
Priserne steg efter ændret vejrbillede

Hydrobalancen svækket igen

Vejrudsigterne for Norden er 
blevet meget tørre, og der ventes 
nedbørsmængder et godt stykke under 
normalen i løbet af som minimum 
de næste 14 dage. Det har ført til, at 
hydrobalancen, der ellers var blevet 
kraftigt forbedret i løbet af maj og 
juni, nu igen er blevet svækket. Ifølge 
analysebureauet Point Carbon ventes 
balancen i et underskud på ca. 6 
TWh ved slutningen af uge 30. Den 
svækkede hydrobalance betyder, at 
der nu ventes meget højere priser 
i Norden hen over de kommende 
måneder, end tilfældet var for få uger 

siden. Blandt andet er kontrakten for 
august måned steget med knap 12 % 
i pris i løbet af den sidste uge, mens 
der for resten af juli nu ventes en 
gennemsnitlig systempris på knap 32 
EUR/MWh. Kvartalskontrakterne for 
Q4-19 og Q1-20 har ikke oplevet helt 
så stort et prishop, så det lader ikke 
til, at markedet for nuværende frygter, 
at der vil være begrænset udbud 
fra hydrokraftsektoren henover den 
kommende vinter. Det kan dog ændre 
sig, hvis det tørre vejr kommer til at 
fortsætte helt ud på sensommeren, 
som det var tilfældet sidste år. 

Det nordiske elmarked ændrede ret-
ning i sidste uge, og efter et par uger 
med prisfald oplevede vi i stedet en 
stigende tendens. Det var især den 
korte ende af terminsmarkedet, der 
steg, hvilket var resultatet af ændrede 
vejrudsigter og en svækket hydroba-
lance. Hydrobalancen er faldet tilbage 
i underskud igen, efter prognoserne 
nu viser regnmængder under middel i 
det meste af juli. Da markedet lukkede 
mandag, kostede Q4-19-kontrakten 
39,95 EUR/MWh, 2,55 EUR/MWh mere 
end sidste uge. YR-20-kontrakten steg 
1,15 EUR/MWh til 37,15 EUR/MWh. 

Vi oplever i øjeblikket prisstigning som 
følge af en kombination af tørre vejr-
udsigter og stigende kul- og gasmar-
keder. Denne udvikling kunne sagtens 
fortsætte næste uge. Det er usikkert, 
hvad det er, der får kulmarkedet til at 
stige, men udviklingen lader til at fort-
sætte. Vi tror derfor på prisstigninger 
på som minimum den lange ende af 
markedet den kommende uge.

Anbefalingen

Fokus uge 28 2019

Forward Uge 27 (EUR/MWh) Uge 28 (EUR/MWh) Forventning (u. 29)

ENOMAUG-19 29,50 33,40 ↗

ENOQ4-19 37,40 39,95 ↗

ENOYR-20 36,00 37,15 ↗

SYARHYR-20 5,18 5,65 ↘

SYCPHYR-20 7,38 7,65 ↘

Vi oplevede en klar ændring i de nordiske vejrudsigter i sidste uge, og resten af juli ser nu meget tør ud. 
Det har fået de nordiske elpriser til at stige, især på den korte ende af terminsmarkedet.

Her og nu



Kvotemarkedet kan stige yderligere hen over sommeren

Nedbør: Tørre vejrudsigter har 
været en af hovedårsagerne til 
de stigende elpriser den sidste 
uge, og prognoserne er fortsat 
meget tørrere end normalen. De 
næste ti dage ventes der ned-
børsmængder langt under nor-
malen.

Produktion og spot: Spotpriser-
ne i Norden lå for anden uge i 
træk på ca. 28 EUR/MWh i sid-
ste uge, men vi forventer en klar 
stigning den kommende uge, 
som følge af tørt vejr og udsigt til 
markant lavere vindproduktion.

For anden uge i træk var der 
prisstigninger på de danske YR-
20-EPAD’er, og i denne uge var 
stigningerne relativt store. DK1-
EPAD’en ligger nu til en markeds-
pris på 5,65 EUR/MWh, mens 
DK2-EPAD’en koster 7,65 EUR/
MWh.

EPAD’erne

Prognoserne

Det europæiske CO
2
-kvotemarked kommer de næste måneder til at 

handle til en pris omkring det højeste niveau i ti år, forudser eksperter.

Der er for alvor kommet gang i fluktuationerne på det europæiske CO
2
-kvote-

marked igen. Efter nogle stille måneder med handel inden for en snæver ramme 
steg kvoteprisen i slutningen af juni igen til over 27 EUR/t, inden markedet ef-
terfølgende faldt igen. Nu forudser eksperter fra analysebureauet Refinitiv, at 
kvotemarkedet kommer til at stige igen de kommende måneder.

I en ny rapport som Refinitiv publicerede sidste uge udtaler firmaets analytikere, 
at de forventer en gennemsnitlig CO

2
-kvotepris på omkring 27 EUR/t i løbet af 3. 

kvartal. Det vil være en svag stigning fra det nuværende prisniveau på knap 26 
EUR/t. Årsagen til de stigende priser skal findes i faldende udbud på de EU-sank-
tionerede kvoteauktioner, hvor antallet af kvoter til salg ventes at falde med ca. 
50 % i løbet af august. Det kan presse prisen opad på markedet.

I løbet af 2019 har det begrænset prisstigningerne på kvotemarkedet, at kulmar-
kedet har tabt en stor del af sin rolle i energimixet til gas, hvilket også har betydet 
lavere efterspørgsel på CO

2
-kvoter. Refinitiv tror ikke, at denne udvikling vil fort-

sætte, og det gør det mere sandsynligt med stigende kvotepriser det kommende 
kvartal. 

Markedet holder også fortsat øje med Brexit-debatten, der i øjeblikket er tæt 
knyttet til valget af ny britisk premierminister. Brexit-nervøsiteten fortsætter 
med at lægge en dæmper på markedet, men markedet har nok i nogen grad pri-
set ind, at der sandsynligvis kommer en premierminister, der forholder sig mere 
positivt til Brexit, i form af Boris Johnson.

Hvis benchmark-kvotekontrakten når over 27,53 EUR/t vil det være det højeste 
prisniveau i 11 år, og dette kan altså meget vel ske i løbet af sommeren. En ny 
hedebølge i Europa, der kunne øge efterspørgslen på kul, ville med stor sandsyn-
lighed medføre dette.
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