
Mildere vejrudsigter udløste stort prisfald

Efter at flere kontrakter på det nordiske 
elmarked havde ramt det højeste niveau 
i mere end et år tidligere i februar, var 
der faldende priser på terminsmarkedet 
i sidste uge. Prognoserne peger nu på 
et klart vejrskifte hen mod slutningen af 
denne uge, hvor temperaturer og ned-
børsmængder vil stige til over det nor-
male for årstiden. Dette førte til en klar 
nedjustering på elmarkedet, der havde 
priset en kold afslutning på måned-
en ind. Q2-21 og YR-22-kontrakterne 
faldt til henholdsvis 28,06 EUR/MWh 
og 26,90 EUR/MWh, 5,18 EUR/MWh og 
0,55 EUR/MWh lavere end for en uge 
siden. 

Der vil også i den kommende uge 
være fokus på vejrudsigterne. Der er 
nu kommet mildere og vådere vejr på 
programmet, men hvis vinteren vender 
tilbage, kan vi se en ny justering opad 
på markedet. Vi vurderer dog chancen 
for yderligere prisfald som værende 
størst den kommende uge. Det volatile 
CO2-kvotemarked kan også i næste 
uge påvirke udviklingen, da de store 
udsving ser ud til at fortsætte. 

Anbefaling

Fokus uge 7 2021

Vinteren ser ud til at blive sat i hvert fald midlertidigt på pause i de kommende uger, og de mildere og vådere prog-
noser førte i sidste uge til faldende terminspriser. 

Her og nu Kold vinter tærer på gaslagrene

De seneste ugers ekstremt kolde vejr på 
tværs af Europa har tæret hårdt på de 
europæiske gaslagre. Fyldningsgraden 
i de europæiske gaslagre er nu faldet 
til godt 40 %, hvilket er mere end 20 % 
lavere end på samme tid sidste år. Det 
har været med til at sende gaspriserne 
i vejret, både på dagsmarkedet 
samt på de fjerne kontrakter på 
markedet. Temperaturer langt under 
sæsonnormalen har selvsagt været 
afgørende, men også importen af gas 
fra andre kontinenter spiller en rolle i 
det pludselige dyk i lagerbeholdningen. 
Europa havde tidligere på vinteren ikke 

mulighed for at importere så meget 
LNG, fordi gaspriserne var højere i 
Fjernøsten, og producenterne derfor 
sendte deres gas dertil i stedet. På 
det seneste er priserne i Europa dog 
steget så meget, at det igen er blevet 
fordelagtigt at sælge gassen her, 
hvilket har afhjulpet problematikken 
en smule. Det ændrer dog ikke på, at 
lagertallene fortsat falder, og at TTF-
gaskontrakten for 2022 i sidste uge 
nåede op på det højeste prisniveau 
i mere end et år. Det lave udbud kan 
meget vel trække spor på markedet 
helt frem til næste år.

Forward Uge 6 (EUR/MWh) Uge 7 (EUR/MWh) Forventning (u. 8)

ENOMMAR-21 42,65 34,45 ↘

ENOQ2-21 33,24 28,06 ↘

ENOYR-22 27,55 26,90 ↘

SYARHYR-22 14,28 13,40 ↗

SYCPHYR-22 17,90 17,53 ↗



Nedbør: Efter flere tørre uger er 
der nu udsigt til lavtrykspræget 
vådt vejr i Norden den kommende 
tid. De næste 10 dage ventes der 
næsten dobbelt så megen ned-
bør som normalt for årstiden, og 
hydrobalancen kan derfor være 
på vej tilbage i overskud. 

Produktion og spot: Det markant 
mildere og vådere vejr, vi er på 
vej mod i Norden, vil også på-
virke spotpriserne. Vi forventer, 
at den gennemsnitlige system-
pris i uge 7 falder til ca. 45 EUR/
MWh, hvilket vil være mere end 
10 EUR/MWh lavere end sidste 
uge.

Efter et par uger med stigninger 
var der i sidste uge prisfald på de 
danske YR-22-EPAD’er. DK1- og 
DK2-EPAD’erne lukkede man-
dag med en pris på henholdsvis 
13,40 EUR/MWh og 17,53 EUR/
MWh.
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Rygter om nyt EU-indgreb på kvotemarkedet

De seneste uger har vi oplevet nogen voldsomme udsving på CO2-kvotemarke-
det. Prisen på en kvote er i løbet af den seneste måned steget med næsten 30 
%, men stigningen er ikke sket på baggrund af en pludselig øget efterspørgsel 
blandt industri og elproducenter. I stedet er det spekulative investorer, der har 
skubbet markedet i vejret, en udvikling som vi har set adskillige gange på kvo-
temarkedet i løbet af de seneste år. Nu går der rygter om, at EU vil forsøge at 
begrænse den spekulative aktivitet på markedet.

I slutningen af sidste uge kunne flere medier meddele, at EU-Kommissionen 
overvejer at indføre nye initiativer, der skal sætte en stopper for, at spekulative 
aktører kan have al for stor indflydelse på markedet. Dette skulle blandt andet 
ske ved at sætte en max-grænse på, hvor mange kvoter hver registreret konto 
på børserne må ligge inde med. Der er ikke blevet angivet nogen kilde til disse 
medierapporter, men bare det at rygterne begyndte at sprede sig skabte uro på 
markedet.

EU-Kommissionen er angiveligt bekymret over, at spekulanter har fået for stor 
magt på et marked, der ses som essentielt, hvis det skal lykkes EU at leve op til 
de nye, skærpede klimamål, som man godkendte tilbage i december sidste år. 
Kommissionen ønsker en stabilt høj kvotepris, der skal være bestemt af industri, 
transportsektor og elproducenters efterspørgsel.

Ifølge aktører på markedet, som energinyhedssitet Montel har talt med, vil det 
dog ikke være så ligetil at skille tingene ad. Eksempelvis kan en stor position på 
markedet, kontrolleret af en hedgefund, godt være knyttet til en elproducent, 
og uanset hvad vil et stop for spekulation kræve, at børserne som eksempelvis 
ICE og ICAP bliver tvunget til at offentliggøre, hvem der ligger inde med hvilke 
positioner.

Kvoteprisen faldt mærkbart, da nyheden kom ud i sidste uge, men fandt hurtigt 
tilbage til den opadgående tendens vi har set længe. Rygterne om eventuelle ini-
tiativer mod spekulativ handel vil dog sandsynligvis fortsætte med at rumstere 
på markedet i den kommende tid. 
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