
Trumps Iran-beslutning rystede markedet

Ingen ende på prisstigningerne

Der lader ikke til at være nogen ende 
på de enorme prisstigninger, der de 
sidste mange uger har præget både 
el- og råvaremarkeder. Det nordiske 
elmarked reagerer i øjeblikket meget 
kraftigt på en kombination af tørre 
vejrudsigter, en svækket hydrobalance 
og stigende brændselspriser. I løbet 
af mindre end to måneder er den 
nordiske YR-19-kontrakt nu steget 
med 30 %, og lignende stigninger gør 
sig gældende på andre markeder. 
Olieprisen er i samme periode steget 
med knap 20 %, mens prisen på et ton 
kun er steget med ca. 25 % siden midten 

af marts. Markedet lader til at befinde 
sig i en ”perfect storm” i øjeblikket, 
hvor de forskellige bullish signaler fra 
råvaremarkederne holder hinanden 
ved lige, og ikke mindst på kulmarkedet 
er der ingen udsigt til, at udviklingen 
vender lige foreløbigt. Markedet 
modtager meget stærke signaler fra 
Asien i øjeblikket, hvor forbruget af kul 
er højt i både Kina og Indien. Dermed 
kan det kulafhængige tyske elmarked 
sagtens stige yderligere, og det vil også 
smitte af på Norden. 

Uge 19 blev endnu en uge med stig-
ninger på det nordiske elmarked, som 
oplever bullish signaler fra stort set alle 
kanter. Vejrudsigterne er knastørre, det 
tyske elmarked stiger voldsomt, og rå-
varemarkedernes optur fortsætter. Kun 
let faldende spotpriser trak en anelse 
i den anden retning. Da markedet luk-
kede mandag eftermiddag kostede 
Q3-18-kontrakten 36,15 EUR/MWh, en 
stigning på 1,85 EUR/MWh fra sidste 
uge. YR-19-kontraktens stigning var på 
1,65 EUR/MWh. Den lukkede mandag i 
34,75 EUR/MWh, det højeste prisniveau 
nogensinde.

Vi ser ikke nogen grund til, at prisstig-
ningerne ikke kan fortsætte. Vejrudsig-
terne er meget tørre, og efter Trumps 
beslutning om at trække USA ud af 
Iran-aftalen, vil den usikre stemning på 
råvaremarkederne givetvis fortsætte, 
og vi kan derfor se opsiden fortsætte. 
Stigende priser på i hvert fald den lange 
ende af kurven virker derfor sandsynli-
ge.

Anbefalingen

Fokus uge 20 2018

Forward Uge 19 (EUR/MWh) Uge 20 (EUR/MWh) Forventning (u. 21)

ENOMJUN-18 33,70 35,30 ↗

ENOQ3-18 34,30 36,15 ↗

ENOYR-19 33,10 34,75 ↗

SYARHYR-19 2,28 2,03 ↘

SYCPHYR-19 3,93 3,78 ↘

Priserne fortsætter med at stige på både el- og råvaremarkeder. 
Vejrudsigterne for de kommende uger er meget tørre. 

Her og nu



Olien stiger efter Trumps Iran-beslutning

Nedbør: Der ventes ikke megen 
nedbør i Norden den kommende 
uge, og hydrobalancen svækkes 
derfor. Den ventes i et under-
skud på 12 TWh i slutningen af 
maj. Først sidst i uge 21 ventes 
der nedbør over normalen.

Produktion og spot: Med en gen-
nemsnitlig systempris på 24,91 
EUR/MWh blev uge 19 årets hid-
til billigste på det nordiske spot-
marked. Vi forventer, at niveauet 
stiger i det tørre vejr i denne uge. 
Vindproduktionen vil ligge over 
normalen, men falder hen mod 
weekenden.

Der var yderligere prisfald på de 
danske YR-19-EPAD’er i sidste 
uge. DK1-EPAD’en faldt 0,25 
EUR/MWh til 2,03 EUR/MWh, 
mens DK2-EPAD’en faldt 0,15 
EUR/MWh og mandag lukkede i 
3,78 EUR/MWh.

EPAD’erne

Prognoserne

Donald Trump besluttede i sidste uge at trække USA ud af den vestlige atom-
aftale med Iran. Det har fået olieprisen til at stige til det højeste niveau siden 
2014. 

Oliemarkedet holdt vejret sidste uge, da Donald Trump havde annonceret, at han 
tirsdag ville melde sin beslutning ud, om USA ville forlade den vestlige atomaftale 
med Iran. I løbet af tirsdagen faldt priserne, da CNN viderebragte rygter om, at 
Trump ikke ville opgive aftalen, men virkeligheden viste sig at blive en anden.
Trump meldte tirsdag aften dansk tid ud, at USA går ud af aftalen med iranerne 
og genindfører sanktioner mod landet. Dette på trods af, at der fortsat fra euro-
pæisk hold er opbakning til aftalen, der går ud på, at Iran skal stoppe sit atom-
program mod til gengæld at få lettet de internationale sanktioner, herunder de 
der oprindeligt ramte landets olieeksport.

Da Trumps beslutning blev annonceret, begyndte oliemarkedet at stige kraftigt. 
Alene onsdag steg prisen på en tønde Brent-olie med knap 2 amerikanske dollars 
sammenlignet med lukkekursen fra tirsdag, på grund af den usikkerhed, som 
amerikanernes beslutning skaber på markedet. Der bliver nu spekuleret i, om vi 
kommer til at se den globale forsyningssituation blive indskrænket yderligere, ef-
ter et par år hvor OPEC og Rusland har drevet priserne i vejret ved hjælp af deres 
aftale om produktionsbegrænsninger. Prisstigningerne fortsatte senere på ugen, 
og en tønde Brent-olie toppede på 77,50 dollars, hvor prisen ligger i begyndelsen 
af uge 20.

Det står fortsat ikke klart, hvordan de lande, som Iran primært eksporterer olie til, 
vil reagere på den amerikanske udmelding af atomaftalen. Der er allerede rygter 
på markedet, om at USA vil sanktionere de lande, der fortsætter med at handle 
med iranerne, om end de præcise detaljer fortsat ikke er klarlagte. Hvis EU fort-
sætter med fuldtonet at bakke op om aftalen, kan der være en diplomatisk krise 
på vej mellem USA og landets vestlige allierede. Oliemarkedet vil derfor skulle 
holde øje med, hvordan den iranske eksport udvikler sig. Iranernes olieeksport 
steg markant efter sanktionerne blev ophævet i 2016, og Iran er i dag i top 5 i 
verden over olieproduktion. 
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