
Lavere priser i det nordiske terminsmarked 

Niveauskifte i terminsmarkedet 

Siden årsskiftet er det nordiske 
terminsmarked steget kraftigt. Selvom 
der i perioder har været korrektioner i 
markedet, har den overordnede trend 
været bullish. Det skyldes en kombination 
af en forværret hydrobalance, et dyrere 
brændselskompleks og en stigende 
CO

2
-pris. Samtidig har spotpriserne 

været forholdsvis høje, hvilket har givet 
yderligere support til terminsmarkedet. 
YR-19 steg fra 26,38 EUR/MWh primo 
januar til 37,20 EUR/MWh, da det lå på 
det højeste niveau ultimo maj. Mandag 
lukkede kontrakten i 32,64 EUR/MWh, 
og dermed har der været en fornuftig 

korrektion siden toppen. Markedet 
har således oplevet et niveauskifte 
siden årets start, og i den nærmeste 
fremtid forventes dette niveau at 
fastholdes. Hydrobalancen ligger i 
øjeblikket tæt på -20 TWh i forhold til 
normalen, så det kræver utrolig meget 
nedbør, hvis denne skal normaliseres. 
Brændselskomplekset har oplevet en 
kraftig fremgang i år, primært baseret 
på en øget efterspørgsel i kul-, gas- og 
oliemarkedet, og for nuværende er der 
ingen tegn på kraftige fald. CO

2
-prisen 

er også steget til omtrent det dobbelte 
siden årsskiftet. 

Udviklingen på det nordiske termins-
marked har været præget af skiftende 
vejrudsigter og et volatilt råvaremarked. 
På nuværende tidspunkt ser det dog ud 
til, at temperaturerne kommer tætte-
re på normalen, og vejrudsigterne be-
kræfter mere nedbør i den kommende 
periode. Det betød, at Q3-18-kontrak-
ten handlede betragteligt ned i løbet af 
mandag, hvor noget af det tabte blev 
genvundet tirsdag. YR-19 kontakten 
blev desuden påvirket af en lavere CO

2
-

pris og et lavere brændselskompleks. 
Kontrakten handlede ned i det laveste 
niveau i over en måned.  

De varme og tørre vejrprognoser bliver 
afløst af vådere og lidt køligere progno-
ser. Det betyder, at Q3-18 er handlet 
ned i samme niveau, som kontrakten 
lå i ultimo maj. Spotprisen er stadig høj 
for årstiden, og derfor bliver det vigtigt 
at følge udviklingen i vejrudsigterne for 
den korte kurve. For YR-19 bliver det 
brændselskomplekset og CO

2
-prisen, 

som følges tæt. Efter faldet er der igen 
plads til lettere prisstigninger.  

Anbefalingen

Fokus uge 24 2018

Forward Uge 23 (EUR/MWh) Uge 24 (EUR/MWh) Forventning (u. 25)

ENOMJUL-18 43,60 40,00 ↗

ENOQ3-18 44,15 40,20 ↗

ENOYR-19 36,05 32,64 ↗

SYARHYR-19 1,90 3,13 →

SYCPHYR-19 3,58 4,70 →

Den seneste uge har været påvirket af høj volatilitet i markedet. En ændring i vejrudsigterne samt et presset 
CO

2
-marked og et lidt lavere brændselskompleks har sendt priserne ned efter at have nået topniveau for 

Q3-18 og tæt på topniveau for YR-19.

Her og nu



Historisk aftale på plads mellem USA og Nordkorea 

Nedbør: Nedbørsprognosen lig-
ger lidt over normalen for de næ-
ste 10 dage, men udviklingen er 
noget usikker. Gennemsnitstem-
peraturerne for perioden ligger 
ca. 2,5 C. over normen for årsti-
den. 

Produktion og spot: Spotprisen 
forventes at ligge omkring 43 
EUR/MWh for uge 25. Vindpro-
duktion forventes lav til moderat 
i perioden. 

De seneste måneders udvikling 
med faldende EPAD priser synes 
nu at være ophørt. Tendenser 
til udvidelse af spændet mellem 
systempriser og tyske priser vil 
formentlig påvirke EPAD’s i op-
adgående retning.

EPAD’erne

Prognoserne

Nordkorea har forpligtet sig til at arbejde mod en total atomnedrustning 
på halvøen, hvilket reducerer den politiske usikkerhed mellem USA og 
Nordkorea. 

Mandagens historiske topmøde mellem USA’s præsident, Donald J. Trump, og 
den nordkoreanske leder, Kim Jong Un, resulterede i to underskrifter på en fælles 
kontrakt og hermed en fælles målsætning om at opfylde fire konkrete punkter i 
kontrakten. 

De to topledere blev enige om at samarbejde, at opbygge fred og velstand blandt 
befolkningen i de to lande. Opbyggelse af en vedvarende og stabil fredelig til-
stand på den koreanske halvø var ligeledes et punkt på dokumentet. Dertil kom-
mer sikring af krigsfangers jordiske rester. 

Men det nok væsentligste punkt er, at Nordkorea har forpligtet sig til at arbej-
de mod en total atomnedrustning på halvøen. Underskrivelse af dokumentet og 
intentionen om et samarbejde vil alt andet lige være med til at reducere den 
politiske usikkerhed mellem USA og Nordkorea, som har været kendetegnende i 
den seneste periode.  

At risikoen for et potentielt atomangreb fra Nordkorea sandsynligvis er blevet 
mindre med underskrivelse af dokumentet, vil alt andet lige være med til at sikre 
en mere stabil verdensøkonomi. Aktiemarkederne har reageret positivt på nyhe-
den, og råvaremarkederne er også steget. Brændselskomplekset har i længere 
tid været meget volatilt og i høj grad påvirket af den overordnede politiske uro og 
usikkerhed, der er relateret til markedet. 

At risikoen for et atomangreb fra Nordkorea er blevet mindre, vil reducere usik-
kerheden på råvaremarkederne betragteligt. Et mere stabilt råvaremarked vil 
medføre, at udsvingene på elmarkedet ligeledes vil blive reduceret. Nyheden er 
ligeledes umiddelbart med til at holde hånden under et i forvejen stærkt brænd-
selskompleks. 
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The coal price and fuel complex is supported by the deal between USA and 
North Korea.


