
Prisfaldene fortsætter på ferieramte markeder

Der var igen i sidste uge klare prisfald på 
tværs af det nordiske terminsmarked. 
Mens spotpriserne holder sig meget 
stabile i øjeblikket, falder både den 
korte og lange ende af terminsmarke-
det. Q4-20-kontrakten lukkede man-
dag i 17,90 EUR/MWh, et fald for ugen 
på 1,85 EUR/MWh. YR-21-kontrakten 
er faldet 0,75 EUR/MWh til 20,80 EUR/
MWh. Det er frem for alt faldende priser 
på CO

2
-kvotemarkedet, der den sidste 

uge er faldet med mere end 10 %, der 
står bag den nedadgående tendens, 
men også våde og milde vejrudsigter 
for resten af juli har understøttet pris-
faldene. 

Mere end 10 % er CO
2
-kvotemarke-

det faldet i pris den forgangne uge, 
hvilket har været den afgørende årsag 
til prisfaldene i Norden. Vi tror fortsat, 
at kvotemarkedet bliver prissættende 
den kommende uge, og stigende pris-
er virker mere sandsynlige end fald. 
Derfor tror vi mest på en opadgående 
tendens for de nordiske 2021- og 
2022-kontrakter. 

Anbefaling

Fokus uge 30 2020

Energi Danmark Fokus går på to ugers sommerferie. Vi er tilbage i uge 33, onsdag d. 12. august.

Her og nu Lav aktivitet på markederne 

Sommerferiestemningen har i 
høj grad indfundet sig på tværs 
af de internationale energi- og 
finansmarkeder. Handelsaktiviteten 
er fortsat dykkende, og de daglige 
prisudsving på både el, råvarer, 
CO

2
 mm. finder sted på baggrund 

af ganske få handler sammenlignet 
med normalen. I sidste uge faldt CO

2
-

kvoteprisen med mere end 10 %, hvilket 
i høj grad kan tilskrives, at mange af 
de spekulative købere, der i øjeblikket 
i høj grad styrer markedet, har villet 
lukke deres positioner, før de gik på 
ferie, hvilket har fået salgsaktiviteten 
til at stige. Det samme billede gør sig 

også gældende på andre markeder, 
hvor man har fornemmelsen af, at 
aktørerne ville rydde op i positionerne, 
inden de forlod kontorerne. De 
kommende uger vil CO

2
 sandsynligvis 

fortsætte med at være toneangivende, 
ikke mindst hvis politikerne rundt om 
i Europa begynder at positionere sig 
på til forhandlingerne om den nye 
europæiske klimareform, der efter 
planen skal starte til efteråret. Samtidig 
vil vejrudsigterne være afgørende 
for det nordiske elmarked, hvor en 
normalisering af hydrobalancen vil 
kunne sende priserne i vejret.

Forward Uge 29 (EUR/MWh) Uge 30 (EUR/MWh) Forventning (u. 31)

ENOMAUG-20 8,70 6,40 ↗

ENOQ4-20 19,75 17,90 ↗

ENOYR-21 21,65 20,80 ↗

SYARHYR-21 11,78 11,88 ↘

SYCPHYR-21 13,05 13,18 ↘



Nedbør: De kommende 10 dage 
ventes der nedbørsmængder lidt 
over det normale for årstiden i 
Norden. Hydrobalancens over-
skud fortsætter med at vokse 
, og det presser den i forvejen 
meget lave systempris yderlige-
re. 

Produktion og spot: Den 
gennemsnitlige systempris i uge 
29 blev 3,30 EUR/MWh, og vi 
forventer et lidt lavere niveau 
i denne uge. En forventet klar 
stigning i vindproduktionen den 
kommende uge vil understøtte 
prisfaldene. 

De danske YR-21-EPAD’er ligger 
som tidligere nævnt i denne pub-
likation på et rekordhøjt niveau 
i øjeblikket. DK1- og DK2-EP-
AD’erne lukkede mandag med 
markedspriser på henholdsvis 
11,88 EUR/MWh og 13,18 EUR/
MWh. 
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Rekordhøjt spænd mellem Norden og Tyskland 

Spændet mellem de nordiske og de tyske elpriser er i øjeblikket ekstremt 
stor. Den tyske 2021-kontrakt er således ca. 20 EUR/MWh dyrere end den 
tilsvarende fællesnordiske kontrakt.

Vi oplever i øjeblikket ekstremt store forskelle mellem de nordiske og de tyske 
elpriser. Da markedet lukkede fredag, kostede den fællesnordiske kontrakt for 
2021 21,35 EUR/MWh, mens den tilsvarende kontrakt i Tyskland var helt oppe i 
41,05 EUR/MWh, altså hele 19,70 EUR/MWh højere. Til sammenligning var spæn-
det ved nytår kun ca. 11 EUR/MWh. Forskellen omkring 20 EUR/MWh er den 
højeste, der nogensinde er set mellem tyske og nordiske årskontrakter. 

Også i levering ligger Tyskland langt over Norden. De sidste tre uger har de tyske 
spotpriser således været mere end 10 gange så høje som systemprisen. De tyske 
spotpriser svinger langt mere end systemprisen, da Tyskland er meget baseret 
på vind, mens systemprisen ligger meget stabilt grundet den norske hydroenergi.

De enorme prisforskelle skyldes for de korte kontrakters vedkommende i høj grad 
de problemstillinger omkring de nordiske elforbindelser, som vi har beskrevet de 
seneste uger. De begrænsede muligheder, nordmændene i øjeblikket har for at 
sende deres store overskud af el til nabolandene, får systemprisen til at holde 
sig meget lav, en situation der ser ud til at fortsætte som minimum de næste 
to måneder. Spændet på 2021-kontrakten er blandt andet steget som følge af 
den opadgående tendens, vi indtil videre har set på CO

2
- og kulmarkedet denne 

sommer, samt forventninger til øget eksport af el fra Norge til Tyskland via den 
nye Nordlink-forbindelse.

Da de danske og sydsvenske EPAD’er i højere grad læner sig op af Tyskland end 
af systemprisen, er vejen dermed banet for de store stigninger på områdepris-
erne for især DK1, DK2 og SE4, som vi har set de seneste uger. YR-21-EPAD’erne 
i alle de tre nævnte prisområder ligger i øjeblikket på det højeste niveau nogen-
sinde set. 
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