
Spotpriserne kan stige igen i næste uge

Vinteren vender hurtigt tilbage til Norden

Det ser ud til at blive en meget kort 
periode med mildt og vådt vejr, som 
Norden kommer til at opleve. Efter 
flere uger med tørt og koldt vejr i 
anden halvdel af november var både 
temperaturer og nedbørsmængder 
ellers vendt tilbage til normalen. 
Dette ser imidlertid ikke ud til at vare 
ved. Fra starten af uge 50 ventes der 
igen meget tørt, koldt og vindstille 
vejr, og ifølge prognoserne kan disse 
vejrforhold godt vare i minimum en 
uges tid. Udsigten til vintervejr betyder 
også, at de nordiske spotpriser igen 
kan stige, da vi sandsynligvis vil se lav 
vindproduktion i det højtryksprægede 

vejr, og da forbruget vil stige, når 
temperaturerne falder. Spotpriserne 
var ellers lige begyndt at falde igen efter 
en dyr november. Den gennemsnitlige 
systempris for november var 32,27 
EUR/MWh, og den 29. november blev 
systemprisen 51,88 EUR/MWh, den 
højeste dagspris i næsten to år. Så 
højt er det ikke sikkert, vi når igen, men 
analysebureauet MKOnline forudser 
alligevel, at den gennemsnitlige 
systempris i uge 50 bliver ca. 36 EUR/
MWh. Det vil dermed blive årets hidtil 
næstdyreste uge på spotmarkedet.

Den foregående uge på det nordiske 
elmarked har været meget præget af 
vejrudsigterne. De første handelsda-
ge var præget af faldende priser, da 
Norden omsider oplevede mildt vejr og 
stigende nedbørsmængder, og råvare-
markederne samtidig faldt en anelse. 
I begyndelsen af uge 49 stiger priser-
ne imidlertid igen, da det ser ud til, at 
det kolde og tørre vejr vender tilbage 
fra og med uge 50. Kontrakterne end-
te derfor kun med små prisfald sam-
let set. Q1-18 faldt 0,29 EUR/MWh til 
32,90 EUR/MWh, mens YR-18-kon-
trakten faldt 0,38 EUR/MWh og man-
dag lukkede i 26,92 EUR/MWh.

Efter den lille nedside i sidste uge tror 
vi nu igen mest på stigende priser. Ikke 
mindst fordi vejrudsigterne peger på 
koldt og tørt vejr fra og med uge 50. De 
nærmeste kontrakter bør derfor stige. 
Længere ude af kurven er udviklingen 
mere afhængig af, hvad der sker på kul- 
og kvotemarkederne. En neutral eller let 
stigende tendens virker mest sandsyn-
lig. 

Anbefalingen

Fokus uge 49 2017

Forward Uge 48 (EUR/MWh) Uge 49 (EUR/MWh) Forventning (u. 50)

ENOMJAN-18 35,15 35,25 ↗

ENOQ1-18 33,19 32,90 ↗

ENOYR-18 27,30 26,92 ↗

SYARHYR-18 3,61 3,75 ↗

SYCPHYR-18 5,25 5,30 ↗

Det ser ud til at blive koldt og tørt i Norden fra og med den kommende weekend. Det kan igen  
medføre meget høje spotpriser, da forbruget vil stige. 

Her og nu



Olieaftale mellem Rusland og OPEC

Nedbør: Det ser ud til, at det våde 
vejr ikke bider sig fast i Norden 
for alvor. Fra starten af uge 50 vil 
et nyt højtryk føre til tørrere vejr. 
På trods af dette er hydrobalan-
cen dog fortsat i overskud. Det 
nuværende niveau er +12,1 TWh.

Produktion og spot: Som allere-
de beskrevet på side 1 i denne 
publikation kan vi være på vej til-
bage til et meget højt prisniveau 
på det nordiske spotmarked. 
Vindproduktionen vil falde, når 
det højtryksprægede vejr tager 
over fra starten af uge 50.

Endnu en gang steg de danske 
YR-18-EPAD’er i pris i sidste uge. 
Det er først og fremmest effek-
ten af den permanente åbning af 
kablet mellem Jylland og Tysk-
land, der er årsag til de kraftigt 
stigende priser, som vi har ople-
vet de sidste uger. 

EPAD’erne

Prognoserne

Torsdag var afgørelsens dag på oliemarkedet. OPEC-landene og Rusland 
mødtes i Wien, hvor de skulle forsøge at forhandle enten en forlængelse af 
den nuværende aftale om produktionsbegrænsninger af olie i land eller, endnu 
bedre, opnå en forbedret aftale. Signalerne havde været mange op til topmødet, 
men de fleste analytikere pegede på, at en relativt uændret forlængelse af den 
nuværende aftale var det mest sandsynlige. Sådan endte det også. 

Torsdag aften kunne parterne efter en dag med forhandlinger meddele, at der 
var opnået enighed om at forlænge den nuværende aftale, så produktions-
begrænsningerne nu gælder frem til udgangen af 2018. Fordelingen af pro-
duktionsbegrænsninger er dog ændret en anelse. Nye lande der sidste år var 
undtaget for aftalen, Libyen og Nigeria, vil nu starte med også at skære i deres 
udvinding af olie. De to lande var sidste år præget af så stor politisk usikker-
hed, at de bad sig undtaget fra aftalen, men nu er det altså lykkedes de andre 
OPEC-lande at overtale dem til at deltage i produktionsbegrænsningerne. Det 
er fortsat en afgørende del af aftalen, at de to største olieproducenter i verden, 
Rusland og Saudi-Arabien, går forrest med den største nedbringelse af lande-

nes produktion.
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I begyndelsen af uge 49, 2-3 handelsdage efter aftalen mellem OPEC og Rus-
land blev annonceret, har markedet ikke reageret positivt på nyheden. Oliepri-
sen steg kun ganske marginalt fredag, da nyheden kom frem. Dette skyldes, 
at aftalens udformning i høj grad var forventet og dermed allerede priset ind 
af markedets aktører. Derudover viser nye data, at olieproduktionen uden for 
OPEC-Rusland-alliancen stiger.  

I USA er landets olieudvinding stigende. Antallet af fungerende olieplatforme i 
landet er på det højeste niveau, vi har set siden i sommer, og det presser olie-
prisen nedad. Dette udstiller et af OPEC og Ruslands store problemer. Hvis de 
sænker olieproduktionen, og priserne dermed stiger, vil det blive mere favora-
belt for amerikanske producenter at hæve deres produktionsniveau. Dermed er 
det en meget kompliceret sag at få olieprisen til at stige, og den nuværende pris 
mellem 60 og 65 amerikanske dollars per tønde kommer nok også til at være 
niveauet de kommende måneder. En stor opside virker usandsynlig i øjeblikket.


