Fokus uge 2 2021

Spotpriserne stormer i vejret
Spotpriserne i Norden er steget drastisk i det kolde vejr, der har præget begyndelsen af 2021.
Vi ser nu det højeste systemprisniveau i mere end et år.

Her og nu

Gaspriserne fortsætter himmelflugten

Den stigende tendens på det nordiske
elmarked fortsatte i sidste uge, hvor
både spotmarkedet og dele af terminsmarkedet oplevede et nyt prishop. Stigningerne tog især fart, efter
vejrudsigter midt på ugen bekræftede,
at det kolde og tørre vejr ser ud til at
fortsætte størstedelen af januar, men
de fjerne kontrakter på markedet kunne
ikke holde dampen oppe. Da markedet
lukkede mandag, var Q2-21-kontrakten
steget med 1,90 EUR/MWh sammenlignet med for en uge siden. Den koster
nu 27,80 EUR/MWh. YR-22-kontrakten
er til gengæld faldet 0,75 EUR/MWh til
27,50 EUR/MWh.

Kulden har nu i flere uger ligget tungt
over store dele af Europa. I Spanien
oplever man de værste snestorme i
årtier i disse dage, og i Tyskland er
temperaturerne faldet til fem grader
under sæsonnormalen. I Frankrig
er myndighederne gået så langt
som at bede befolkningen om at
spare på strømmen for at undgå
forsyningsproblemer,
da
kulden
falder sammen med, at landets
kernekraftproduktion
kører
på
nedsat drift. Det kolde vejr og den
begrænsede produktion fra andre
energikilder betyder, at det europæiske
gasmarked har haft kronede dage den

Anbefaling
Spotpriserne ser ud til at have stabiliseret sig på et højt niveau, og det kolde vejr kommer givetvis til at fortsætte
som minimum frem mod slutningen
af næste uge. Set i det lys burde vi
kunne se yderligere prisstigninger på
den korte ende af terminsmarkedet.
Råvare- og CO2-kvotemarkederne ser
også fortsat stærke ud, og de fjerne
kontrakter i Norden kan derfor også
sagtens stige yderligere.

sidste tid. På den vigtige hollandske
gasbørs TTF handler den nærmeste
månedskontrakt i øjeblikket til 21,60
EUR/MWh, det højeste niveau i næsten
to år, mens dagspriserne også er steget
voldsomt den seneste tid. Ud over det
kolde vejr skal vi også kigge østpå for
at finde en vigtig årsag til udviklingen. I
Asien er priserne nemlig steget endnu
mere de seneste måneder, ikke mindst
på grund af koldt vejr i Kina, og LNGproducenter verden over er derfor
begyndt at fravælge Europa, når de
skal sælge deres gas, da de kan tjene
flere penge ved at sælge i Asien.

Forward

Uge 1 (EUR/MWh)

Uge 2 (EUR/MWh)

Forventning (u. 3)

ENOMFEB-21

34,50

42,00

↗

ENOQ2-21

25,90

27,80

↗

ENOYR-22

28,25

27,50

↗

SYARHYR-22

15,40

12,15

→

SYCPHYR-22

18,90

15,65

→

Spotpriserne på himmelflugt

Prognoser

Iskoldt vejr og lav vindproduktion i Norden har ført til et voldsomt prishop på spotmarkedet, mens EPAD’erne i Danmark, Finland og Sydsverige
falder. Uge 1 blev den dyreste uge, vi har set i næsten to år.

Nedbør: Vejrudsigterne i Norden fortsætter med at forudsige
tørt vejr. Den forventede nedbør
de kommende ti dage er ca. 3,3
TWh, hvilket svarer til 75 % af det
normale for årstiden. Hydrobalancens overskud fortsætter med
at falde.

50,02 EUR/MWh. Det var den gennemsnitlige systempris i uge 1. Et helt ekstremt
højt niveau sammenlignet med, hvad vi har vænnet os til af systempriser i løbet
af det seneste år. Som vi kunne beskrive i sidste uge var den gennemsnitlige
systempris i 2020 kun godt 10 EUR/MWh, og selvom niveauet steg mærkbart i
løbet af december, har udviklingen i 2021 indtil videre været meget voldsom. De
50,02 EUR/MWh er således mere end dobbelt så høj en gennemsnitspris, som
den vi så i ugen forinden, uge 53, og det er samtidig den dyreste uge overhovedet
siden februar 2019.
Kulden er naturligvis den altafgørende årsag til stigningerne. De lave temperaturer har sendt forbruget i vejret, ikke mindst i de dele af Norden der er baseret
på elvarme. Den seneste uge har vi flere dage ligget 5 grader under normalen for
årstiden, og især i peak-timerne, hvor forbruget er højest, har det givet voldsomt
høje priser. I Norge, der ellers normalt er begunstiget med meget lave priser, var
prisstigningerne særligt store i sidste uge, hvor det gennemsnitlige prisniveau i
de sydlige prisområder i landet nåede hele 53 EUR/MWh. Priserne i Norge reagerer nu også på, at landets nye transmissionskabel til Tyskland, NordLink, er
blevet idriftsat, hvilket har øget eksportmulighederne og sænket risikoen for situationer, som den vi oplevede sidste år, hvor landet havde svært ved at afsætte
det store overskud af hydrokraft til andre lande. Den installerede kapacitet på
Nordlink-kablet til Tyskland er 1444 MW.
I Danmark, Sydsverige og Finland oplevede vi ekstremt høje EPAD’er i 2020, fordi systemprisen faldt til meget lave niveauer, uden at det kom ret meget andet
end Norge til gode. Nu hvor systemprisen er steget igen, er EPAD’erne i disse
områder til gengæld faldet igen. I uge 1 lå den gennemsnitlige EPAD i Danmark,
Sydsverige og Finland på ca. 3-4 EUR/MWh, et voldsomt fald sammenlignet med
efteråret, hvor niveauet ofte var op mod 20-25 EUR/MWh.

Produktion og spot: De nordiske
spotpriser er, som vi allerede
har beskrevet, steget voldsomt
de seneste uger. Vi forventer, at
niveauet forbliver højt også den
kommende tid, og at systemprisen holder sig omkring eller
lige over 50 EUR/MWh i denne og
næste uge.

EPAD’er
Som på dagsmarkedet er EPAD’erne på terminsmarkedet faldet mærkbart. YR-22-EPAD’erne
for DK1 og DK2 koster nu henholdsvis 12,15 EUR/MWh og
15,65 EUR/MWh, et fald i ugens
løb på godt 3 EUR/MWh for begge prisområders vedkommende.
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