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2018 blev meget dyrt på spotmarkedet

Udgangen af 2018 betyder, at der 
nu kan ses tilbage på et meget dyrt 
år på det nordiske spotmarked. Den 
gennemsnitlige systempris for året 
blev 43,99 EUR/MWh, og det er det 
højeste gennemsnitlige prisniveau for 
et år siden 2011, hvor prisen var 47,05 
EUR/MWh. Årsagen til de høje priser 
skal især findes i vejrforholdene. En 
iskold vinter med tårnhøjt forbrug, 
især i de elvarmende dele af Norden, 
blev erstattet af en langvarig varm 
og tør sommer, der bevirkede, at 
den nordiske hydrobalance faldt 
til et gigantisk underskud på mere 

end 40 TWh. Den enormt pressede 
udbudsside på det nordiske elmarked 
betød, at spotpriserne blev sendt i 
vejret, og det hjalp ikke på situationen, 
at udviklingen på terminsmarkedet 
også var klart opadgående. Årets 
højeste dagspris blev nået 1. marts 
med et niveau på 65,42 EUR/MWh, 
mens den laveste dagspris kom 10. 
maj, hvor prisen var 16,51 EUR/MWh. 
Det virker for nuværende meget 
sandsynligt, at priserne kommer til at 
blive endnu højere i 2019, ikke mindst 
fordi hydrobalancen fortsat er i et stort 
underskud.

Det nordiske elmarked har oplevet en 
faldende tendens i slutningen af uge 
1 og i starten af uge 2. Dette skyldes 
blandt andet en negativ stemning på 
de finansielle markeder, hvor skuffen-
de nøgletal og fald på aktiemarkeder-
ne har påvirket udviklingen. Samtidig 
er CO

2
-kvotemarkedet også faldet en 

del i pris, markedet ligger nu ca. 10 % 
lavere, end det gjorde ved nytår. Det-
te har trukket elpriserne med ned. 
Q2-19-kontrakten lukkede mandag i 
47,10 EUR/MWh, mens YR-20-kon-
trakten nu koster 37,15 EUR/MWh. 

Udsigten til koldt vejr fra slutningen af 
denne uge og i starten af næste kan 
lægge yderligere pres på den hydrologi-
ske situation i Norden, hvilket vil styrke 
opsiden på det nordiske elmarked. Vi 
tror på, at markedet vender tilbage til 
den opadgående tendens, da der også 
sagtens kan være flere prisstigninger 
på vej på CO

2
-kvotemarkedet. 

Anbefalingen

Fokus uge 2 2019

Forward Uge 1 (EUR/MWh) Uge 2 (EUR/MWh) Forventning (u. 3)

ENOMFEB-19 59,80 58,55 ↗

ENOQ2-19 48,35 47,10 ↗

ENOYR-20 39,00 37,15 ↗

SYARHYR-20 5,63 5,50 ↘

SYCPHYR-20 7,50 6,95 ↘

2018 blev det dyreste år på det nordiske spotmarked i syv år, 
ikke mindst på grund af ekstreme vejrforhold både i løbet af vinteren og sommeren.

Her og nu



Faldende tendens på gasmarkedet

Nedbør: Frem til den kommende 
weekend vil nedbørsmængder-
ne ligge over normalen i Norden, 
men derefter ventes niveauet 
at falde til et godt stykke under 
sæsongennemsnittet. Hydro-
balancen ligger fortsat i et stort 
underskud.

Produktion og spot: Året starte-
de med høje spotpriser i Norden, 
og alt peger på, at dette fortsæt-
ter den kommende tid. Vi forven-
ter en gennemsnitlig systempris 
for uge 2 på ca. 51 EUR/MWh. 
Vindproduktionen ventes samlet 
set over normalen.

Siden vores sidste publikation er 
de danske YR-20-EPAD’er faldet 
en anelse i pris. DK1-EPAD’en er 
nu nede i 5,50 EUR/MWh, mens 
DK2-EPAD’en fortsat er den dy-
reste i Norden med en pris på 
6,95 EUR/MWh.

EPAD’erne

Prognoserne

De europæiske gaspriser er faldet støt i et stykke tid efterhånden, og NCG-års-
kontrakten for 2020 ligger i starten af januar på det laveste i niveau i næsten et 
halvt år med en pris, der kortvarigt faldt under 20 EUR/MWh i begyndelsen af 
uge 1. Forsyningssituationen på gasmarkedet er stærk i øjeblikket, både hvad 
angår den interne europæiske produktion og import af LNG fra andre verdens-
dele. Lagerbeholdningen på de europæiske gaslagre er generelt meget bedre på 
nuværende tidspunkt, end den var på samme tid sidste år.
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Røde aktiemarkeder påvirker energimarkederne

December var en blodrød måned på aktiemarkederne, hvor de fleste store inter-
nationale indekser endte med kraftige fald. Den negative tendens på finansmar-
kederne trækker også spor på el- og energimarkederne, og der er derfor i denne 
uge ekstra fokus på USA og Kina, der fortsat arbejder på at finde en permanent 
løsning på den handelskrig, som de to lande i nu snart et år har været involveret 
i. Sløje nøgletal fra ikke mindst Kina har øget frygten for en langvarig global øko-
nomisk krise.


