
Våde vejrudsigter gav brat prisfald

Efter vi oplevede lette prisstigninger 
ugen forinden, var der i sidste uge 
stærkt faldende priser på det nordiske 
elmarked. Da vejrudsigterne i løbet 
af weekenden blev vådere, reagerede 
markedet med en mærkbar nedjuster-
ing mandag. Vandstanden i de norske 
hydroreservoirer er meget høj, og der 
er frygt for, at øget tilstrømning af vand 
vil tvinge hydrokraftproducenterne 
til at sænke priserne igen. Tilbage på 
niveauet fra juli og august kommer vi 
dog næppe. Efter prisfaldene lukkede 
Q4-20 og YR-21-kontrakterne ugen i 
henholdsvis 24,90 EUR/MWh og 25,19 
EUR/MWh. 

Selv efter sidste uges prisfald tror vi 
mest på yderligere fald i denne uge. 
CO2-kvotemarkedet er steget kraftigt, 
og der kan være en nedjustering på 
vej her, når først EU har offentliggjort 
deres planer for den kommende kli-
mareform. Desuden er markedet fort-
sat nervøst grundet de meget fyldte 
hydroreservoirer. Der virker til at være 
størst rum for prisfald netop nu. 

Anbefaling

Fokus uge 38 2020

Vådere vejrmeldinger fik de nordiske elpriser til at falde i begyndelsen af uge 38. Markedet holder øje med, om hy-
drokraftproducenterne igen må til at øge produktionen og sænke priserne. 

Her og nu Fyldte hydroreservoirer skaber usikkerhed

Starten på efteråret er normalt den 
tid på året, hvor fyldningsgraden i 
de nordiske hydroreservoirer når 
sit højeste niveau. Det sker efter 
en lang periode sidst på foråret og 
i løbet af sommeren, hvor sneen i 
bjergene er smeltet, hvilket har fyldt 
floderne og vandreservoirerne op. 
Således også i 2020, hvor det høje 
hydrologiske overskud betyder, at 
vandmængderne er endnu større end 
normalt. Ved august måneds udgang 
var fyldningsgraden i de norske 
hydroreservoirer hele 91 %, hvilket er 
det højeste niveau på denne tid af året 
målt siden 2015. I Sverige var niveauet 

82 %, ligeledes det højeste tal siden 
2015. De meget fyldte reservoirer gør, 
at de nordiske hydrokraftproducenter 
hurtigt kan ende i en situation, hvor 
de igen er nødt til at pumpe vand 
ud til meget lave priser for at undgå 
oversvømmelser. Netop dette scenarie 
medførte de rekordlave spotpriser vi 
så i løbet af sommeren, og markedet 
frygter, at priserne igen skal nedad, 
hvis det bliver vådt vejr de kommende 
uger. Det kom til udtryk i begyndelsen 
af denne uge, hvor de vådere 
vejrmeldinger i løbet af weekenden 
førte til et meget stort prisfald på de 
korte kontrakter tirsdag.

Forward Uge 37 (EUR/MWh) Uge 38 (EUR/MWh) Forventning (u. 39)

ENOMOCT-20 23,20 22,45 ↘

ENOQ4-20 26,12 24,90 ↘

ENOYR-21 25,65 25,19 ↘

SYARHYR-21 10,23 11,03 →

SYCPHYR-21 11,63 12,60 →



Nedbør: Vejrudsigterne anty-
der i øjeblikket tørt vejr resten 
af uge 38. Derefter ventes ned-
børsmængderne at tiltage igen 
fra starten af næste uge, hvor 
der meldes om mere regn end 
normalt for årstiden. Hydrobal-
ancens overskud er nu på knap 
10 TWh. 

Produktion og spot: Der er uds-
igt til lidt højere spotpriser denne 
uge sammenlignet med niveauet 
fra uge 37. Lavere vindproduk-
tion og højere temperaturer kan 
sende den gennemsnitlige sys-
tempris for ugen tilbage over 20 
EUR/MWh. 

Der var stigende priser på begge 
danske YR-21-EPAD’er i sidste 
uge. Da markedet lukkede man-
dag kostede DK1-EPAD’en 11,03 
EUR/MWh, mens DK2-EPAD’en 
var steget til 12,60 EUR/MWh. 
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Kvoteprisen tilbage over 30 EUR/t

Det er skæbneuge for EU’s CO2-kvotemarked. Kommissionsformand Ur-
sula von der Leyen ventes at præsentere detaljer om klimareformen.

For første gang i 14 år lukkede det europæiske CO2-kvotemarked mandag med 
en pris på over 30 EUR/t. 30,47 EUR/t var prisen, da markedet lukkede, en stign-
ing på mere end 2 EUR/t i dagens løb. Dermed er vi kun ganske marginalt under 
den højeste kvotepris nogensinde registreret, 31,00 EUR/t, som markedet han-
dlede til tilbage i 2006. 

Onsdag skal EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen holde tale, og det 
ventes at den kommer til at inkludere nyheder om, hvilken vej kommissionen 
vil gå omkring det stort anlagte nye ”European Green Deal” en ny klimareform 
for EU. Den store prisstigning på kvotemarkedet i går var resultatet af et lækket 
dokument fra Bruxelles, der viser, at kommissionen arbejder på en ny plan, der 
skal øge EU’s klimaambitoner betragteligt. Målsætningen skal fremover være, at 
CO2-udledningen per 2030 er 55 % under niveauet fra 1990. Indtil nu har målet 
kun været et fald på 40 %. De grønne partier i EU-parlamentet havde ønsket en 
endnu mere ambitiøs plan, men det lader ikke til, at en større sænkning end 55 
% kan opnå flertal.

Dokumentet antyder også, at kommissionsformand Ursula von der Leyen arbe-
jder på en plan om, at varme- og transportsektorerne, der hidtil ikke har været 
omfattet af kvotesystemet (ETS), fremover skal høre under dette, og dermed 
også købe CO2-kvoter svarende til udledningen.

Kvotemarkedet holder nøje øje med udviklingen, og alene nyheden om, at der 
blev presset på for en endnu højere målsætning end et fald på 55 % i CO2-ud-
ledning var nok til at få priserne til at stige. Selvom vi nu er tæt på den højeste 
kvotepris nogensinde, kan markedet stå foran nye prisstigninger, hvis melding-
erne fra EU-systemet de kommende dage er meget ambitiøse. Vi kan dog også 
opleve, at stigningerne op til von der Leyens tale er et resultat af den gamle 
spekulative strategi ”Buy on the rumor – sell on the fact”, og at markedet falder 
igen så snart planerne bliver offentliggjort. 
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