
Prisfald på tværs af markederne

Pilen pegede nedad på det nordiske 
elmarked i sidste uge. Vejrudsigterne 
blev tydeligt mildere i løbet af ugen, 
hvor prognoserne pegede på lavtryk-
spræget vejr i løbet af denne uge. 
Faldende priser på tværs af råvare-
markederne, CO

2
-kvotemarkedet og 

det tyske elmarked understøttede den 
nedadgående tendens, men høje spot-
priser fortsætter dog med at holde en 
hånd under markedet. Q2-21-kontrak-
ten lukkede mandag i 26,30 EUR/MWh, 
1,50 EUR/MWh lavere end sidste uge, 
mens YR-22-kontrakten er faldet 2,83 
EUR/MWh og nu koster 24,67 EUR/
MWh. 

Råvare- og CO
2
-kvotepriser er faldet 

noget nu, og især kvotemarkedet tror 
vi nu skal til at ændre retning. Hvis 
dette markedet begynder at stige igen, 
vil det trække de tyske elpriser med 
opad. I Norden er vejret fortsat af-
gørende, og de langsigtede prognoser 
lover koldt og tørt vejr. Vi tror derfor 
mest på stigende priser på termins-
markedet den kommende uge, både i 
den korte og lang ende. 

Anbefaling

Fokus uge 3 2021

Markederne havde priset en kold afslutning på januar ind, men nu har vejrudsigterne ændret retning. 
Det førte til prisfald på tværs af markederne i sidste uge. 

Her og nu Vejrskifte gav klare prisfald i Norden

Vi så et klart retningsskifte på 
terminsmarkedet i Norden i sidste 
uge. Efter en kraftigt stigende tendens 
hen over jul, nytår og første uge 
af januar, er priserne nu begyndt 
at falde. Det er først og fremmest 
ændrede vejrudsigter, der er årsagen. 
Flere uger med kulde ser ud til fra 
midt i denne uge at blive afløst af 
lavtrykspræget vejr med temperaturer 
over sæsonnormalen og stigende 
nedbørsmængder. Terminsmarkedet 
var nødt til at reagere på disse 
prognoser, da der allerede var blevet 
priset en iskold januar ind. De 
langsigtede vejrudsigter peger på, 

at kulden kan vende tilbage sidst på 
måneden, men det var ikke nok til at 
stoppe den nedadgående tendens på 
de mest handlede kontrakter i sidste 
uge, blandt andet fordi råvare- og 
CO

2
-kvotemarkederne også har haft 

pil nedad, ligesom det tyske elmarked 
er faldet. Mens terminsmarkedet 
styrtdykkede i sidste uge, holdt 
spotpriserne sig til gengæld på et højt 
niveau. Den gennemsnitlige systempris 
for uge 2 blev således 49,03 EUR/MWh, 
stort set samme niveau som ugen 
forinden, hvor vi oplevede den dyreste 
uge på det nordiske spotmarked i 
næsten to år. 

Forward Uge 2 (EUR/MWh) Uge 3 (EUR/MWh) Forventning (u. 4)

ENOMFEB-21 42,00 41,50 ↗

ENOQ2-21 27,80 26,30 ↗

ENOYR-22 27,50 24,67 ↗

SYARHYR-22 12,15 12,30 →

SYCPHYR-22 15,65 17,83 →



Nedbør: Efter en lang tør periode 
går vi nu ind i en uge med noget 
større nedbørsmængder, faktisk 
ventes de over normalen i løbet 
af de næste 10 dage. Fra midten 
af næste uge ventes der igen hø-
jtrykspræget vejr med lave ned-
børsmængder. 

Produktion og spot: Spotpris-
erne holder sig høje, om end 
niveauet ikke er steget yderlige-
re siden sidste uge. I uge 3 kan 
niveauet dog falde en anelse i 
det mildere vejr, og vi forventer 
en gennemsnitlig systempris for 
ugen på ca. 40 EUR/MWh. 

Efter faldene ugen forinden steg 
de danske YR-22-EPAD’er i løbet 
af sidste uge. DK1-EPAD’en er 
steget 0,15 EUR/MWh til 12,30 
EUR/MWh, mens DK2-EPAD’en 
nu koster 17,85 EUR/MWh, 2,20 
EUR/MWh mere end ugen forin-
den. 
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Opturen bremset på kvotemarkedet

Efter at CO
2
-kvoteprisen i begyndelsen af uge 2 ramte sit højeste niveau nogen-

sinde, med en pris der kortvarigt nåede over 35 EUR/t, har markedet ændret ret-
ning. Siden da er prisen faldet med mere end 10 %, og mandag i denne uge nåede 
markedet ned i 31,62 EUR/t, laveste niveau siden før jul. Markedets aktører går 
i øjeblikket og venter på, at kvoteauktionerne genoptages, hvilket ventes at ske 
til februar, og indtil da er det tekniske signaler og andre markeder, der påvirker 
udviklingen. Markedet bør dog inden længe igen begynde at handle opad og sta-
bilisere sig over 35 EUR/t. 
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Hydrobalancens overskud svinder ind

Efter flere uger med koldt og tørt vejr er overskuddet på den nordiske hydro-
balance svundet mærkbart ind. Analysebureauet PointCarbon venter således, at 
balancens overskud om 14 dage ligger på ca. 7 TWh, et mærkbart fald i løbet af 
de seneste uger. Ved juletid var overskuddet helt oppe over 20 TWh, men koldt 
og tørt vejr, kombineret med højt forbrug ikke mindst i Norge har lynhurtigt æn-
dret på dette scenarie. Den svækkede hydrobalance er en af hovedårsagerne til 
de store stigninger på spotmarkedet, som vi har set i begyndelsen af 2021.  


