
Kulmarkedets nedtur fortsætter 

Presset vokser på kulmarkedet

De europæiske kulmarkeder er fortsat 
under massivt pres. Mandag handler 
API 2-årskontrakten for 2020 til en 
pris på 76 dollars per ton, hvilket er 
den laveste pris i næsten et år for 
denne specifikke kontrakt. I forhold 
til elproduktion oplever kulmarkedet 
i øjeblikket høj konkurrence fra gas, 
da dette marked oplever lave priser 
og stigende udbud. De europæiske 
gaslagre er fyldt godt op sammenlignet 
med normalt, og de lave gaspriser har 
ført til et skifte fra kul til gas, hvad 
angår elproduktion. Profitmargenen på 
kul til elproduktion er samtidig faldet. 

Der er dog lidt håb for kulmarkedet, der 
nu igen oplever stigende priser i Kina, 
hvilket dog indtil videre ikke er noget, der 
påvirker markedet i Europa. Købelysten 
på de europæiske kulmarkedet holder 
sig i bund, og lagerbeholdningerne på 
de store kulterminaler fortsætter med 
at stige. Der er i øjeblikket omkring to 
millioner ton kul mere på lager, end der 
var på samme tid sidste år, og så længe 
vi oplever en enormt svag efterspørgsel 
på det fysiske marked, vil dette tal 
sagtens kunne stige yderligere.

Én uge med stigende elpriser i Norden 
var, hvad det kunne blive til, før mar-
kedet begyndte at falde igen. I sidste 
uge oplevede især den lange ende af 
kurven prisfald, der både kan tilskrives 
faldende kul- og gaspriser og en for-
bedret hydrobalance. Også de nær-
meste kontrakter på terminsmarkedet 
faldt, da vejrudsigterne virker enige 
om, at det milde vejr vender tilbage 
sidst i denne uge. Q2-19-kontrakten 
endte ugen med et fald på 0,95 EUR/
MWh og koster nu 40,15 EUR/MWh. 
YR-20-kontrakten er faldet 2,94 EUR/
MWh og ligger nu på 35,46 EUR/MWh.

Vi oplever i øjeblikket et meget usikkert 
marked, og vi går nu en afgørende uge 
i møde, hvad angår Brexit. Markederne 
tror på en udsættelse af Brexit, men 
hvis afstemningerne i det britiske par-
lament falder anderledes ud, kan det 
føre til pludselige prisudsving. Indtil vi-
dere tror vi dog mest på stigende priser 
i den kommende uge.

Anbefalingen

Fokus uge 11 2019

Forward Uge 10 (EUR/MWh) Uge 11 (EUR/MWh) Forventning (u. 12)

ENOMAPR-19 43,25 41,90 ↗

ENOQ2-19 41,10 40,15 ↗

ENOYR-20 38,40 35,46 ↗

SYARHYR-20 4,48 5,13 ↘

SYCPHYR-20 6,88 7,00 ↘

De europæiske kulpriser fortsætter med at falde. Kul oplever stigende konkurrence fra gas, 
og det svækker den allerede lave efterspørgsel yderligere.

Her og nu



USA’s olieeksport fortsætter med at stige

Nedbør: Efter en kortvarigt tør 
periode er de nordiske vejrudsig-
ter nu igen våde, og det er med 
udsigt til høje nedbørsmængder 
stort set resten af måneden. 
Hydrobalancens underskud er 
svundet yderligere ind, og ventes 
nu på 8,8 TWh om to uger.

Produktion og spot: Vindproduk-
tionen ventes fortsat over nor-
malen i Norden i den kommen-
de uge. Vi forventer derfor en 
gennemsnitlig systempris på ca. 
samme niveau som i sidste uge, 
hvilket vil sige ca. 42-43 EUR/
MWh.

Efter et par uger med prisfald var 
der i sidste uge store stigninger 
på de danske YR-20-EPAD’er. 
DK1-EPAD’en ligger nu til en 
markedspris på 5,13 EUR/MWh, 
mens DK2-EPAD’en er steget til 
7,00 EUR/MWh.

EPAD’erne

Prognoserne

Ifølge en ny rapport fra det Internationale Energiagentur (IEA) vil USA 
fortsætte med at øge sin olieeksport de kommende fem år og blive ver-
dens næststørste olieeksportør.

Olieproduktionen fortsætter med at stige i USA. Landets produktionsniveau 
når i begyndelsen af 2019 nye rekorder, og den øgede amerikanske udvinding 
har i nogen grad neutraliseret effekten af de produktionsbegrænsninger, som 
OPEC-landene og Rusland blev enige om tilbage i december sidste år. Prisen på 
en tønde Brent-olie ligger i øjeblikket stabilt omkring 66 amerikanske dollars.

I en ny rapport og prognose, som det Internationale Energiagentur (IEA) netop 
har publiceret, estimerer agenturet, at den amerikanske olieproduktion kommer 
til at fortsætte med at stige kraftigt de kommende år. Produktionsniveauet lå 
sidste år på 10,9 millioner tønder per dag, men IEA forventer, at det tal stiger 
til 12,4 millioner tønder i år og 13,2 millioner tønder per dag i 2020. Det er først 
og fremmest landets store satsning på udvinding af skifer-olie, der betyder, at 
amerikanerne kan øge udvindingen så meget.

Ifølge IEA kommer amerikanernes eksport også til at stige løbende i de kom-
mende fem år. Hvis IEA’s beregninger holder stik, vil USA i 2024 have overhalet 
Rusland som verdens næststørste olieeksportør og vil samtidig nærme sig Sau-
di-Arabien på førstepladsen. Disse lande kommer ikke til at øge produktionen 
i nær så høj grad, da man her prioriterer højere priser, og derfor gerne ser en 
lavere vækst i det globale udbud. 

Hvad angår OPEC, er spørgsmålet som altid, om organisationen kan enes om 
en retning, eller om de mange interne stridigheder mellem medlemmerne kan 
betyde, at et eller flere lande går solo og i stedet begynder at øge produktionen i 
håb om at vinde markedsandele. OPEC er i øjeblikket under massivt pres af USA’s 
præsident Trump, der ikke billiger landenes politik om at begrænse udvindingen.
Væksten i produktion og eksport falder sammen med, at IEA også estimerer en 
årlig stigning i den globale efterspørgsel på omkring 1,2 millioner tønder per dag 
frem mod 2024. Dette er en lille opbremsning i væksten, hvilket blandt andet 
skyldes energieffektiviseringer samt en stigende rolle til elbiler.
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