
Vejrskifte på vej i Norden

Det meste af uge 8 var præget af yder-
ligere prisfald i Norden, først og frem-
mest fordi vejrudsigterne ikke ændrede 
sig nævneværdigt. Fredag, og i begy-
ndelsen af uge 9, er billedet imidlertid 
vendt. Der er nu udsigt til adskillige dage 
med højtrykspræget vejr de kommende 
uger, og både nedbørsmængder og 
temperaturer ventes at falde til under 
det normale for årstiden. Det fik elpris-
erne til at stige kraftigt, og den korte 
ende af kurven endte samlet set ugen 
med stigninger. De fjerne kontrakter på 
markedet kunne dog ikke helt vinde det 
tabte terræn tilbage og ligger i et lavere 
niveau end sidste uge.

Vejrudsigterne er vendt, og marke-
det er handlet opad på de tørrere og 
koldere prognoser. Der er dog fortsat 
masser af opside, hvis vejrændringen 
bliver bekræftet den kommende uge 
og bider sig fast på sigt. Derfor tror 
vi også klart mest på stigende pris-
er, især på den korte ende af kurven. 
Coronavirusfrygten og de svækkede 
råvare- og finansmarkeder kan læg-
ge en dæmper på stigningerne på de 
fjerne kontrakter. 

Anbefaling

Fokus uge 9 2020

Efter flere måneder med vådt og mildt vejr er der nu for første gang i år for alvor udsigt til et vejrskifte. Priserne er 
steget i begyndelsen af uge 9. 

Her og nu Coronafrygten vokser fortsat

Coronavirussens spredning på tværs 
af kloden fortsætter. Den seneste 
uge er især Italien og Sydkorea 
kommet i de internationale mediers 
søgelys på baggrund af en række 
nye tilfælde af smittede, og flere 
lande bliver løbende skrevet på 
listen over steder, som virussen nu 
er nået frem til. De internationale 
finansmarkeder er dybt bekymrede 
over situationen. Store internationale 
virksomheder som Apple og Tesla har 
meldt ud, at virussen meget vel kan 
få indflydelse på deres årsregnskaber, 
da den forstyrrer virksomhedernes 

produktion i Kina, og samtidig dæmper 
efterspørgslen. Frygten, for at virussen 
skal dæmpe det globale forbrug, er 
udtalt, og coronavirussen bliver også 
tilskrevet en del af rollen for de seneste 
prisfald på både råvaremarkederne 
og på de europæiske elmarkeder. 
Verdenssundhedsorganisationen 
WHO advarer mod misinformation om 
sygdommen, men markederne lader 
ikke til at ville skrue ned for panikken. 
Dermed kommer virussen givetvis 
også til at blive et afgørende tema på 
tværs af markederne i de kommende 
uger.

Forward Uge 8 (EUR/MWh) Uge 9 (EUR/MWh) Forventning (u. 10)

ENOMMAR-20 13,15 14,38 ↗

ENOQ2-20 12,65 14,00 ↗

ENOYR-21 27,60 27,00 ↗

SYARHYR-21 8,03 7,90 ↘

SYCPHYR-21 9,43 9,65 ↘



Nedbør: Et højtryk er på vej mod 
Norden, og for første gang siden 
nytår er vejrudsigterne nu tør-
rere end normalen. Det enorme 
overskud på hydrobalancen ser 
ud til at svinde ind i løbet af de 
kommende uger.

Produktion og spot: For første 
gang i år er der udsigt til, at 
en uge bliver dyrere end den 
foregående på spotmarkedet. 
Det skyldes koldere og tørrere 
vejr, og vindproduktionen ventes 
også at aftage som følge af ve-
jrskiftet. 

Efter flere uger med priss-
tigninger holdt de danske YR-
21-EPAD’er sig nogenlunde i ro i 
sidste uge. DK1-EPAD’en er fal-
det 0,13 EUR/MWh til 7,90 EUR/
MWh, mens DK2-EPAD’en nu 
koster 9,65 EUR/MWh, 0,22 EUR/
MWh mere end ugen forinden.

EPAD’er

Prognoser
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Stort udbud presser kvotemarkedet

Usikkerheden omkring Brexit fik sidste år Storbritannien til at suspendere sine 
CO2-kvoteauktioner. Markedet havde derfor et efterslæb på mange millioner 
kvoter, der skulle sælges, og efter en del usikkerhed blev det i sidste uge slået 
fast, at briterne i løbet af i år vil sælge 123 millioner kvoter. Dette svarer til den 
britiske andel af CO2-kvoter for både sidste år og i år, og det store ekstra udbud 
fik ikke overraskende prisen på markedet til at falde. Mandag i uge 9 faldt kvote-
prisen over 1 EUR/t og ligger nu på ca. 24,50 EUR/t.
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Nordiske kabelproblemer fortsætter

Siden oktober har den tilgængelige kapacitet på kablet mellem Norge og Jylland 
været begrænset, og nu er der yderligere problemer for den norske eksport. I 
sidste uge beskadigede en tankbåd ved et uheld et transmissionskabel mellem 
Norge og Sverige, og tilgængeligheden på kablet ventes nu stærkt begrænset 
som minimum frem til midten af marts. Dermed er de samlede norske eksport-
muligheder nu meget svækkede, hvilket betyder, at nordmændene ikke kan kom-
me af med deres el, mens EPAD’erne på de nærmeste kontrakter i Danmark og 
Sverige stiger.


