
Det nordiske elforbrug falder

Der var yderligere store prisfald på det 
nordiske elmarked i sidste uge. Dette 
på trods af at der i dele af ugen faktisk 
var tørrere vejrudsigter for den kom-
mende tid. Markedet er dog fuldstæn-
dig fokuseret på coronakrisen og på de 
enorme konsekvenser, denne har for 
den internationale økonomi. Råvare- og 
især CO2-kvotepriserne er fortsat ne-
dad den sidste uge, og Norden har valgt 
at følge med. Q2-20-kontrakten koster 
nu blot 8,15 EUR/MWh, 2,10 EUR/MWh 
mindre end sidste uge. YR-21-kontrak-
ten er faldet 3,30 EUR/MWh og koster 
nu 20,55 EUR/MWh.

Markedet har fået endnu et tryk ne-
dad, og de meget lave priser gør den 
nuværende situation meget ideel til at 
overveje afdækning for de kommende 
år. Når markedet får en fornemmelse 
af, at vi er over det værste med coron-
akrisen vil vi utvivlsomt få en mærkbar 
opjustering, så en afdækning på nu-
værende tidspunkt er klart at anbefale. 

Anbefaling

Fokus uge 13 2020

Som ventet falder elforbruget både i Norden og i resten af Europa som følge af coronakrisen. Analytikere spår, at 
forbruget kan falde hele 10 % som følge af virussen.

Her og nu Voldsomt fald på CO2-kvotemarkedet

Det meget kraftige prisfald på det 
europæiske CO2-kvotemarked 
har været en af de mest 
bemærkelsesværdige begivenheder 
i løbet af den sidste uge, og en af de 
afgørende årsager til at de nordiske 
elpriser er faldet yderligere. Benchmark-
kontrakten på kvotemarkedet, EUA 
Dec-20, lukkede mandag til en pris på 
15,54 EUR/t, hvilket er et fald på hele 
8,50 EUR/t eller ca. 35 % i løbet af mindre 
end to uger. Markedet formåede ellers 
at stå imod, da råvaremarkederne faldt 
kraftigt først på året, men har altså nu 
måttet overgive sig til coronakrisen. 
Det forventes, at coronavirussen, 

og de konsekvenser den får for den 
europæiske økonomi, vil føre til både 
et markant lavere elforbrug og faldende 
aktivitet i de sektorer, der normalt 
har den største CO2-udledning, 
herunder transportbranchen og 
industrien. Ledende økonomer har den 
seneste uge udtalt, at coronakrisen 
kan få større betydning for 
verdensøkonomien end finanskrisen 
i 2008-09 havde, og udsigten til flere 
år med økonomisk afmatning betyder 
også at kvotemarkedet har måttet 
justere ned efter ellers at være steget 
stabilt i løbet af de sidste par år.

Forward Uge 12 (EUR/MWh) Uge 13 (EUR/MWh) Forventning (u. 14)

ENOMAPR-20 10.20 8.45 ↗

ENOQ2-20 10.25 8.15 ↗

ENOYR-21 23.85 20.55 ↗

SYARHYR-21 7.78 7.78 →

SYCPHYR-21 9.50 9.25 →



Nedbør: Første halvdel af uge 
13 ser meget våd ud, men et 
højtryk vil fra sidst på ugen få 
nedbørsmængderne til at aftage. 
Samlet set er 10-dages prog-
nosen dog fortsat over det nor-
male for årstiden og overskud-
det på hydrobalancen er fortsat 
meget stort.

Produktion og spot: Spotpris-
erne faldt yderligere i sidste uge, 
hvor den gennemsnitlige sys-
tempris var 8,06 EUR/MWh. Vi 
forventer, at niveauet kan falde 
yderligere i den kommende uge, 
hvor vindproduktionen ventes at 
tiltage.

De danske YR-21-EPAD’er ligger 
meget stabilt i øjeblikket trods 
de urolige omstændigheder, der 
præger markederne. DK1-EP-
AD’en koster fortsat 7,78 EUR/
MWh, mens DK2-EPAD’en ligger 
på 9,25 EUR/MWh.
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Elforbruget falder grundet coronavirussen

Overalt i Europa falder elforbruget som følge af coronavirussen. Analy-
tikere spår, at det nordiske elforbrug kan falde med 10 % de kommende 
måneder.

Coronakrisen har for alvor ramt Europa i løbet af de sidste par uger. Lukkede 
skoler, universiteter og daginstitutioner, nedskaleret eller helt stoppet produk-
tion på arbejdspladserne og deciderede udgangsforbud er blevet hverdag for 
millioner af mennesker. En totalt ændret dagligdag afspejler sig naturligvis også i 
elforbruget, og vi begynder nu at kunne se de første data på, hvordan coronavi-
russen påvirker forbruget i Norden. 

Elforbruget i Norden var i uge 11 8,5 TWh, hvilket er 0,2 TWh mindre end ugen 
forinden og 0,3 TWh lavere end samme uge sidste år. Da det først var i løbet af 
uge 11 at coronavirussen for alvor begyndte at påvirke dagligdagslivet i Norden, 
virker det meget sandsynligt, at tallet for uge 12 vil blive endnu lavere. 

De nye tal indikerer, at forbruget er på vej nedad under coronakrisen, men der 
er uenighed blandt analytikere omkring, hvor meget niveauet vil falde. Energiny-
hedssitet Montel har talt med analytikere fra flere energifirmaer og analysebu-
reauer, der har forskellige vurderinger af den kommende tid. En analytiker ved 
StormGeo vurderer, at forbruget allerede nu er faldet 5-7 % og at vi snart vil nå 
et fald på 10 %, mens en medarbejder ved Refinitiv anser et fald i forbruget på 
7-10 % de kommende måneder som realistisk. Andre analytikere spår, at faldet 
vil være noget lavere. 

Analytikerne er dog enige om, at et voldsomt fald i forbruget vil være betinget af, 
at en global recession og en faldende industriproduktion, som den vi oplevede i 
forbindelse med finanskrisen i 2008-09, hvor det årlige nordiske elforbrug faldt 
med 35 TWh som følge af afmatningen i økonomien, og de konsekvenser den 
havde. Montels eget analysebureau, Energy Quantified, spår at elproduktionen 
i Europa i værste fald kan falde op mod 20 % som følge af coronakrisen. Som 
alle andre prognoser om coronakrisens udvikling er disse tal dog præget af stor 
usikkerhed, og kun tiden kan vise, hvor meget forbruget vil falde.
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