
Feriestemning indtager markederne

Prisstigningerne fortsatte på det nor-
diske elmarked i sidste uge. Som ugen 
gik, blev vejrudsigterne mere og mere 
entydige i deres forudsigelse af, at et 
skifte til tørt, varmt og højtrykspræget 
vejr er på vej i Norden. Det fik priserne 
til at stige, ikke mindst på den korte 
ende af markedet, men en sjælden uge 
uden prishop på kul-, gas og CO2-kvo-
temarkederne lagde en lille dæmper på 
opsiden. Da markedet lukkede mandag, 
var Q4-21-kontrakten steget til 48,75 
EUR/MWh, mens YR-22-kontrakten nu 
er steget til 33,00 EUR/MWh. 

Da sommerferien er ved at have gjort 
sit indtog, er det vigtigt at huske på, 
at få handler han være afgørende for 
markedets bevægelser. Det øger usik-
kerheden, men vi tror mest på stigen-
de priser på tværs af kurven. Det bliver 
afgørende, om vejrudsigterne holder 
fast i at love tørt og varmt vejr i anden 
halvdel af juli, eller om vi får et skift til 
vådere prognoser.

Anbefalingen
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Handelsaktiviteten på tværs af markederne er faldende, og i løbet af de kommende uger vil udsvingene basere sig på 
relativt få handler sammenlignet med normalen. 

Her og nu Presset på hydrobalancen stiger yderligere

Den hydrologiske situation i Norden er 
blevet forværret yderligere i løbet af de 
seneste par uger. Vejrudsigterne peger 
nu på højtryk de kommende uger, hvor 
nedbørsmængderne ventes at ligge 
langt under det normale for årstiden. 
Underskuddet på hydrobalancen 
ventes i slutningen af juli ifølge 
analysebureauet PointCarbon at være 
vokset til hele 19 TWh, hvilket vil være 
det største hydrologiske underskud 
i Norden i mere end to år. Mens 
tilstrømningen af vand til reservoirerne 
er lav, er der udsigt til nogle uger med 
højt forbrug, ikke mindst fordi den 
nordiske vindkraftproduktion også 

ventes at blive meget begrænset i 
det højtryksprægede vejr, og fordi 
der fortsat eksporteres el sydpå til 
kontinent via transmissionskabler. 
Dermed peger alt også på, at vi går imod 
flere uger med meget høje nordiske 
spotpriser. Den gennemsnitlige 
systempris i løbet af de næste to uger 
ventes at ligge på ca. 56 EUR/MWh. Til 
gengæld ser det ud til, at de tårnhøje 
EPAD’er i Danmark og Sydsverige 
kommer til at falde en anelse.

Forward Uge 27 (EUR/MWh) Uge 28 (EUR/MWh) Forventning (u. 29)

ENOMAUG-21 46,48 53,60 ↗

ENOQ4-21 45,80 48,75 ↗

ENOYR-22 32,00 33,00 ↗

SYARHYR-22 29,75 28,65 →

SYCPHYR-22 31,40 29,15 →



Nedbør: Vejrudsigterne peger 
på et skifte til højtrykspræget 
vejr, og dermed også lavere ned-
børsmængder i Norden i de kom-
mende uger. Hydrobalancens 
underskud ventes at vokse frem 
mod udgangen af juli. 

Produktion og spot: Den 
gennemsnitlige systempris i uge 
27 blev ca. 57 EUR/MWh, den 
hidtil dyreste uge indtil videre i 
år. Vindproduktionen ventes at 
falde den kommende uge, hvor 
højtrykspræget vejr ventes at 
dominere. 

De tårnhøje danske EPAD’er faldt 
en anelse i sidste uge, hvor pris-
fald i Tyskland hjalp både DK1- 
og DK2-EPAD’erne for 2022 med 
at falde. De lukkede mandag i 
henholdsvis 28,65 EUR/MWh og 
29,15 EUR/MWh.
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Lav handelsaktivitet præger markederne

Handelsaktiviteten på tværs af de internationale energimarkeder falder typisk i 
løbet af juli, og i år har ikke været nogen undtagelse. De handlede mængder på 
både el-, råvare- og CO2-kvotemarkeder er faldet i løbet af de seneste par uger, 
i takt med at markedets aktører er begyndt at gå på sommerferie. Det betyder 
også, at fluktuationerne på markederne finder sted på baggrund af relativt få 
handler. Aktiviteten på markederne ventes at stige tilbage til det normale igen, 
når vi rammer anden halvdel af august.
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Nord Stream 2 står færdig næste måned

Nord Stream 2, den omdiskuterede gasledning mellem Rusland og Tyskland, der 
går gennem Nordsøen, ventes færdigbygget i løbet af august. Det udtalte pro-
jektets direktør til et tysk medie i den forgangne uge. Herefter skal forbindelsen 
gennemgå tests over en periode på to-tre måneder, inden ledningen kan idrifts-
ættes endeligt sidst på året. Selvom forbindelsen nu ser ud til at blive færdig-
gjort, er der fortsat stor usikkerhed om projektet, der både internt i EU og fra 
amerikansk hold møder modstand, da det beskyldes for at blåstemple Ruslands 
krig i Ukraine.


