
Højeste kvotepris i 11 år

CO
2
-kvotemarkedet har fortsat pil opad

Det europæiske CO
2
-kvotemarked har 

ikke skruet ned for prisstigningerne 
siden vores sidste publikation i uge 15, 
og i ugen op til påske steg kvoteprisen 
til det højeste niveau, vi har set i hele 
11 år. Onsdag den 17. april nåede 
markedet en pris på 27,46 EUR/t, og vi 
skal tilbage til 2008 for at finde et højere 
prisniveau. Samtidig er prisen nu tæt på 
at nå det højeste niveau nogensinde. I 
april 2006 nåede kvotemarkedet en pris 
på 31,00 EUR/t, og det virker meget 
sandsynligt, at denne rekord kan blive 
slået senere i år. Selvom der er faldet 
midlertidig ro på Brexit-situationen, 

er dette kun en del af historien bag 
prisstigningerne. Købelysten på 
markedet er meget høj, både blandt 
CO

2
-udledere, der skal have købt 

kvoter ind for at dække deres forbrug, 
og blandt spekulanter. Spekulativ 
handel blandt nogle af markedets 
store aktører er sandsynligvis en af de 
helt afgørende årsager til udviklingen. 
Markedet lader til at puste en smule 
ud ovenpå stigningen før påske, men 
det skal bestemt ikke udelukkes, at vi 
prisen begynder at stige igen i løbet af 
den kommende uge.

Siden vores sidste publikation for 14 
dage siden er terminspriserne på det 
nordiske elmarked steget yderligere, 
men der er dog tale om relativt be-
grænsede stigninger sammenlignet 
med de enorme prishop, vi har oplevet 
tidligere i løbet af marts og april. Det 
lader til, at markedet er ved at falde til 
ro efter nogle voldsomme stigninger. 
Onsdag inden påske lukkede Q3-19 
kontrakten til en pris på 43,70 EUR/
MWh, en stigning på 1,70 EUR/MWh 
siden vores sidste udgivelse. Samtidig 
er YR-20-kontrakten steget med 0,75 
EUR/MWh og koster nu 38,35 EUR/
MWh. 

CO
2
-kvotemarkedet er fortsat den af-

gørende prisdriver, og dette marked er 
så usikkert lige nu, at det derfor også 
er meget svært at gætte på udvik-
lingen for de nordiske elpriser. Vi tror 
mest på en sidelæns eller let faldende 
tendens den kommende uge, men hvis 
CO

2
 igen pludselig tager et prishop, vil 

Norden givetvis følge med opad.

Anbefalingen

Fokus uge 17 2019

Forward Uge 15 (EUR/MWh) Uge 17 (EUR/MWh) Forventning (u. 18)

ENOMMAY-19 41,00 42,25 →

ENOQ3-19 42,00 43,70 →

ENOYR-20 37,60 38,35 →

SYARHYR-20 5,28 5,40 ↗

SYCPHYR-20 7,45 7,43 ↗

Det europæiske CO
2
-kvotemarked nåede sit højeste prisniveau i hele 11 år i ugen før påske. 

Købsaktiviteten på markedet er høj, og Brexit-uroen er forsvundet.

Her og nu



Tyskland halter efter planen om grøn omstilling

Nedbør: Nedbørsmængderne 
over Norden er steget en anelse 
men ligger midt i uge 17 fortsat 
under sæsonnormalen. Niveauet 
kan dog stige til over det gen-
nemsnitlige senere på ugen, og 
hydrobalancens underskud kan 
derefter begynde at svinde ind.

Produktion og spot: Vindproduk-
tionen i Norden ventes at stige 
markant den kommende uge ef-
ter en periode med svag vind i 
højtrykspræget vejr. Vi forvente-
ren gennemsnitlig systempris for 
uge 17 på omkring 40 EUR/MWh.

I forhold til vores sidste publi-
kation ligger YR-20-EPAD’en i 
DK1 stort set uændret, med en 
markedspris på 5,40 EUR/MWh. 
DK2-EPAD’en er faldet en anelse 
og koster nu 7,43 EUR/MWh.

EPAD’erne

Prognoserne

Det bliver en enorm udfordring for Tyskland at udbygge sin vind- og sol-
energisektor, så landet kan nå sine målsætninger på klimaområdet.

Tyskland har en målsætning om, at 65 % af landets energimix i 2030 skal dæk-
kes af vedvarende energikilder, men det bliver vanskeligt for tyskerne at leve op 
til målsætningerne. Dette på trods af flere år, hvor både regering og en speciel 
kulkommission har arbejdet med at finde den mest realistiske måde for landet at 
komme igennem en grøn omstilling. 

Hvis landet skal opfylde målsætningen, vil det som minimum kræve, at der hvert 
år installeres 8 GW ny sol- og onshore vindkapacitet, men sidste år lykkedes 
det kun landet at udbygge sol- og vindkraften med i alt 5,4 GW. Dette ifølge 
landets miljøagentur, UBA, der samtidig udtaler, at de 65 % vedvarende energi er 
afgørende for, at landets kan sænke CO

2
-udledningen, så meget som man har 

ambitioner om.

Den tyske energisektor skal i 2030 efter planen have sænket sin CO
2
-udledning 

med 61 % sammenlignet med niveauet fra 1990. Sidste år udledte sektoren 299 
millioner tons CO

2
, hvilket kun er 36 % lavere end 1990-niveauet. Det er ifølge 

UBA ikke mindst en opbremsning i byggeriet af vindmøller, der er årsag til, at man 
halter efter tidsplanen, og da man mangler landområder til at opføre møllerne, vil 
dette problem blive en udfordring på sigt. 

Hvis tyskerne ikke kan udbygge vindsektoren så meget, som man havde håbet, 
vil landet kun have et valg, hvis man vil øge den vedvarende energis rolle i ener-
gimixet, og det er at lukke flere kulkraftværker end tidligere planlagt. Dette kan 
imidlertid true landets forsyningssikkerhed og er således heller ikke nogen oplagt 
løsning på problemet. 

Resten af de europæiske lande følger nøje med i, hvad der sker i Tyskland, og det 
vil også kunne have stor betydning for de nordiske elpriser i løbet af de kommen-
de årtier, hvordan det tyske energimix ser ud. 
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