Prognoserna för oktober är
uppåt, prisnivå på mellan 280-305 USD/Ton (Fe HMS/TSI) och 2000-2200
kr/Ton (Kl.11).

Koppar Pris USD/Ton & Lager

Tenn Pris USD/Ton & Lager

METALLER/ICKE JÄRN

Priserna på metaller under september pekat svagt uppåt och efterfrågan
börjar öka, speciellt från Kina och Indien, i Europa är det ”svalare”.
Norsk Hydro investerar 14 Mkr i den svenska anläggning i Sjunnen för att
kunna ta emot även målade/lackade aluminiumprofiler.
Northvolt har fått in ytterligare 5 miljarder kronor till sin batterifabrik i
Skellefteå. Institute of Scrap Recycling Industries släppte en rapport där
efterfrågan på koppar kommer att öka under den kommande 10årsperioden, detta beror främst på Indiens och Kinas modernisering av
infrastruktur, el- och datanät. Fordonsindustrin haltar fortfarande, i
Tyskland nyregistrerades 588 000 färre fordon Q2 jämfört med samma
period 2019, högsta minskningen på 38 år, men en ljusning finns i sikte.
U.S.A. slopar tullarna (10 %) på aluminium från Kanada. Copperstone
Resources planerar att börja bryta Kopparmalm i Viscariagruvan, Kiruna,
start 2023, volym cirka 600 Kton. Citigroup uppskattar att guldpriset
kommer nå rekordnivåer innan Q4, detta baseras på låga räntor och
presidentvalet i U.S.A. Priserna på metall har under september stigit med
ca. 1 %, där Koppar hade bäst utveckling och landade på +3 %, medan Bly
var sämst -3 %. Världs lagren har minskat med 1 % under perioden. Pris
prognoser för oktober, 2020, Aluminium 1750-1900 USD/Ton, Koppar 6
400-6 700 USD/Ton, Tenn 17 500-18 100 USD/Ton, Bly 1 800-1 950
USD/Ton, Zink 2 300-2 500 USD/Ton och Nickel 14 800-15 500
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

Nickel Pris USD/Ton & Lager
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