
Spotpriserne fortsætter med at stige

Efter flere uger i træk med stigende pris-
er var det i sidste uge tid til en mærkbar 
nedjustering på det nordiske termins-
marked. Mere ustadige vejrudsigter fik 
sat en stopper for den opadgående ten-
dens, da markedet nu ikke længere føler 
sig overbevist om, at vi går en varm og 
tør juni i møde. Derfor er Q3-21-kon-
trakten faldet med hele 2,67 EUR/MWh 
til 39,28 EUR/MWh, mens YR-22-kon-
trakten nu koster 31,32 EUR/MWh, et 
fald på 2,63 EUR/MWh. CO

2
- og råva-

remarkederne, såvel som det tyske el-
marked ligger på ca. samme prisniveau 
som for en uge siden.

Terminsmarkedet er justeret mærkbart 
nedad i den forgangne uge, på trods af 
fortsat høje spotpriser og stigende rå-
vare-, CO

2
- og tyske elpriser. Så længe 

Tyskland holder sig så højt, som til-
fældet er, burde det være begrænset, 
hvor meget Norden kan falde. Vi tror 
derfor mere på, at priserne skal stige 
den kommende uge end på yderligere 
prisfald.

Anbefalingen

Fokus uge 23 2021

De nordiske spotpriser fortsætter opad, og juni ser ud til at blive den dyreste måned 
i adskillige prisområder i mere end to år. 

Her og nu Spotpriserne fortsat på meget højt niveau

Vi ser fortsat meget høje spotpriser i 
størstedelen af Norden. I uge 22 blev 
den gennemsnitlige systempris 48 
EUR/MWh, og i adskillige prisområder 
lå prisniveauet for ugen på det højeste 
niveau siden februar. Således endte 
begge danske prisområder med en 
gennemsnitspris for ugen på ca. 
64 EUR/MWh, mens SE4 lå med et 
gennemsnit på ca. 62 EUR/MWh. Der er 
ikke nogen udsigt til, at niveauet falder 
den kommende tid. Vi forventer således 
en gennemsnitlig systempris for juni på 
ca. 47 EUR/MWh, hvilket i givet fald vil 
gøre måneden til den dyreste i Norden 

i to et halvt år, siden januar 2019. Det 
store spænd mellem de nordiske og 
tyske elpriser er bare vokset i løbet 
af den forgangne uge, og det er en af 
årsagerne til, at spotpriserne holder 
sig høje i Norden, da store mængder 
elektricitet derfor bliver eksporteret 
sydpå til kontinentet. De tyske elpriser 
holder sig høje grundet dyre CO

2
- og 

råvarepriser, mens den svækkede 
hydrologiske situation i Norden har 
øget presset på spotmarkedet den 
seneste tid.

Forward Uge 22 (EUR/MWh) Uge 23 (EUR/MWh) Forventning (u. 24)

ENOMJUL-21 41,15 39,45 ↗

ENOQ3-21 41,95 39,28 ↗

ENOYR-22 33,95 31,32 ↗

SYARHYR-22 17,53 18,40 →

SYCPHYR-22 20,40 21,70 →



Nedbør: Der er udsigt til stigende 
nedbørsmængder i Norden fra 
næste uge, hvor mere ustadigt 
vejr dominerer. 10-dages-prog-
nosen ligger nu lige omkring det 
normale for årstiden hvad angår 
nedbør, hvilket dog ikke forhin-
drer hydrobalancens underskud 
i at vokse.

Produktion og spot: Som nævnt 
er vi inde i en periode med høje 
spotpriser, og dette ser bare ud 
til at fortsætte den kommende 
tid. Vindproduktionen ventes 
også at stige efter nogle uger 
med meget stille vejr.

Spændet mellem Norden og Tys-
kland er steget igen, og de dan-
ske YR-22-EPAD’er er derfor 
også steget. DK1-EPAD’en ligger 
nu på 18,40 EUR/MWh, mens 
DK2-EPAD’en er steget til 21,70 
EUR/MWh.
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Kulmarkedet rammer nye højder

Priserne fortsætter med at stige på det europæiske kulmarked. I sidste 
uge steg prisen på et ton kul til ca. 82 dollars, det højeste niveau siden 
starten af 2019. Øgende efterspørgsel i Kina er hovedårsagen til udviklin-
gen. Den kinesiske økonomi er ved at komme i omdrejninger igen efter 
coronavirus-pandemien, og den øgede samfundsaktivitet hæver efter-
spørgslen på kul. Landet har også skruet op for kuludvindingen, men ikke 
nok til at lægge en dæmper på prisstigningerne. En sådan udvikling hos 
verdens største kulforbruger påvirker også i høj grad udviklingen i Europa, 
hvor vi i denne uge sagtens kan stå overfor nye prishop.
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Tocifret underskud på hydrobalancen

Underskuddet på den nordiske hydrobalance fortsætter med at vokse. 
Underskuddet ventes nu på hele 11 TWh i slutningen af juni, og det er det 
største underskud, vi har set i næsten to år. Vi har været igennem en læn-
gere periode med tørt vejr, og selvom der er udsigt til lidt mere nedbør fra 
næste uge, vil vi næppe overstige det normale for årstiden. Sidst men ikke 
mindst er eksporten af el til andre lande høj, hvilket tærer på de hydrol-
ogiske ressourcer. Vandstanden i hydroreservoirerne er begyndt at stige 
igen, efter at flommen for alvor har sat ind i løbet af de seneste par uger.


