
Vejrskifte gav stigende priser

Siden vores sidste publikation har de 
nordiske elpriser gennemgået en ud-
vikling med først skarpt faldende og 
efterfølgende støt stigende priser. Et 
faldende CO2-kvotemarked og vådt 
sommervejr førte til, at terminsmarke-
det faldt yderligere i slutningen af juli, 
men i starten af august er udviklingen 
vendt som følge af et mærkbart ve-
jrskifte til tørrere og varmere forhold. 
Q4-20- og YR-21-kontrakterne lukkede 
mandag i henholdsvis 18,80 EUR/MWh 
og 21,09 EUR/MWh, for begge kontrak-
ters vedkommende en anelse højere 
end niveauet i midt-juli. 

Købelysten på det nordiske elmarked 
stiger igen, i takt med at folk vender 
tilbage til arbejde efter ferie. Spotpris-
erne er begyndt at stige, og vi tror også 
mest på en let opadgående tendens 
på terminsmarkedet i den kommende 
uge, især hvis vejrudsigterne fortsæt-
ter med at være tørrere og varmere 
end normalt. 

Anbefaling

Fokus uge 33 2020

Starten af august har budt på varmere og tørrere vejr i både Norden og resten af Europa. Det har sendt elpriserne i 
vejret.

Her og nu Ændret vejrbillede i fokus

Den våde og kølige sommer, som 
dominerede juli, er i august blevet 
erstattet af et ganske andet vejrbillede. 
Nedbørsmængderne i Norden har 
den sidste uges tid ligget langt under 
normalen, mens temperaturerne 
har været langt over gennemsnittet 
for årstiden. Det markant ændrede 
vejrbillede har haft en mærkbar 
betydning for det nordiske elmarked, 
da hydrobalancens overskud ifølge 
analysebureauet PointCarbon på kort 
tid er faldet fra ca. 20 TWh til nu kun 
10 TWh. Det har fået spotpriserne til 
at stige, og de nærmeste kontrakter 
på terminsmarkedet har også oplevet 

stigninger. Centraleuropa er også ramt 
af hedebølgen, og som så ofte før giver 
sommervarmen usikkerhed omkring 
de franske kernekraftværker. Flere 
reaktorer i den sydlige del af landet 
er i risikozonen for at måtte lukkes 
ned af sikkerhedshensyn i varmen, 
og frygten for dette har givet luft til 
råvaremarkederne de seneste uger. 
Indtil videre er ingen reaktorer dog taget 
ud af drift, selvom temperaturerne i 
Frankrig er nået over 40 grader. 

Forward Uge 30 (EUR/MWh) Uge 33 (EUR/MWh) Forventning (u. 34)

ENOMSEP-20 9,50 10,30 ↗

ENOQ4-20 17,90 18,80 ↗

ENOYR-21 20,80 21,09 ↗

SYARHYR-21 11,88 12,13 ↘

SYCPHYR-21 13,18 13,63 ↘



Nedbør: Det nuværende meget 
tørre vejr i Norden ventes at 
fortsætte minimum frem til 
midten af næste uge. Derefter 
peger prognoserne i retning af 
mere ustadigt vejr, men ned-
børsmængderne vil fortsat ikke 
overstige sæsonnormalen. 

Produktion og spot: Den 
gennemsnitlige systempris sid-
ste uge var kun 2,25 EUR/MWh, 
men i uge 33 forventer vi, at 
niveauet stiger til ca. 5 EUR/
MWh, som følge af det varme 
sommervejr og lavere vindpro-
duktion. 

De danske YR-21-EPAD’er er 
steget marginalt i pris siden vores 
seneste publikation tilbage i juli. 
DK1-EPAD’en koster nu 12,13 
EUR/MWh, mens DK2-EPAD’en 
ligger på 13,63 EUR/MWh. 
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Højere spotpriser i Norden

De nordiske spotpriser er begyndt at stige i første halvdel af august, men 
ligger dog fortsat langt under det normale for årstiden.

Vi har været igennem et par af de billigste måneder nogensinde på det nordiske 
elmarked. Den gennemsnitlige systempris var i juni og juli henholdsvis 3,15 og 
2,35 EUR/MWh, og mens EPAD’erne i Danmark, Sydsverige og Finland har været 
tårnhøje, har de samlede priser også i disse områder været lavere end normalt 
om sommeren.

I starten af august har priserne dog fået et nøk i vejret. På terminsmarkedet 
lukkede den nordiske august-kontrakt på sin sidste handelsdag i juli, på omkring 
6 EUR/MWh, og selvom der indtil videre ikke er blevet leveret på helt så høje 
niveauer, er priserne dog alligevel stigende. Eksempelvis blev systemprisen for 
tirsdag (11. august) 5,94 EUR/MWh, hvilket er den højeste dagspris vi har set 
siden slutningen af maj. 

Vi forventer en gennemsnitlig systempris i august på ca. 5 EUR/MWh, og skulle 
dette blive til virkelighed, vil det fortsat være et prisniveau langt under det nor-
male for årstiden. Til sammenligning var gennemsnitsprisen i august 2019 36,11 
EUR/MWh, mens niveauet i august 2018 var hele 51,56 EUR/MWh. Også i Dan-
mark, Sverige og Finland stiger priserne, men trods de tårnhøje EPAD’er ligger vi 
også i disse lande samlet under det normale niveau for årstiden.

Højere forbrug, i takt med at folk vender tilbage til arbejdet efter sommerferien, er 
blandt årsagerne til de stigende priser, men det ændrede vejrbillede er naturligvis 
også af meget høj betydning. Det faldende overskud på hydrobalancen gør, at 
hydrokraftproducenterne kan begynde at hæve priserne.

Problemerne med kablerne fra Norge og til resten af Norden ventes at fortsætte 
som minimum måneden ud. Fra starten af september ventes muligheden for ek-
sport af el fra Norge at stige gradvis, og fra midt-oktober bør kapaciteten være 
tilbage på normalen.
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