
Kulden giver høje spotpriser

Højeste spotpriser i et halvt år

Mandag d. 7. oktober blev den dyreste 
dag på det nordiske spotmarked i 
næsten et halvt år. Systemprisen for 
dagen blev 44,10 EUR/MWh, og vi skal 
tilbage til 16. april for at finde en dag med 
højere priser. Allerede i begyndelsen 
af oktober er Norden blevet ramt af 
kulde, som følge af et højtryk, der har 
domineret regionen i godt og vel en 
uges tid. Flere dage den sidste uge har 
gennemsnitstemperaturen for Norden 
været ca. 5 grader under det normale 
for årstiden. Kulden giver højere 
forbrug, og samtidig er udbudssiden 
presset, da det højtryksprægede vejr 

medfører lav vindproduktion. Kulden er 
fortsat siden mandag, og spotpriserne 
har holdt sig omkring 40 EUR/MWh 
siden. Selvom temperaturerne ventes 
at stige igen sidst på ugen, kan den 
gennemsnitlige systempris for uge 41 
nærme sig 40 EUR/MWh. Netop fordi 
kulden ikke ser ud til at bide sig fast, 
men bliver afløst af mildere og mere 
blæsende vejr den kommende tid, er 
de høje spotpriser ikke smittet af på 
terminsmarkedet, der tværtimod har 
oplevet yderligere prisfald den seneste 
uge.

Prisfaldene på det nordiske elmarked 
fortsatte ufortrødent i sidste uge, 
både på den korte og lange ende af 
kurven. Det var først og fremmest en 
nedadgående tendens på kvotemarke-
det og på gas-og kulmarkederne, der 
førte til faldet. Samtidig ser det kolde 
vejr, vi har oplevet den sidste uge, ud 
til ikke at bide sig fast. Q1-19-kon-
trakten lukkede mandag i 40,05 EUR/
MWh, en fald på 2,25 EUR/MWh, mens 
YR-20-kontrakten er faldet 0,90 EUR/
MWh til 34,25 EUR/MWh. Dermed er vi 
snart tilbage ved prisniveauet fra før 
den franske kernekraftkrise i starten 
af september. 

Efter endnu en uge med prisfald virker 
nedsiden på den lange ende af kur-
ven (YR-20 og YR-21) nu begrænset. 
CO

2
-kvotemarkedets udsving bliver 

dog afgørende, også i den kommen-
de uge, og her er usikkerheden fortsat 
meget stor. Vi tror dog mest på stigen-
de priser på både den korte og lange 
ende af kurven i løbet af ugen.

Anbefalingen

Fokus uge 41 2019

Forward Uge 40 (EUR/MWh) Uge 41 (EUR/MWh) Forventning (u. 42)

ENOMNOV-19 39,65 37,30 ↗

ENOQ1-20 42,30 40,05 ↗

ENOYR-20 35,15 34,25 ↗

SYARHYR-20 7,38 7,55 →

SYCPHYR-20 8,58 8,50 →

Et højtryk har medført koldt, tørt og vindstille vejr i Norden den sidste uge. 
Det har ført til høje spotpriser, mens terminsmarkedet til gengæld fortsætter nedad. 

Her og nu



Det tyske elmarked fortsætter nedturen

Nedbør: Efter en uges tid med 
tørt vejr ser vi ud til at vende 
tilbage til vådere vejrforhold fra 
slutningen af denne uge. Den 
nordiske hydrobalance ventes 
om to uger i et marginalt over-
skud på ca. 3 TWh ifølge analy-
sebureauet PointCarbon.

Produktion og spot: Som nævnt 
på side 1 i denne publikation har 
den sidste uges kulde ført til høje 
spotpriser. Vi kan se en gennem-
snitlig systempris for uge 41 på 
op mod 40 EUR/MWh. Næste 
uge ventes niveauet at falde igen.

Der var ingen store udsving på 
de danske YR-20-EPAD’er i sid-
ste uge. DK1-EPAD’en steg 0,17 
EUR/MWh til 7,55 EUR/MWh. 
DK2-EPAD’en faldt marginalt og 
har nu en markedspris på 8,50 
EUR/MWh. 

EPAD’erne

Prognoserne

I sidste uge oplevede vi yderligere prisfald på det tyske elmarked, der reagerede 
negativt på de fortsatte fald på henholdsvis kul-, gas- og CO

2
-kvotemarkederne. 

Mandag handlede landets årskontrakt for 2020 en overgang til den laveste pris 
set i mere end et halvt år, inden den dog rettede sig sidst på dagen. Kontrakten 
er faldet 10 % i pris i løbet af de sidste tre uger. Frygten for recession i landet 
styrker nedturen. Da det tyske elmarked er faldet mere end det nordiske, er det 
store spread mellem de nordiske og de tyske elpriser dermed også svundet en 
anelse ind. 
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Europa kan ikke håndtere mere gasimport

Vi står ved indgangen til vinteren i Europa, og de europæiske gaslagre er fyldt 
op til randen efter et år præget af høj produktion og stor import af LNG fra an-
dre verdensdele. Den sidste tid har Europa været nødt til at afvise importen af 
LNG, simpelthen fordi markedet ikke længere kan håndtere gassen. De eksiste-
rende mængder er i forvejen sandsynligvis rigelige til at dække efterspørgslen 
den kommende vinter, hvor priserne på markedet vil forblive lave, medmindre vi 
kommer til at opleve en ekstrem og langvarig vinter.


