
Stigende spotpriser i Norden

Det faldende overskud på hydrobal-
ancen har ført til stigende spotpriser, 
men på terminsmarkedet var der ikke 
nogen nævneværdige udsving at ber-
ette om. Vejrudsigterne har ikke ændret 
sig meget i løbet af ugen. Der ventes 
fortsat temperaturer under normalen 
i anden halvdel af maj. Q3-20-kon-
trakten lukkede mandag i 10,01 EUR/
MWh, 0,21 EUR/MWh højere end sidste 
uge. De fjernere kontrakter på marke-
det er faldet, om end kun marginalt. 
YR-21-kontrakten er faldet 0,80 EUR/
MWh og ligger nu til en pris på 21,90 
EUR/MWh.

Den korte ende af terminsmarkedet 
har bevæget sig sidelæns i mere end en 
måned nu, og medmindre vi får noget 
tydeligere ændringer i vejrudsigterne, 
forventer vi, at dette fortsætter også 
i den kommende uge. På den lange 
ende af markedet forbliver CO

2
-kvote-

markedet vigtigt, og vi tror her mest på 
en let faldende tendens. 

Anbefalingen

Fokus uge 21 2020

Koldt forårsvejr og en svækket hydrobalance har ført til en pludselig stigning i de nordiske spotpriser. 
Gennemsnitsprisen i sidste uge var den højeste siden starten af marts.

Her og nu Øget kapacitet på dansk-tysk kabel

Elforbindelserne mellem Danmark og 
Tyskland er blevet udvidet. Kapaciteten 
mellem DK1 (Jylland-Fyn) og Tyskland 
er øget fra 1780 MW til 2500 MW, og 
de danske elproducenters mulighed 
for at eksportere til Tyskland er 
dermed øget. Kablerne mellem 
Danmark og Tyskland har i mange 
år ikke været fuldt ud udnyttet, da 
interne flaskehalsproblemer i Tyskland 
har betydet, at tyskerne kun i lille grad 
har kunnet håndtere import nordfra. 
Tilbage i 2018 blev der dog indgået 
en aftale mellem den danske TSO, 
Energinet, og den tyske TSO, Tennet, 

hvor tyskerne efter pres fra EU-
Kommissionen gik med til at stille 75 
% af kapaciteten på forbindelserne 
mellem Danmark og Tyskland til 
rådighed, hvilket har øget muligheden 
for eksport sydpå. Denne aftale er 
fortsat gældende efter udvidelsen af 
forbindelsen, og dermed vil der fra 
juli som minimum være 1875 MW til 
rådighed mellem DK1 og Tyskland, 
mod tidligere 1335 MW. Den øgede 
tilgængelighed vil alt andet lige betyde, 
at de danske elpriser i endnu højere 
grad vil begynde at læne sig op af de 
tyske.

Forward Uge 20 (EUR/MWh) Uge 21 (EUR/MWh) Forventning (u. 22)

ENOMJUN-20 6,60 6,20 →

ENOQ3-20 9,80 10,01 →

ENOYR-21 22,70 21,90 →

SYARHYR-21 9,00 8,80 ↘

SYCPHYR-21 10,10 10,15 ↘



Nedbør: Efter mange tørre uger 
har vi nu fået en anelse vådere 
vejrudsigter i Norden. Resten 
af denne uge ser tør ud, men 
fra starten af uge 22 kan ned-
børsmængderne stige til om-
kring eller over sæsonnormalen. 

Produktion og spot: Som alle-
rede nævnt her i publikationen 
steg spotpriserne yderligere sid-
ste uge. Vi regner ikke med, at 
stigningen fortsætter i uge 21, 
hvor systemprisen forventes at 
ligge omkring 12 EUR/MWh. Vin-
dproduktionen ser ud til at falde 
den kommende uge. 

De danske YR-21-EPAD’er bev-
ægede sig stort set sidelæns sid-
ste uge. DK1-EPAD’en koster nu 
8,80 EUR/MWh, mens DK2-EP-
AD’en er steget med 0,05 EUR/
MWh og nu har en handelspris 
på 10,15 EUR/MWh.

EPADs

Forecasts
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Midlertidig stigning i spotpriserne

Koldt vejr og en svækket hydrobalance har fået de nordiske spotpriser 
til at stige igen. Indtil videre ser det dog ikke ud til at blive en langvarig 
tendens.

Spotpriserne i Norden fortsætter den støt stigende tendens. Den gennemsnitlige 
systempris i uge 20 blev 11,61 EUR/MWh, en stigning på ca. 3,50 EUR/MWh fra 
ugen forinden, og den højeste pris for en uge, siden coronakrisen for alvor lagde 
de nordiske lande ned tilbage midt i marts. Midt i april ramte spotmarkedet det 
laveste niveau i dette årtusinde, hvor gennemsnitsprisen i uge 16 var 4,42 EUR/
MWh, men siden da er niveauet langsomt steget.

Overskuddet på hydrobalancen er faldet markant de seneste uger. Ifølge analy-
sebureauet PointCarbon toppede overskuddet i starten af april på 38 TWh, men 
her blot halvanden måned senere er niveauet faldet til ”kun” 19 TWh. Hydrokraft-
producenterne har i ugevis pumpet vand ud af reservoirerne for fuld kraft, for 
at undgå oversvømmelser til sommer. Dette medførte ekstremt lave spotpriser i 
april, men nu er producenterne igen i nogen udstrækning ved at have situationen 
under kontrol.

Maj har indtil videre været kendetegnet ved koldt vejr, og temperaturerne un-
der normalen ser ud til at fortsætte måneden ud. Det har forsinket den årlige 
snesmeltningssæson, der typisk starter i løbet af maj. Kulden har øget forbru-
get, og opsiden forstærkes af, at de nordiske lande fortsætter genåbningen eft-
er coronakrisen. Restauranter, cafeer, uddannelsesinstitutioner mv. åbner igen, 
hvilket betyder, at elforbruget naturligvis stiger.

Der er dog ikke udsigt til, at priserne kan holde det nuværende niveau meget 
længere. Så snart temperaturerne normaliseres, er der lagt op til fald. På ter-
minsmarkedet handler kontrakterne for juni og juli således begge til knap 7 EUR/
MWh i øjeblikket. 
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