
Prisfald på tværs af råvaremarkederne

Spreadet til Tyskland mindskes 

Forskellen mellem de nordiske og 
de tyske elpriser steg voldsomt 
først på efteråret, men de seneste 
uger er spreadet mellem Norden og 
Tyskland skrumpet en anelse ind 
igen. I begyndelsen af oktober var den 
tyske Cal-19-kontrakt ca. 15 EUR/
MWh dyrere end den nordiske, men 
her en måned senere er forskellen 
nu nede på 12 EUR/MWh. Det er 
frem for alt de meget store prisfald 
på tværs af råvaremarkerne og på 
CO

2
-kvotemarkedet, der har ført til 

denne udvikling. Det tyske elmarked 
er mere baseret på fossile brændsler, 

end vi er i Norden, og derfor har det 
tyske marked også reageret stærkere 
end det nordiske på blandt andet 
et enormt prisfald på mere end 25 
% på CO

2
-kvotemarkedet i løbet af 

oktober. Samtidig har den hydrologiske 
situation i Norden ikke ændret sig 
nævneværdigt i løbet af måneden. 
Tilbage i september var det netop en 
pludselig forbedring af hydrobalancen, 
der fik spreadet til Tyskland til at stige 
kraftigt. Fortsætter den negative 
udvikling på råvaremarkederne, er der 
helt sikkert rum til, at spreadet bliver 
endnu smallere.

Det nordiske elmarked bevægede sig 
stort set sidelæns i sidste uge. Uge 45 
ser meget tør ud, men prognoserne 
begyndte i sidste uge at indikere våde-
re vejr fra starten af uge 46. Da tem-
peraturerne fortsat ser ud til at holde 
sig over sæsonnormalen, reagerede 
markedet sidst på ugen ved at hand-
le nedad, støttet af faldende råvare-
priser. Q1-19-kontrakten endte ugen 
med en lille stigning på 0,25 EUR/MWh 
og lukkede mandag i 46,45 EUR/MWh. 
YR-19-kontrakten koster nu 37,05 
EUR/MWh, hvilket er 0,23 EUR/MWh 
mindre end i sidste uge.  

Den generelle stemning på markedet 
er bearish i øjeblikket, ikke mindst på 
grund af fald på tværs af brændsels-
komplekset og på det tyske elmar-
ked. Det er dog værd at bemærke, at 
CO

2
-kvotemarkedet lever lidt sit eget 

liv og hurtigt kan stige i pris. Vi tror 
mest på et let prisfald i næste uge, men 
vi kan se pludselige stigninger, hvis 
kvotemarkedet begynder at rette sig.

Anbefalingen

Fokus uge 45 2018

Forward Uge 44 (EUR/MWh) Uge 45 (EUR/MWh) Forventning (u. 46)

ENOMDEC-18 45,40 46,35 ↘

ENOQ1-19 46,20 46,45 ↘

ENOYR-19 37,28 37,05 ↘

SYARHYR-19 4,43 4,30 ↘

SYCPHYR-19 6,88 6,68 ↘

Pilen peger fortsat nedad på råvaremarkederne. Især oliemarkedet er faldet meget den 
sidste tid, og det smitter af på alle relaterede markeder.

Her og nu



Stigende produktion giver faldende oliepriser

Nedbør: Den seneste uge er vejr-
udsigterne i Norden blevet no-
get vådere, og fra og med den 
kommende weekend vil ned-
børsmængderne givetvis stige 
til over sæsonnormalen. Hydro-
balancen er dog fortsat i et lille 
underskud.

Produktion og spot: Vindpro-
duktionen i Norden er fortsat 
en smule under det normale for 
årstiden, og dette ser også ud til 
at blive tilfældet i næste uge. Sy-
stemprisen ser da også ud til at 
stige, og gennemsnittet for ugen 
bliver sandsynligvis ca. 47 EUR/
MWh.

Der var yderligere prisfald på de 
danske YR-19-EPAD’er i sidste 
uge. DK1-EPAD’en faldt 0,13 
EUR/MWh til 4,30 EUR/MWh, 
mens DK2-EPAD’en nu koster 
6,68 EUR/MWh, 0,20 EUR/MWh 
mindre end sidste uge.

EPAD’erne

Prognoserne

Olieprisen er faldet med mere end 15 % siden starten af oktober, efter at flere 
af verdens største producenter er begyndt at skrue op for udvindingen. 

I begyndelsen af oktober ramte olieprisen efter en lang bullish periode sit høje-
ste niveau i fire år, da prisen på en tønde Brent-olie nåede over 85 amerikanske 
dollars. Det var ikke mindst frygten for forsyningssituationen på markedet, der 
var i fokus, da USA gjorde det klart, at der vil blive lagt nye sanktioner på Iran 
fra starten af november. Sanktioner, der vil påvirke landets muligheder for at 
eksportere olie.

Siden starten af oktober har markedet radikalt ændret retning, og her en måned 
senere kan vi konstatere, at olieprisen er faldet mere end 15 %. En tønde Brent-
olie handler nu til ca. 73 dollars, det laveste niveau på markedet siden i sommer. 

Det er først og fremmest indikationer om øget produktion, der har presset mar-
kedet nedad. Den amerikanske produktion er i løbet af oktober steget til et re-
kordhøjt niveau på 11,35 millioner tønder per dag. Dermed overhaler landet Rus-
land som verdens største olieproducent, selvom russerne endda også har skruet 
op for produktionen i samme periode. Endelig har markedet også reageret på, 
at Saudi-Arabien har lovet at øge udvindingen for at dække den efterspørgsel, 
som Iran ikke længere kan møde, når sanktionerne mod landet tager fart. Iran 
og Saudi-Arabien har et særdeles anstrengt forhold til hinanden, så de ameri-
kanske sanktioner er en oplagt mulighed for saudierne til at overtage iranernes 
markedsandele. Det er fortsat usikkert, hvor meget mulighed Iran vil have for at 
eksportere olie efter starten på sanktionerne. USA indikerede mandag, at otte 
lande, herunder Kina og Indian, vil få tilladelse fra amerikanerne til at fortsætte 
med at købe iransk olie.

Den faldende oliepris har i den grad smittet af på de relaterede markeder, hvor 
både kul, gas og CO

2
-kvotepriser også er faldet markant i løbet af oktober. Dette 

har påvirket de europæiske elmarkeder, hvor eksempelvis det kulafhængige ty-
ske marked har oplevet store fald i månedens løb.
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