
Stærkt stigende CO
2
-pris

Forskellig prisudvikling – og dog ens

Elproduktion rundt omkring i 
Europa baserer sig på forskellige 
energikilder – generelt styret af de 
lokale geografiske omstændigheder. 
I Norden er hydroenergi af primær 
betydning, mens Frankrig i høj grad 
har satset på atomkraft, og Tyskland, 
der tidligere var domineret af kul og 
atomkraft, er nu i stigende omfang 
præget af vind- og solenergi. Disse 
forskellige energiformer har alle deres 
egne karakteristika og deres egne 
omkostninger, og man kunne derfor 
let ledes til at tro, at prisudviklingen 
på el forløber meget individuelt fra 

land til land. Men da alle lande i stadigt 
stigende omfang er bundet sammen af 
elkabler, er forskellene fra land til land 
i praksis relativt små. Som eksempel 
kan nævnes basekontrakterne for 
2018 i Systemet, Tyskland og Frankrig. 
Fra starten af 2015 og frem til februar 
2016 faldt priserne voldsomt: -12,65 
EUR (SYS), -12,13 (DE) og -16,74 (FR). 
Fra da og indtil i dag er priserne så 
steget igen: 11,8 EUR (SYS), 15,07 EUR 
(DE) og 16,23 EUR (FR). Så forskelle er 
der, men det overordnede mønster er 
ens.

System-kontrakterne for YR-18 og Q4-
17 faldt i pris fra sidste mandag og frem 
til i torsdags. Derefter er begge kontrak-
ter steget i pris, så de mandag i inde-
værende uge lukkede i 28,05 EUR/MWh 
henholdsvis 31,95 EUR/MWh. Hvor 
vejrudsigterne for en uge siden varslede 
nedbør en hel del over det normale, så 
ser de nu helt anderledes tørre ud. Sam-
tidig er den tyske YR-18 kontrakt steget 
1,49 EUR/MWh (mandag-til-mandag), 
CO

2
 er steget godt 16% i ugens løb, og 

olie og kul er oppe med 2,5% henholds-
vis 3,0%.

Prisstigninger virker sandsynlige på 
kort sigt. Med den for tiden ret drama-
tiske volatilitet på CO

2
, stigende kul og 

oliepriser og ingen nedbør i syne i de 
næste 10 dage, samtidig med udsigt 
til faldende temperaturer i samme pe-
riode og i tilgift noget mindre vind end 
vi har set i den sidste uges tid, er det 
nemt at forestille sig markedet rykke 
elpriserne noget opad – specielt for 
Q4.

Anbefalingen

Fokus uge 37 2017

Forward Uge 36 (EUR/MWh) Uge 37 (EUR/MWh) Forventning (u. 38)

ENOMOCT-17 30,50 30,46 ↗

ENOQ4-17 31,40 31,95 ↗

ENOYR-18 27,55 28,05 ↗

SYARHYR-18 2,31 2,25 →

SYCPHYR-18 4,30 4,30 →

Det er meget lettere at finde stigende pristendenser end faldende i disse dage, men nogle priser stiger
 mere end andre.

Her og nu



Prognoserne

Nedbør: For den kommende uge 
er GFS og EC-modellerne enige 
om, at det bliver overordentligt 
tørt med nedbørsmængder langt 
under det normale for årstiden – 
det gælder især fra på lørdag.

Produktion og spot: Den 
gennemsnitlige systempris var 
30,62 EUR/MWh i de seneste 7 
dage. For den kommende uge 
tror vi på et lidt lavere niveau 
baseret til dels på pæn vind før 
weekenden. 

EPAD’erne

Der var et marginalt fald på 0,06 
EUR/MWh for YR-18 EPAD’en 
for DK1, så den mandag 
landede på 2,25 EUR/MWh. 
DK2-EPAD’en var helt 
uændret på 4,30 EUR/MWh.
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CO
2
-priserne har været dramatisk stigende i den senere tid. DEC2017-kontrakten 

er siden midten af maj i år steget med over 60%. Bare i den seneste måned er 
prisen steget med over 30%, og kontrakten har kortvarigt været oppe at vende 
over 7 EUR/ton. I forbindelse med Brexit hersker der usikkerhed om, hvad der vil 
ske med de britiske CO

2
-kvoter, og dette har øget volatiliteten. EU-parlamentet 

vil onsdag afholde en afstemning om, hvorvidt et lands kvoter automatisk skal 
gøres ugyldige, hvis landet udtræder af EU. Det er værd at bemærke, at prisen 
stadig ligger langt under de 8,86 EUR/ton fra slutningen af oktober 2015.

CO
2
-prisen i eksplosiv stigning

Olie versus kul

Vi har i den senere tid talt meget om kulprisernes himmelflugt, men det er værd 
at sammenligne dem med udviklingen i oliepriserne (Brent). Grafen viser priserne 
for DEC2017-kontrakterne (Brent: USD/tønde, Kul: USD/ton). Det er åbenlyst, at 
begge produkter faldt i pris frem mod januar og februar 2016, og begge er steget 
siden da. Men hvor kulprisen er støt stigende, har olieprisen meget svært ved at 
løfte sig markant over de 50 USD/tønde. Og med den faldende USD-kurs, er olie-
prisudviklingen særdeles svag – set fra Europa.


