
Strandet containerskib skaber uro på markederne

Fra og med påske er der udsigt til et 
tydeligt vejrskifte i Norden, hvor tem-
peraturerne vil falde til langt under 
sæsonnormalen, mens nedbørsmæng-
derne også vil aftage. I takt med at disse 
prognoser blev mere gennemgående 
i løbet af sidste uge, steg priserne på 
den korte ende af terminsmarkedet 
også. De fjernere kontrakter på marke-
det er til gengæld faldet en anelse i pris, 
understøttet af den nedadgående ten-
dens på ikke mindst CO2-kvotemarke-
det. Q3-21 og YR-22-kontrakterne 
lukkede mandag i henholdsvis 27,60 
EUR/MWh og 26,70 EUR/MWh. 

Ved indgangen til april vurderer vi 
fortsat chancerne for fald som større 
end for stigninger. Det afgørende bliv-
er naturligvis vejrudsigterne, men en 
periode med mildt og vådt vejr bør 
trække priserne nedad. Det skal dog 
ikke udelukkes, at et nyt prishop på 
CO2-kvotemarkedet igen kan føre til 
stigende priser på den lange ende af 
kurven. 

Anbefalingen
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De internationale olie- og gasmarkeder fik noget nyt at tænke over i sidste uge, hvor et strandet containerskib bloke-
rede Suez-kanalen i Egypten. 

Her og nu Store udsving præger oliemarkedet

Vi har været gennem et par uger med 
meget store udsving på oliemarkedet. 
Den stabilt stigende tendens på 
markedet blev abrupt afbrudt i uge 
11, hvor olieprisen faldt næsten fem 
dollars, da markedet blev ramt af ny 
uro omkring coronavirus-udviklingen 
i Europa. Denne udvikling fortsatte 
i sidste uge, hvor flere store lande i 
Europa forlængede eller skærpede 
deres nedlukninger, da smittetallene 
steg. Derudover blev markedet ramt 
af en anden stor begivenhed. Et stort 
containerskib blokerede det meste af 
sidste uge Suez-kanalen i Egypten, 
og dermed var den vigtigste maritime 

trafikåre mellem Europa og Asien 
utilgængelig. Det førte til flere dage 
med prishop på oliemarkedet, der 
frygtede en langvarig periode med 
forsyningsproblemer. Vi har dermed 
været igennem en uge, hvor olieprisen 
flere gange er både steget og faldet 
med mere end 2 dollars på én dag. Ved 
lukketid mandag ligger Brent-olien i 
en pris på 64,98 dollars per tønde, et 
fald på ca. 8 %, sammenlignet med da 
markedet toppede midt på måneden. 

Forward Uge 12 (EUR/MWh) Uge 13 (EUR/MWh) Forventning (u. 14)

ENOMAPR-21 32,25 29,35 ↘

ENOQ3-21 26,60 27,60 ↘

ENOYR-22 27,20 26,70 ↘

SYARHYR-22 14,90 17,65 ↗

SYCPHYR-22 18,40 21,15 ↗



Nedbør: De nordiske vejrudsigter 
byder fortsat på meget vådt vejr. 
De kommende 10 dage ventes 
der mere end dobbelt så megen 
nedbør som normalt for denne 
tid på året, og overskuddet på 
hydrobalancen vokser. 

Produktion og spot: System-
pris-niveauet ventes at falde 
mærkbart i denne uge, hvilket 
blandt andet skyldes, at forbru-
get generelt er lavere i forbindelse 
med helligdage. Samtidig ventes 
vindproduktionen at stige. Vi 
forventer en gennemsnitspris for 
ugen på under 30 EUR/MWh. 

Der var yderligere stigninger til 
de i forvejen meget høje dan-
ske YR-22-EPAD’er i sidste uge. 
DK1-EPAD’en er nu oppe i 17,65 
EUR/MWh, mens DK2-EPAD’en 
er steget til 21,15 EUR/MWh.
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Gaspriserne stiger efter grundstødning

Sidste uges store nyhed på råvaremarkederne kom onsdag, hvor containerskibet 
Ever Given gik på grund i Suez-kanalen, og komplet stoppede al trafik gennem et 
af verdens mest afgørende maritime trafikknudepunkter. Ligesom oliemarkedet 
steg også gaspriserne, da det lukkede stræde besværliggør transporten af LNG 
fra Mellemøsten til Europa. Europa har i forvejen haft svært ved at tiltrække LNG, 
da priserne henover vinteren har været højere i Fjernøsten. Skibet blev endeligt 
fjernet mandag, hvilket ser ud til at få markederne til at falde til ro igen.
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Ny finsk kernekraftreaktor starter til efteråret
De finske kernekraftoperatører TVO bekræftede i sidste uge, at man påtænk-
er at starte den omstridte kernekraftreaktor, Olkiluoto 3, til oktober. De første 
måneder skal fungere som en testfase, inden reaktoren skal starte produktion til 
nettet i begyndelsen af 2022. Til den tid vil det være hele 13 år siden, reaktoren 
oprindeligt var planlagt til at komme i drift, men en lang række af sikkerhedss-
kandaler og budgetoverskridelser har ført til en saga af udsættelser, der altså har 
strakt sig i mere end et årti. Reaktoren får en installeret kapacitet på 1600 MW.


