
Kulmarkedet har fået luft

Hydrobalancen neutral ved efterårets start

Ved indgangen til efteråret ligger den 
nordiske hydrobalance, ifølge data 
fra analysebureauet PointCarbon, 
meget tæt på 0. Efter at have ligget i 
et relativt stort underskud for kun en 
måned siden er vi nu tilbage omkring 
et neutralt niveau, og det er noget, 
der passer hydrokraftproducenterne 
godt. På denne tid af året nærmer de 
nordiske hydroreservoirer sig årets 
højeste vandstand, og hvis vi havde 
haft et stort hydrologisk overskud, 
ville hydrokraftproducenterne være 
tvunget til at sælge deres el billigt. Det 
er ikke tilfældet nu, hvor vi i stedet 
oplever stabile spotpriser som følge 

af, at producenterne har godt overblik 
over markedet. Den gennemsnitlige 
systempris for uge 35 og 36 har 
været henholdsvis 35,43 EUR/MWh 
og 34,18 EUR/MWh, og vi forventer, 
at niveauet kommer til at ligge meget 
tæt på dette i hvert fald resten af 
september. Efterspørgslen ventes at 
stige i takt med, at vejret bliver køligere 
i september, men det er for nuværende 
ikke nok til at sende spotpriserne i 
vejret. Pludseligt ændrede vejrudsigter 
kan dog som altid ændre dette billede. 

Uge 36 endte med yderligere fald på 
det nordiske elmarked, men med et 
prishop mandag lykkedes det marke-
det at komme tilbage. Dermed endte 
de fleste kontrakter mere eller mindre 
uændret sammenlignet med sidste uge 
efter en periode med fokus på stigen-
de kulpriser, et usikkert kvotemarked 
og skiftende vejrudsigter. Q4-19-kon-
trakten lukkede mandag i 36,35 EUR/
MWh, et fald for ugen på marginale 
0,30 EUR/MWh. YR-20-kontrakten 
koster nu 33,90 EUR/MWh, bare 0,05 
EUR/MWh mindre end samme tid sid-
ste uge. 

Priserne ligger ca. samme sted, som de 
gjorde for en uge siden, og vores vur-
dering af markedet er også uændret. 
Der er fortsat rum for prisfald grun-
det det usikre kvotemarked og fryg-
ten for en global recession. Kulprisen 
stiger dog, og det kan presse de tyske 
elpriser opad, hvilket også vil påvirke 
Norden. Prisfald virker en anelse mere 
sandsynligt end stigninger. 

Anbefalingen

Fokus uge 37 2019

Forward Uge 36 (EUR/MWh) Uge 37 (EUR/MWh) Forventning (u. 38)

ENOMOCT-19 34,08 34,00 ↘

ENOQ4-19 36,65 36,35 ↘

ENOYR-20 33,95 33,90 ↘

SYARHYR-20 6,53 6,78 →

SYCPHYR-20 7,73 8,08 →

Markedet er stadig ikke i stand til at handle opad, og i sidste uge bevægede de fleste kontrakter  
sig stort set sidelæns. Kulmarkedet har pil opad.

Her og nu



Bunden kan være nået på kulmarkedet

Nedbør: Vejrudsigterne er lidt 
usikre i øjeblikket. Rester af or-
kanen Dorian kan være på vej 
ind over Norden, hvilket kan give 
meget vådt vejr fra slutningen af 
uge 36. Nogen prognoser spår 
dog, at vi kommer til at se lidt 
tørrere vejr.

Produktion og spot: Som be-
skrevet på side 1 er spotpriser-
ne ret stabile i øjeblikket, og vi 
forventer dette fortsætter den 
kommende uge. Vindproduktio-
nen ventes et godt stykke over 
normalen i løbet af uge 37 og 38.

De danske YR-20-EPAD’er be-
gyndte at stige igen i sidste uge. 
DK1-EPAD’en ligger nu til en 
markedspris på 6,78 EUR/MWh, 
0,25 EUR/MWh højere end sidste 
uge, mens DK2-EPAD’en er ste-
get 0,35 EUR/MWh til 8,08 EUR/
MWh.

EPAD’erne

Prognoserne

Efter et år med løbende prisfald på de internationale kulmarkeder er der 
nu tegn på, at bunden er ved at være nået. Markedet er nu steget en 
anelse, men store stigninger er næppe på vej.

Mandag steg kulpriserne i Europa igen. Det var tredje handelsdag i træk, at mar-
kedet handler opad, og i løbet af de sidste par uger er prisen på et ton kul til le-
vering i 2020 steget med godt 5 % til ca. 66 dollars. Der er flere ting på markedet, 
der indikerer, at den lange nedtur, vi har været igennem i løbet af året, kan være 
ved at slutte.

Priserne både i Europa og i Asien faldt tidligere på sommeren til det laveste ni-
veau i flere år, og der er tegn på, at de lave priser har fået købelysten tilbage. I 
Asien er efterspørgslen steget både i Kina og i Indien, mens der i Europa meldes 
om stigende forbrug i Tyskland.

Markedet har været præget af overforsyning i lang tid nu, men der er tegn på, at 
producenterne nu er begyndt at rette sig efter de lave priser, der gør det mindre 
rentabelt at opretholde et højt produktionsniveau. Eksempelvis er eksporten fra 
Colombia faldende, og også i Kina er produktionen nedadgående. 

Samlet set er det tydeligt at se på de europæiske kullagre, at mismatchet mellem 
udbud og efterspørgsel ikke er så tydelig længere, som det var tilfældet tidligere 
på året. Den samlede lagerbeholdning på de store kulterminaler i Holland og Bel-
gien var i sidste uge 6,43 millioner tons. Selvom dette stadig er 17 % højere end 
samme tid sidste år, er det stadig det laveste niveau siden marts ifølge data fra 
energinyhedssitet Montel. 

Selvom markedet nu lader til at have fundet fodfæste, tvivler vi på, at der er no-
get stort prishop på vej. Handelskrig og frygt for den globale økonomis fremtid 
vil fortsætte med at kaste skygge over markedet. Vi tror derfor mere på, at mar-
kedet vil ligge stabilt på et niveau lidt over 60 dollars per ton den kommende tid. 
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