
2020 sluttede med store prisstigninger

Siden vores seneste publikation før 
jul har det nordiske elmarked oplevet 
nogle voldsomme stigninger på ter-
minskontrakterne. Det skyldes først og 
fremmest et klart ændret vejrbillede. 
Temperaturer og nedbørsmængder er 
faldet til under normalen og ser ud til at 
forblive der som minimum et par uger 
endnu. Det har ført til de voldsomme 
stigninger, hvor Q2-21- og YR-22-kon-
trakterne nu koster 25,90 EUR/MWh 
og 28,25 EUR/MWh. Spotpriserne er i 
samme periode steget mærkbart og er 
nu oppe i et niveau, vi slet ikke oplevede 
i løbet af 2020. 

Efter de meget store prisstigninger hen 
over jul og nytår, er det nu oplagt at tro, 
at opsiden på markedet er en anelse 
begrænset. Mildere vejrudsigter burde 
kunne udløse en justering nedad, men 
da spotpriserne nu er steget markant, 
holder det en hånd under priserne. Alt i 
alt tror vi mest på en neutral udvikling i 
løbet af den kommende uge. 

Anbefaling

Fokus uge 1 2021

Hen over jul og nytår har vi set et vejrskifte i Norden, hvor koldt og tørt vejr nu dominerer. Dette ser ud til at fortsætte 
de kommende uger, hvilket har sendt de nordiske elpriser i vejret. 

Her og nu Enorme stigninger i Norden

Vi har set nogle meget voldsomme 
stigninger på det nordiske 
terminsmarked hen over jul og nytår. 
De mest handlede systemfutures, 
herunder YR-22- og YR-23-
kontrakterne, er steget med op mod 
40 %. YR-22-kontrakten lå kort før 
jul i 20,25 EUR/MWh og er nu oppe i 
28,25 EUR/MWh. Stigende råvare- 
og CO

2
-priser samt optimisme om 

coronavirus-vaccinerne spiller ind, 
men det er først og fremmest det 
klare vejrskifte, der har forårsaget 
stigningerne. Temperaturerne i 
Norden er nu faldet under normalen, 
og de seneste prognoser forudser, 

at niveauet kan falde til ca. 5 grader 
under sæsonnormalen i løbet af næste 
uge. Det øger forbruget betragteligt, 
og spotpriserne er da også samtidig 
steget mærkbart. Systemprisen steg 
allerede frem mod nytår, og mandag 
i denne uge blev systemprisen 38,94 
EUR/MWh, hvilket er det højeste 
niveau, vi har set i mere end et år. 
Koldt vejr i Norge og høj eksport via det 
nye kabel mellem Norge og Tyskland 
er med til at sende priserne i vejret. 
De høje spotpriser giver mere rum til 
stigninger på terminsmarkedet efter et 
år med exceptionelt lave priser som vi 
oplevede i 2020. 

Forward Uge 51 (EUR/MWh) Uge 1 (EUR/MWh) Forventning (u. 2)

ENOMFEB-21 22,70 34,50 →

ENOQ2-21 13,92 25,90 →

ENOYR-22 21,65 28,25 →

SYARHYR-22 15,63 15,40 ↘

SYCPHYR-22 20,88 18,90 ↘



Nedbør: De nuværende vejrfor-
hold med koldt og relativt tørt 
vejr får overskuddet på den nor-
diske hydrobalance til at falde. 
Overskuddet er nu nede i ca. 9 
TWh, en halvering sammenlignet 
med niveauet fra før jul.

Produktion og spot: Som alle-
rede nævnt i denne publikation 
er de nordiske spotpriser steget 
mærkbart den seneste tid. Vi 
forventer en gennemsnitlig sys-
tempris for uge 1 på ca. 40 EUR/
MWh, hvilket i givet fald vil være 
den dyreste uge i mere end et år.

Mens system-futuresne er 
steget mærkbart i pris på det 
seneste har de danske EPAD’er 
bevæget sig stort set sidelæns, 
hvilket betyder, at den samlede 
elpris altså er steget markant. 
DK1- og DK2-EPAD’erne for YR-
22-koster nu 15,40 EUR/MWh og 
18,90 EUR/MWh.  

EPAD’er

Prognoser
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Turbulent år er gået på markederne 

2020 blev et højdramatisk år på de internationale energimarkeder, ikke 
mindst på grund af coronavirus-pandemien. I Norden var der også enorme 
udsving på elpriserne.

2020 er ovre, og det er dermed tid til at se tilbage på et meget turbulent år på 
tværs af markederne. Alle markeder blev kastet ud i et stormvejr allerede i slut-
ningen af februar, da det begyndte at stå klart, at coronavirussen var mere end 
bare en lille, regional begivenhed, der udspillede sig i Kina. Frem mod midten af 
marts styrtdukkede markederne, og i løbet af kun en måned faldt olieprisen ek-
sempelvis med ca. 55 %, mens CO

2
-kvoteprisen i samme periode dykkede med 

knap 40 %. Også kul- og gasmarkeder faldt, og selvom coronavirussen forblev et 
toneangivende emne året igennem, lykkedes det alligevel markederne at vinde 
det tabte terræn tilbage. Således lukkede både kul- og CO

2
-markederne året på 

højere prisniveauer, end de lå på, da pandemien begyndte at tage fart.

Året sluttede med god stemning på markederne, da sagaen om Brexit fandt sin 
foreløbige afslutning i form af en aftale mellem Storbritannien og EU, der sikrer, 
at parterne ikke skal helt tilbage til start, hvad angår handelssamarbejdet. Sam-
tidig har håbet om en udrulning af coronavirus-vaccinerne i løbet af 2021 under-
støttet den opadgående tendens. Håbet om, at en tilbagevenden til hverdagen 
kan få efterspørgslen tilbage på normalt niveau, har hjulpet markedet med at 
vinde tabene tilbage.

Også i Norden har vi været igennem et meget volatilt år. Mildt og vådt vejr gennem 
store dele af året betød, at hydroreservoirerne i Norge blev fyldt til bristepunktet, 
og både spot- og terminspriser faldt som følge heraf. Den gennemsnitlige sys-
tempris for 2020 blev 10,93 EUR/MWh, det med afstand billigste år nogensinde 
hvad angår systempriser. EPAD’erne var dog samtidig høje i ikke mindst Dan-
mark, Sydsverige og Finland, hvor områdepriserne i dele af året har været mere 
end dobbelt så høje som systemprisen. Ved årets afslutning er både spot- og 
terminspriser steget igen, og også her ligner det en tilbagevenden til mere nor-
male tilstande ved indgangen til 2021.  
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