
Kvotemarkedet står foran ny reform

De langvarige prisstigninger på det nor-
diske elmarked fik endelig en ende i sid-
ste uge. Først på ugen steg markedet 
yderligere, men da vejrudsigterne igen 
begyndte at forudse lavtrykspræget 
vejr, ændrede de fleste kontrakter ret-
ning. Da markedet lukkede mandag eft-
ermiddag, var Q4-21-kontrakten faldet 
til 46,50 EUR/MWh, mens YR-22-kon-
trakten nu koster 31,85 EUR/MWh. 
Samtidig steg spændet til Tyskland 
yderligere, da de tyske elpriser fortsatte 
med at stige, og de danske og sydsven-
ske EPAD’er steg således også. 

Vi går en sommer i møde med lav han-
delsaktivitet, men hvor prisudsvingene 
meget vel kan fortsætte med at være 
store. Afgørende bliver, om det store 
underskud på hydrobalancen begyn-
der at svinde ind, eller om det tørre vejr 
fortsætter. Vi vurderer lige nu, at chan-
cerne for prisstigninger er større end 
muligheden for, at markedet fortsæt-
ter nedad de kommende uger.

Anbefalingen

Fokus uge 29 2021

Energi Danmark Fokus går på to ugers sommerferie. Vi er tilbage onsdag d. 11. august. 

Her og nu EU-Kommissionen vil reformere kvotemarkedet

Onsdag d. 14. juli var en længe 
imødeset dag på det europæiske 
CO2-kvotemarked. Her ville EU-
Kommissionen nemlig præsentere 
sin nye klimaplan, hvor initiativerne 
der skal sørge for, at EU kan opfylde 
sine klimamål i de kommende årtier, 
blev fremlagt. Den storstilede plan 
indeholdt blandt andet forslag om en 
ny såkaldt klimatold samt et stop for 
salg af benzinbiler fra og med 2035. En 
del af planen var desuden en reform 
af det europæiske CO2-kvotemarked, 
hvor flere brancher, herunder 
transport- og varmesektorerne, nu 
også skal høre under kvotemarkedet. 

Derudover vil Kommissionen sænke 
grænsen for, hvornår overskydende 
kvoter på markedet helt kan annulleres, 
ligesom man vil tage godt 100 millioner 
kvoter ud af markedet øjeblikkeligt. 
Planen skal nu gennem et langstrakt 
forhandlingsforløb i både EU og 
unionens medlemslande, og indtil 
videre har kvotemarkedet da også 
taget planerne med ro. Det meste af 
reformforslagenes indhold var allerede 
blevet priset ind på forhånd, da rygter 
om indholdet havde nået markedet.  

Forward Uge 28 (EUR/MWh) Uge 29 (EUR/MWh) Forventning (u. 30)

ENOMAUG-21 53,60 51,50 ↗

ENOQ4-21 48,75 46,50 ↗

ENOYR-22 33,00 31,85 ↗

SYARHYR-22 28,65 28,73 ↗

SYCPHYR-22 29,15 31,35 ↗



Nedbør: De seneste prog-
noser peger på stigende ned-
børsmængder i slutningen af 
juli, men niveauet ventes fortsat 
ikke at stige til mere end omkring 
normalen for årstiden. Derfor 
forbliver hydrobalancen også i et 
stort underskud. 

Spot: Der ventes også høje spot-
priser i den kommende uge, hvor 
vi igen forventer en gennemsnit-
lig systempris på omkring 53 
EUR/MWh. Niveauet ventes de-
refter at faldende en anelse i de 
efterfølgende uger. 

Pilen pegede igen i sidste uge 
opad på de danske EPAD’er. 
DK1-EPAD’en for YR-22 er steget 
med 0,08 EUR/MWh til 28,73 
EUR/MWh, mens DK2-EPAD’en 
nu koster 31,35 EUR/MWh, 2,20 
EUR/MWh højere end for en uge 
siden.
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OPEC skruer op for produktionen

Tidligere på måneden kunne OPEC-landene og deres allierede ikke blive enige om 
en ny aftale om olieproduktion, hvilket kastede det internationale oliemarked ud 
i en vis usikkerhed. Søndag kunne organisationen imidlertid meddele, at der nu 
er indgået en aftale om gradvist at øge produktionen de kommende måneder, i 
takt med at den globale efterspørgsel ventes at stige. Oliemarkedet reagerede 
mandag på nyheden med faldende priser, hvor Brent-olien således faldt med 
næsten 5 dollars i løbet af dagen.
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Hydrologisk underskud giver høje spotpriser

De seneste par uger har budt på meget høje spotpriser i Norden. Den gennemsnit-
lige systempris i uge 27 blev 56,58 EUR/MWh, den dyreste uge siden januar 
2019, og i uge 28 var gennemsnitsprisen 53,64 EUR/MWh. Det er det store hy-
drologiske underskud, der er hovedårsagen til, at priserne er steget så meget, 
som tilfældet er. Hydrobalancens underskud ventes således at ligge på 16 TWh 
i begyndelsen af august. I Danmark og Finland har områdepriserne i de seneste 
uger ligget over 80 EUR/MWh i gennemsnit. 


