
Feriestemningen rammer markederne

Kulprisen nærmer sig 100 dollars per ton

Det internationale kulmarked er 
ekstremt bullish i øjeblikket. Det er 
først og fremmest udviklingen i Asien, 
der trækker de europæiske markeder 
med op. Kulimporten i både Kina og 
Indien har været meget kraftig den 
seneste tid på grund af hedebølge, 
der giver øget efterspørgsel, og der 
er indtil videre ikke nogle signaler, der 
indikerer, at dette er ved at stilne af. 
Samtidig er der forsyningsproblemer 
fra flere af de store traditionelle 
kulproducenter, og den verserende 
handelskrig mellem USA og Kina fører 
til yderligere usikkerhed på markedet. 

De mange bullish faktorer gør, at 
priserne har været støt stigende i lang 
tid efterhånden, og årskontrakten for 
YR-19 er nu på det højeste niveau set i 
fire år. API 2 Cal-19-kontrakten lukkede 
mandag i knap 93 amerikanske dollars 
per ton. Kulprisen er steget med næsten 
10 dollars på mindre end en måned, 
og det virker således ikke utænkeligt, 
at vi kommer op og nærmer os 100 
dollars per ton inden for en overskuelig 
fremtid. Dette kræver dog, at de bullish 
signaler på markedet fortsætter.

Efter flere uger med massive prisstig-
ninger på tværs af det nordiske elmar-
ked stagnerede udviklingen i sidste uge. 
Vejrudsigterne er fortsat tørre og den 
hydrologiske situation svækket, men 
disse scenarier er efterhånden priset ind 
af markedet, der ikke handlede yderli-
gere opad i denne omgang. Handelsak-
tiviteten er dalende, da feriestemningen 
er ved at indfinde sig på markederne. 
Q4-18-kontrakten faldt 0,60 EUR/MWh 
til 50,15 EUR/MWh, mens YR-19-kon-
trakten faldt 0,50 EUR/MWh og lukkede 
mandag i 38,20 EUR/MWh. 

Vi så en lille nedjustering i sidste uge, 
men generelt virker opsiden bestemt 
ikke til at være forsvundet på det nordi-
ske marked. Når den hydrologiske situa-
tion er så svag, som tilfældet er, vil Nor-
den i udpræget grad følge udviklingen i 
Tyskland, og her er der fortsat stigende 
priser. Vi tror på en let stigende tendens 
så længe vejrudsigterne holder sig tørre.

Anbefalingen

Fokus uge 28 2018

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

ENOMAUG-18 48,75 49,40 ↗

ENOQ4-18 50,75 50,15 ↗

ENOYR-19 38,70 38,20 ↗

SYARHYR-19 2,70 2,40 ↘

SYCPHYR-19 4,00 3,73 ↘

Energi Danmark Fokus holder sommerferie i de kommende to uger (29 og 30). 
Vi er tilbage igen i uge 31, onsdag den 1. august.

Her og nu



Belgiske kernekraftproblemer giver usikkerhed på markedet

Nedbør: Med få undtagelser har 
de sidste to-tre måneder været 
meget tørre i Norden, og det ser 
ud til at dette fortsætter som 
minimum en uge frem. Hydroba-
lancen er nu faldet til et gigantisk 
underskud på hele 35 TWh. 

Produktion og spot: Der er ingen 
tegn på, at spotpriserne i Norden 
vil falde lige foreløbigt. Gennem-
snitsprisen for uge 28 kunne me-
get vel blive over 50 EUR/MWh. 
Vindproduktionen er fortsat lav i 
det højtryksprægede vejr.

Priserne på de danske YR-19-
EPAD’er fortsætter med at falde. 
DK1-EPAD’en lukkede mandag 
i 2,40 EUR/MWh, et fald fra sid-
ste uge på 0,30 EUR/MWh. DK2-
EPAD’en er samtidig faldet 0,27 
EUR/MWh til 3,73 EUR/MWh.

EPAD’erne

Prognoserne

Flere belgiske kernekraftreaktorer er blevet taget ud af drift af sikker-
hedshensyn, og det presser de europæiske elmarkeder, hvor priserne i 
forvejen stormer i vejret. 

I henholdsvis 2016 og 2017 var der på de europæiske el- og energimarkeder stor 
fokus på kernekraftsektoren i Frankrig, der var under pres som følge af uforud-
sete produktionsstop og mangelfulde sikkerhedstjek. Problemerne førte til sto-
re prisstigninger på de fleste europæiske elmarkeder, ligesom kul- og gaspriser 
også blev sendt i vejret. Denne sommer er det så den belgiske kernekraftsektor, 
der er ramt af tilsvarende problemer.

I juni valgte de belgiske kernekraftoperatører at stoppe driften på fire af landets 
kernekraftreaktorer, da sikkerhedsundersøgelser viste sprækker i den beton, der 
omgiver reaktorerne. Det drejer sig om reaktor 1, 2 og 3 på Doel-kraftværket 
samt om reaktor 3 på Tihange-værket. Doel og Tihange er de eneste to funge-
rende kernekraftværker i landet.

De fire reaktorer har en samlet installeret kapacitet på ca. 4.000 MW og er der-
med en afgørende del af den belgiske elproduktion. I forvejen er Belgien typisk 
meget afhængig af import fra nabolandene for at dække efterspørgslen, og den-
ne udvikling stiller nu landet i en endnu mere presset position, der også påvirker 
resten af Europa.

De seneste meldinger fra kernekraftoperatørerne går på, at reaktorerne kan 
være ude af drift i månedsvis, mens yderligere undersøgelser pågår, og det ef-
terfølgende reparationsarbejde så skal i gang. I mellemtiden er belgierne nødt til 
at finde deres energikilder andre steder, og det påvirker elpriserne i hele Central-
europa, da nabolandene kan komme til at øge eksporten til Belgien, og elpriserne 
i de lande dermed også vil stige. 

Også Norden bliver påvirket af situationen. De tyske elpriser, som Norden har 
lagt sig tæt op ad i løbet af de seneste, meget tørre uger, stiger også som følge 
af situationen i Belgien. Der er dermed nu endnu en bullish faktor i spil, der kan 
bidrage til at holde priserne i Norden høje i løbet af sommeren og det kommende 
efterår. 
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