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G20-topmøde i fokus på markedet

I weekenden var flere af verdens mest 
magtfulde statsledere samlet i Buenos 
Aires til det årlige G20-topmøde. En af 
de mest imødesete begivenheder ved 
topmødet var Donald Trumps møde 
med Kinas præsident Xi Jinping. De to 
skulle forsøge at finde en løsning på den 
efterhånden langstrakte handelskrig 
de to lande imellem. Parterne lykkedes 
ikke med at begrave stridsøksen 
helt men blev enige om 90 dages 
”våbenhvile” i handelskrigen. Et andet 
tema på topmødet var oliemarkedet. 
Saudi-Arabiens kronprins Mohammed 
Bin Salman og Ruslands præsident 

Vladimir Putin var begge til stede 
ved mødet, hvor de kunne diskutere 
de kraftigt faldende internationale 
oliepriser. Putin og Bin Salman 
signalerede, at de tror på en ny aftale 
om produktionsbegrænsninger ved 
torsdagens olietopmøde mellem OPEC-
landene og Rusland. Disse nyheder 
fra G20-mødet førte til en bullish 
stemning på tværs af markederne og 
var også med til at sende priserne på 
det nordiske elmarked i vejret i løbet af 
mandag. 

Det nordiske elmarked steg støt gen-
nem det meste af den forgangne uge. 
I begyndelsen var det koldere og tør-
rere vejrudsigter samt høje spotpri-
ser, der sendte terminspriserne opad, 
mens øjnene efter weekenden var 
rettet mod en forbedret stemning i 
den kinesisk-amerikanske handelskrig 
samt signaler fra Rusland og OPEC 
om, at man igen vil skære i oliepro-
duktionen. Q1-19-kontrakten lukkede 
mandag i 50,85 EUR/MWh, en stigning 
på 1,62 EUR/MWh i ugens løb, mens 
YR-19-kontrakten steg 2,75 EUR/
MWh til 43,30 EUR/MWh.

Der er i øjeblikket én dominerende pris-
driver på det nordiske elmarked, og det 
er temperaturerne. Vejrudsigterne for-
udser lige nu, at det kolde vejr vender 
tilbage i løbet af uge 49, og det giver 
rum til prisstigninger på et marked, 
der er faldet den sidste tid. Vi tror på 
stigende priser på både den korte og 
lange ende i den kommende uge.

Anbefalingen

Fokus uge 49 2018

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

ENOMJAN-18 52,10 53,51 ↗

ENOQ1-19 49,23 50,85 ↗

ENOYR-19 40,55 43,30 ↗

SYARHYR-19 4,33 5,05 ↗

SYCPHYR-19 5,93 6,75 ↗

Markedet justerede op i sidste uge efter prisfald ugen forinden. Fokus var blandt andet på 
G20-topmødet i Argentina samt OPEC og Ruslands oliepolitik.

Her og nu



Fortsat underskud på hydrobalancen

Nedbør: I løbet af dagene frem 
mod den kommende weekend 
vil nedbørsmængderne i Norden 
aftage kraftigt. Herefter ventes 
der tørt vejr i minimum halvan-
den uges tid, hvilket er et bullish 
signal for det nordiske elmarked.

Produktion og spot: Omstændig-
hederne giver anledning til høje 
nordiske spotpriser i øjeblikket. 
Vi forventer et prisniveauet for 
uge 49 på ca. 48 EUR/MWh, og 
ca. 52 EUR/MWh i uge 50. Vind-
produktionen ventes omkring 
det normale for årstiden.

For anden uge i træk var der klare 
prisstigninger på de danske YR-
19-EPAD’er i sidste uge. DK1-
EPAD’en steg 0,72 EUR/MWh 
til 5,05 EUR/MWh, mens DK2-
EPAD’en nu koster 6,75 EUR/
MWh, 0,82 EUR/MWh mere end 
sidste uge.

EPAD’erne

Prognoserne

Den hydrologiske situation i Norden var voldsomt presset i sommer, hvor en 
lang tørke sendte hydrobalancen ned i et underskud på op mod 40 TWh. Først 
på efteråret steg balancen lynhurtigt til omkring 0, men små nedbørsmængder i 
november og tørre vejrudsigter for perioden frem mod afslutningen af uge 50 har 
nu igen forværret situationen her ved indgangen til vinteren. Analysebureauet 
PointCarbon forventer, at hydrobalancen om 14 dage vil ligge i et underskud på 
omkring 12,5 TWh.
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Dyr december i vente på spotmarkedet

Udsigten til koldt og tørt vejr i de kommende uger kan medføre, at december 
bliver den dyreste måned på det nordiske spotmarked i otte år. De seneste vejr-
udsigter forudser temperaturer under normalen i ca. halvanden-to uger herfra, 
og hvis prognoserne bliver endnu koldere, eller det kolde vejr fortsætter endnu 
længere, kan vi se frem til en meget dyr måned på spotmarkedet. Det er ikke 
utænkeligt at den gennemsnitlige systempris kan nærme sig 52 EUR/MWh. Dette 
vil være det højeste niveau siden december 2010, hvor gennemsnitsprisen var 
81,65 EUR/MWh. 


