
Højeste gaspriser i 2020

Prisstigningerne på det nordiske el-
marked fortsatte i starten af sidste 
uge, men fredag samt mandag i denne 
uge er markedet faldet kraftigt tilbage. 
Overskuddet på hydrobalancen er af-
taget mærkbart, og systemprisen for 
mandag var med 22,49 EUR/MWh det 
højeste vi har set i næsten en måned. 
En faldende CO2-kvotepris, samt fald 
på det tyske elmarked, førte dog til 
fald, der endte med helt at neutralisere 
stigningerne fra tidligere på ugen. Da 
markedet lukkede mandag, kostede de 
nordiske Q1-21- og YR-21-kontrakter 
henholdsvis 29,60 EUR/MWh og 24,75 
EUR/MWh. 

Opsiden virker størst på markedet 
lige nu. CO2-kvotemarkedet er fal-
det til næsten 25 EUR/t, og da vi ikke 
tror dette marked skal meget længere 
ned, begrænser det også muligheden 
for prisfald på de relaterede marked-
er, herunder det nordiske elmarked. 
Meget afhænger naturligvis af vejret, 
men prisstigninger virker som det mest 
sandsynlige scenarie i næste uge. 

Anbefaling

Fokus uge 42 2020

Dagsprisen på gas steg i sidste uge til det højeste niveau indtil videre i år. Strejker i den norske olie- og gasindustri er 
blandt årsagerne.

Her og nu Spotpriserne på gas stiger betragteligt

Fredag i sidste uge nåede de 
europæiske spotpriser på gas op på det 
højeste niveau vi har set indtil videre i 
2020. 13,85 EUR/MWh var dagsprisen 
på den hollandske TTF-gasbørs, det 
højeste niveau siden december 2019 
og ca. 20 % højere end ved månedens 
start. Flere faktorer betyder, at den 
korte ende af gasmarkedet er steget 
betragteligt i pris på det seneste. 
En strejke blandt norske olie- og 
gasarbejdere er nu gået ind i sin tredje 
uge, og landets gasproduktion er i 
denne periode faldet med ca. 8 %, og 
dette tal kan komme til at stige, hvis 
der ikke kommer en løsning på strejken 

i løbet af denne uge. I tillæg til strejken 
er andre norske gasanlæg præget af 
akut vedligeholdelsesarbejde. Den 
manglende produktion er noget, der kan 
mærkes i resten af Europa, som Norge 
normalt er storeksportør af naturgas 
til. Udover strejken i Norge bidrager 
koldt efterårsvejr til prisstigningerne. 
Temperaturerne på store dele af 
kontinentet ligger i øjeblikket langt 
under det normale for årstiden. De 
relativt høje lagerbeholdninger af gas 
på tværs af Europa har dog begrænset 
prisstigningerne i nogen grad.

Forward Uge 41 (EUR/MWh) Uge 42 (EUR/MWh) Forventning (u. 43)

ENOMNOV-20 22,70 24,05 ↗

ENOQ1-21 28,45 28,21 ↗

ENOYR-21 23,65 23,70 ↗

SYARHYR-21 11,25 10,43 →

SYCPHYR-21 12,53 12,13 →



Nedbør: Resten af uge 42 ser tør 
og kold ud i Norden, men der kan 
meget vel være et vejrskifte på 
vej fra starten af næste uge, hvor 
prognoserne signalerer lavtryk-
spræget vejr. Hydrobalancens 
overskud er nu nede i 8,50 TWh, 
hvilket er en halvering i løbet af 
de seneste 14 dage. 

Produktion og spot: Det ovenfor 
nævnte fald i hydrobalancens 
overskud, samt de lave tempera-
turer, betyder at spotpriserne i 
Norden er begyndt at stige. Den 
gennemsnitlige systempris i uge 
41 var ca. 14 EUR/MWh og vi for-
venter, at niveauet i uge 42 bliver 
ca. 21 EUR/MWh. Dette på trods 
af, at vindproduktionen ser ud til 
at stige den kommende uge. 

Begge danske YR-21-EPAD’er 
faldt i sidste uge i pris. DK1-EP-
AD’en faldt 0,82 EUR/MWh og 
koster nu 10,43 EUR/MWh, mens 
DK2-EPAD’en er faldet 0,35 EUR/
MWh og nu er nede i 12,18 EUR/
MWh. 
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Frygten for La Niña påvirker markederne

Markederne holder nøje øje med vejrudviklingen i Stillehavsområdet, hvor 
en ny udgave af vejrfænomenet La Niña er på vej.

Et gammelt, men velkendt fænomen er igen begyndt at spøge på de interna-
tionale energimarkeder. Det drejer sig om La Niña, et vejrfænomen der påvirker 
temperatur- vind- og nedbørsforhold især i landene omkring Stillehavet, men 
som også har en effekt på resten af klodens klima. La Niña medfører typisk vold-
somme regnmængder i Australien og Sydøstasien, og i dele af Sydamerika. 

La Niña-vejrfænomenet optræder typisk hvert 3.-5. år, og varer i gennemsnit 
9-18 måneder, og der er bred enighed blandt meteorologer om, at en ny La Niña 
nu er startet. Det statslige amerikanske vejrinstitut NOAA vurderer således, at 
vi har haft La Niña-lignende vejrforhold i nu tre måneder, og at der er hele 75 % 
chance for, at vejrfænomenet fortsætter som minimum et halvt år endnu.

La Niña har tidligere haft voldsom indflydelse på de internationale energimarked-
er, noget der derigennem også har smittet af på de nordiske elpriser. Da en vold-
som udgave af La Niña ramte Stillehavsområdet i 2010-11 førte det til et mærk-
bart fald i den australske kuleksport som følge af de ekstreme vejrforhold, der 
ramte de kulproducerende regioner på landets østkyst. Samtidig faldt tempera-
turerne i Østasien, hvilket førte til et højere el- og gasforbrug i Kina, hvilket også 
er noget der påvirker priserne i Europa.

Med disse erindringer er det ikke overraskende, at markederne i denne tid holder 
nøje øje med vejrudsigterne, og meteorologernes prognoser for La Niña. Aus-
tralien og Colombia er den dag i dag fortsat to af verdens største kuleksportører, 
og hvis produktionen igen skal besværliggøres af ekstreme vejrforhold, kan det 
føre til prisstigninger på kul, også i Europa. Mere vigtigt er det dog, at Kina meget 
vel igen kan blive ramt af kulde, hvilket vil øge landets forbrug af både gas og 
kul betragteligt. Markederne i Europa er i allerhøjeste grad klar over, hvor vigtigt 
ændringer i forbruget er for priserne i Europa, og dermed forårsager La Niña i 
øjeblikket en stor grad af usikkerhed forud for vinteren på de europæiske en-
ergimarkeder.
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