
Laveste systempris i fire år

Regn og blæst gav lave spotpriser

Forholdene er meget bearish 
på spotmarkedet i øjeblikket. 
Hydrobalancen fortsætter med 
at forbedres, og i den sidste tid 
har vindproduktionen i Norden 
desuden været meget høj. 
Hydrokraftproducenterne har ikke 
helt overblik over markedet, hvilket 
har tvunget dem til at sælge deres 
elektricitet til lavere priser end tidligere. 
Samtidig importerer norden el fra 
Tyskland, hvor priserne er endnu lavere. 
Forholdene førte til, at spotpriserne 
i sidste uge blev de laveste i lang tid. 
Den gennemsnitlige systempris for 

uge 23 blev 24,98 EUR/MWh, hvilket 
er det laveste niveau i mere end et år, 
siden uge 18 i 2018. Ugens billigste 
dag blev lørdag, hvor systemprisen var 
helt nede i 9,79 EUR/MWh. Det er den 
laveste dagspris vi har set på markedet 
siden sommeren 2015, noget der 
understreger de ekstraordinære forhold 
vi har oplevet på det seneste. Der er da 
også noget, der tyder på, at priserne 
skal til at stige igen. Eksempelvis 
handler terminskontrakterne for uge 
25 og 26 i øjeblikket begge til omkring 
30 EUR/MWh, og det samme gælder 
månedskontrakten for juli.

Sidste uge bød på stigende priser på 
den lange ende af det nordiske ter-
minsmarked, mens den korte ende 
faldt en anelse. Vådt vejr og et over-
skud på hydrobalancen bidrog til fal-
dene på Q3-19-kontrakten, der fredag 
lukkede i 33,15 EUR/MWh, marginale 
0,25 EUR/MWh lavere end sidste man-
dag. I samme periode steg YR-20-kon-
trakten 1,05 EUR/MWh til 35,25 EUR/
MWh, i en uge hvor der var stigende 
priser på tværs af råvaremarkederne. 
Både gas, kul og CO

2
 steg i ugens løb, 

og især stigningerne på gasmarkedet 
var nævneværdige. 

Den korte ende af markedet er faldet 
rigtig meget den sidste tid, på grund af 
den forbedrede hydrologiske situation, 
og nedsiden på de nærmeste måned-
skontrakter og Q3-19 er i vores optik 
nu begrænset. Vi tror på stigninger den 
kommende uge på disse kontrakter. Vi 
tror også den lange ende af markedet 
skal stige, om end opsiden her ikke er 
helt så stor.

Anbefalingen

Fokus uge 24 2019

Forward Uge 23 (EUR/MWh) Uge 24 (EUR/MWh) Forventning (u. 25)

ENOMJUL-19 31,15 30,18 ↗

ENOQ3-19 33,40 33,15 ↗

ENOYR-20 34,20 35,25 ↗

SYARHYR-20 5,40 5,30 →

SYCPHYR-20 7,20 7,10 →

Vådt og blæsende vejr medførte, at uge 23 blev den billigste uge på det nordiske spotmar-
ked i mere end et år. Lørdag var systemprisen under 10 EUR/MWh.

Her og nu



Prisstigninger på gasmarkedet

Nedbør: Efter en våd start på 
uge 24 ventes nedbørsmæng-
derne i Norden at aftage kraftigt 
fra midt på ugen. Herefter ven-
tes niveauet under det normale 
for årstiden i resten af uge 24 og 
som minimum også hele uge 25.

Produktion og spot: Efter en me-
get billig uge 23 på spotmarke-
derne forventer vi en stigende 
tendens i denne uge og de kom-
mende. Vi forventer en gennem-
snitlig systempris for uge 24 på 
ca. 29 EUR/MWh.

Begge danske YR-20-EPAD’er 
faldt marginalt i pris i løbet af 
sidste uge. Da markedet lukkede 
fredag var det med en markeds-
pris på 5,30 EUR/MWh i DK1 og 
7,10 EUR/MWh i DK2.

EPAD’erne

Prognoserne

De europæiske gasmarkeder har haft pil nedad i stort set hele 2019, men i løbet 
af den sidste tid er det lykkedes markedet at rette sig lidt. Vejudsigterne for det 
nordlige og vestlige Europa indikerer nu, at temperaturerne kommer til at falde de 
kommende uger, mens forholdene for vindproduktion er dalende. NCG-kontrak-
ten for 2020 er steget med ca. 5 % i løbet af den sidste uge, og ligger nu til en pris 
på 19,55 EUR/MWh. Prisstigningerne har også ført til en opadgående tendens på 
det konkurrerende europæiske kulmarked.
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Europas LNG-import vil fortsætte væksten

Europa har i år øget importen af flydende naturgas (LNG) fra andre verdensdele 
kraftigt, og ifølge en ny rapport fra det Internationale Energiagentur (IEA) vil im-
porten fortsætte med at stige de kommende år. IEA forudsiger, at importen vil 
stige med årligt 4 % i løbet af de næste 5 år og nå 86 milliarder kubikmeter i 2024. 
Importen vil dække over, at Europas egen gasproduktion til gengæld står til at 
falde i samme periode, blandt andet som følge af grøn omstilling og produktions-
problemer ved Europas største gasfelt i hollandske Groningen. 


