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Valuta USD-EUR/SEK

LME Fe-TSI HMS 80–20, USD/Ton

ALLMÄNT

Covid-19 fortsätter att behålla greppet över världen, vaccinering har inte
kommit i gång som förväntat på grund av leveransförseningar av vaccinet,
det är i stort bara Israel och Storbritannien som ligger i fas enligt
prognoserna. Detta har påverkat uppstarten i speciellt Europa, men detta till
trots så ser världsekonomin stark ut med hög efterfrågan på råvaror och
börser lockar till sig investerare. Vissa fordonstillverkare har blivit tvungna
att dra ner produktionen då det saknas komponenter p.g.a. brist på råvaror.
Investmentbankerna JP Morgan Chase och Goldman Sachs ser en
supercykel för oljan framför sig. Oljepriset väntas rusa när covid-19
klingar av, prisnivåer på mellan 80-100 USD/Fat förväntas. Sverige
rasar på gruvlistan i världen och gruvindustrin skyller på att
regeringen/myndigheter är senfärdig och hindrar nya gruvor, trots
detta kommer LKAB återöppna järnmalmsgruvan i Mertainen. Svensk
ekonomi ser fortsatt stark ut, men riksbankschefen Stefan Ingves uttalar sig
att ”Pandemin har satt ett stort avtryck på ekonomin både i Sverige och
globalt, att finansiella åtgärder kan behövas inom vissa branscher och
låg inflation förväntas”. Däremot motsätter sig vissa bankinstitut
(Bl.a. Nordbanken/Swedbank) detta och hävdar att svenska ekonomi
är ”urstark”. Svenska Konjunkturinstitutet (KI) barometer landade på
103,6 + 2,7 mot december (100 normal läge), det är tillverkningsindustrin
som är fortsatt mest positiv. Den svenska kronan har stärkts mot USD med
ca. 0,4 % och försvagades med -0,1 % mot EUR. Priset på råolja stigit med
ca.14 % till en prisnivå ca. 64 USD/Fat och Järnmalmspriset sjönk med -2
%, prisnivå 164 USD/Ton. Världens börser har i snitt gått ner med cirka 0,6 % under perioden.

JÄRN/FERROUS

JBF Fe Kl.11 Kr/Ton

Fortsatt hög efterfrågan på Järn och Kina är det stora dragloket, kommer
säkerligen öka ytterligare efter det kinesiska nyåret. Stålproduktionen i
världen ökade i januari med 4,8 % jämfört med december 2019. Stena Ståls
marknadschef tror att pristoppen är nådd, men SSAB tror att priset kan
fortsätta stiga ytterligare, så marknaden är svårbedömd, men de flesta är
överens om en fortsatt hög efterfrågan och historisk hög prisnivå kommer
fortsätt. Svenska Ovako (Nippon Steel) återanställer 50 personer vid verken
Hofors och Hällefors. Ny megafabrik för fossilfri ståltillverkning ska
byggas i Luleå/Boden, den förväntas ge 10 000 nya jobb och till en kostnad
av 25 000 MKr, den beräknas stå klar 2024. LKAB meddelade att de
upptäckt en ny fyndighet av järnmalm, som ger brytning i ytterligare 50-60
år. En del av taket vid stränggjutnings anläggningen hos SSAB i Luleå
rasade in, detta stoppade produktionen under några dagar, inga personer
kom till skada. Under februari har Fe HMS/TSI har sjunkit med ca. -10 %
och svenska Kl.11 har sjunkit med ca. -14 %. Prognoserna för mars är att
priserna kommer peka uppåt, prisnivå på mellan 430-460 USD/Ton (Fe
HMS/TSI) och 3 100-3 400 kr/Ton (Kl.11).

Koppar Pris USD/Ton & Lager

Aluminium Pris USD/Ton & Lager

METALLER/ICKE JÄRN

Efterfrågan fortsätter vara stabil och på hög nivå både gällande volymer och
priser. Överlag är Världslagren på metall låga, vilket kommer ge en fortsatt
hög prisnivå. Volkswagen Group Components har startat koncernens första
anläggning för återvinning av LiJon batterier från elbilar i Salzgitter,
Tyskland. Även Northvolt meddelade att de kommer bygga ytterligare en
batterifabrik i Gdansk, Polen, en investering på 1 700 Mkr och kommer bli
Europas största. Ett stort utbrott av Covid-19 bröt ut vid Northvolts bygge
av batterifabriken i Skellefteå, detta kan ev. försena färdigställandet. BMW
meddelade att man kommer börja använda aluminium som producerats med
hjälp av solenergi. Stora fynd av sällsynta jordartsmetaller har hittats i
Kallmora, Sverige upptäckterna kan leda till att det gamla gruvområdet på
orten åter tas i bruk efter varit stängt i över 70 år. De chilenska koppar
gruvorna jublar över de höga kopparpriserna, men varnar för högre
produktionskostnader som kan påverka kopparpriset negativt. Priset på
koppar var i slutet av februari det högsta på över 10 år, ca. 9 600 USD/Ton,
även tenn nådde de högsta priset på över 9 år, 27 750 USD/Ton.
Pris prognoser för februari 2021, Aluminium 2 100-2 300 USD/Ton,
Koppar 9 000-9 700 USD/Ton, Tenn 26 000-27 500 USD/Ton, Bly 2 050-2
250 USD/Ton, Zink 2 500-2 700 USD/Ton och Nickel 18 400-19 400.
USD/Ton.

AKTUELLT FRÅN DEWT Consulting

Nickel Pris USD/Ton & Lager

DEWT erbjuder följande tjänster
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

NY GLOBAL
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FÖR
ÅTERVINNINGS
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hitta Försäljning- och
hitta Inköpspriser.
hitta Transporter
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hitta Partners/Kunder
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Tenn Pris USD/Ton & Lager
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