
Kulmarkedet fortsætter nedturen

Fortsat pil nedad på kulmarkedet

Krisetiderne er ikke forbi på det 
europæiske kulmarked. Tirsdag 
morgen ligger prisen på API 2 Cal-20-
kontrakten, et ton kul til levering næste 
år, på 69,00 dollars per ton, hvilket er 
det laveste prisniveau, vi har set i mere 
end halvandet år. Kulkraftens rolle i det 
europæiske energimix er i stor grad 
blevet overtaget af gas, og der er ikke 
noget, der for nuværende tyder på, at 
dette billede er ved at ændre sig, da 
gasmarkederne fortsat modtager store 
mængder LNG fra andre verdensdele. I 
mellemtiden er de europæiske kullagre 
stadig godt fyldt op sammenlignet 

med normalen, og vi forventer, 
at overforsyningen på markedet 
fortsætter de kommende måneder, 
hvis alle de store kulproducerende 
lande formår at holde eksporten 
kørende på det nuværende niveau. I 
Asien er kulforbruget steget an anelse 
på det seneste, hvor især Kina ser ud til 
at have skruet op for den kulbaserede 
elproduktion, men det er ikke noget 
der for alvor formår at smitte af på 
udviklingen i Europa.

Sidste uge blev karakteriseret ved 
meget moderate prisudsving på det 
nordiske elmarked. Samlet set endte 
ugen stort set på samme prisniveau, 
som den startede, både hvad angår 
de korte og de lange kontrakter. Kvo-
temarkedet faldt sidst på ugen efter 
en stærk start, og vejrudsigterne gav 
også markedet noget blandede signa-
ler. Q3-19-kontrakten lukkede man-
dag i 41,90 EUR/MWh, præcist sam-
me pris som for en uge siden, mens 
YR-20-kontrakten er faldet en anelse, 
med 0,45 EUR/MWh, til en lukkekurs 
mandag på 36,50 EUR/MWh. 

Markedet har bevæget sig sidelæns i 
et par uger nu, og vi tror for den kom-
mende uge mest på en faldende ten-
dens. Kul- og gaslagrene er fyldte, og 
vejrudsigterne indikerer vådere og mil-
dere vejr fra starten af uge 21. En stig-
ning på CO

2
-markedet vil kunne føre til 

en anden udvikling, men umiddelbart 
tror vi mest på prisfald.

Anbefalingen

Fokus uge 20 2019

Forward Uge 19 (EUR/MWh) Uge 20 (EUR/MWh) Forventning (u. 21)

ENOMJUN-19 41,75 40,85 ↘

ENOQ3-19 41,90 41,90 ↘

ENOYR-20 36,95 36,50 ↘

SYARHYR-20 5,38 4,90 ↗

SYCPHYR-20 7,58 7,13 ↗

Prisen på et ton kul ligger på det laveste niveau i omkring halvandet år. Efterspørgslen er lav, 
og det ser ikke ud til at ændre sig lige foreløbigt.

Her og nu



CO
2
-udledning fylder i EU-valgkampen

Nedbør: Det er meget tørt i Nor-
den i øjeblikket, men de seneste 
målinger forudser, at vi kan se 
stigende nedbørsmængder fra 
starten af næste uge. Det æn-
drer dog ikke på, at hydrobalan-
cen fortsat ventes i et stort un-
derskud ved udgangen af maj.

Produktion og spot: Vindpro-
duktionen i Norden ventes under 
normalen resten af denne uge, 
hvorefter niveauet ventes at sti-
ge fra starten af uge 21. Vi for-
venter en gennemsnitlig system-
pris for uge 20 på ca. 42 EUR/
MWh. 

Efter en neutral start på maj var 
der i sidste uge prisfald på beg-
ge danske YR-20-EPAD’er. DK1-
EPAD’en faldt til 4,90 EUR/MWh, 
mens DK2-EPAD’en nu ligger til 
en markedspris på 7,13 EUR/
MWh. 

EPAD’erne

Prognoserne

Kandidaterne til præsidentposten for EU-Kommissionen udnytter i øje-
blikket den igangværende valgkamp til at diskutere CO

2
-udledning.

Søndag den 26. maj er der valg til Europa-Parlamentet i samtlige EU’s medlems-
lande, og miljø- og klimapolitik er vigtige valgtemaer i i hvert fald en del af lande-
ne. Ikke mindst debatten om en minimumspris på CO

2
-udledning, et såkaldt car-

bon price floor, har fyldt meget, og ikke mindst kandidaterne til præsidentposten 
for EU-Kommissionen har debatteret dette tema i valgkampen.

Under en TV-debat i sidste uge udtalte hollænderen Frans Timmermans, de 
europæiske socialister og Socialdemokraters EU-gruppes kandidat til præsident-
posten, at der skal indføres en fælleseuropæisk minimumspris på CO

2
-udledning 

så hurtigt som muligt. Hans rival til posten, de liberale og konservatives gruppes 
kandidat, tyske Manfred Weber, er mere tilbageholdende. Han fastslog, at han 
trods de gode intentioner ikke kunne støtte ideen, da den ville føre til højere ben-
zin- og varmepriser, hvilket primært ville ramme samfundets svageste.

Dermed er banen kridtet op ude i de enkelte medlemslande til en heftig debat i 
de sidste uger frem mod valget, og kandidaterne kan forholde sig til den kends-
gerning, at CO

2
-udledningen fra el- og varmeproduktion i EU faldt 6,4 % i 2018 

sammenlignet med året forinden. 

Adskillige lande har i de sidste par år arbejdet på at indføre en national mini-
mumspris på CO

2
-udledning, og det er ikke klart, hvad der vil ske med disse 

projekter, hvis en fælleseuropæisk ordning skulle se dagens lys.

I mellemtiden har energianalysebureauet ICIS fremlagt en rapport, der hævder, at 
den faldende CO

2
-udledning i EU slet ikke har meget med den stigende CO

2
-kvo-

tepris at gøre, men i stedet er resultatet af en fortsættelse af en længerevarende 
trend i EU, hvor CO

2
-udlederne via teknologiske fremskridt formår at forurene 

mindre.
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