
U-vending på panikramte råvaremarkeder

Den højspændte situation på tværs af 
el- og råvaremarkeder fortsatte i den 
forgangne uge. Efter ekstremt store 
prisstigninger i de foregående uger var 
der denne gang store prisfald på gas- 
og kulmarkederne, samt på det tyske 
elmarked. Også i Norden har vi oplevet 
faldende priser, der både kan tilskrives 
våde vejrudsigter for den anden halv-
del af oktober samt følgevirkninger af 
de store fald i Tyskland og på råvare- 
og CO2-kvotemarkederne. Q1-22 og 
YR-22-kontrakterne koster nu hen-
holdsvis 62,50 EUR/MWh og 40,50 
EUR/MWh. 

Store daglige udsving og en høj grad af 
nervøsitet præger fortsat markeder-
ne, og der er ingen grund til at tro, at 
dette ikke fortsætter den kommende 
uge. Vejrudsigterne vil fortsætte med 
at være afgørende i Norden, og vi tror 
mest på yderligere prisfald, da vejret 
ser ud til at forblive vådt. Store udsving 
på gasmarkedet og det tyske elmarked 
kan dog ændre på udviklingen. 

Anbefalingen

Fokus uge 41 2021

Udsvingene på de internationale råvaremarkeder og på elmarkederne er fortsat tårnhøje. I sidste uge faldt både gas- 
og kulpriser drastisk efter de ekstreme prisstigninger tidligere på måneden. 

Her og nu Stor nedjustering på råvaremarkederne

Efter flere uger med stigende priser 
oplevede vi i løbet af sidste uge et 
voldsomt prisfald på de europæiske 
råvaremarkeder. Udviklingen lå måske 
lidt i kortene, efter de ekstreme 
prishop på råvaremarkederne ugerne 
forinden, som i nogen grad lod til at 
være udløst af en selvforstærkende 
panikstemning. Pludselig begyndte de 
spekulative aktører på markedet at 
lukke deres positioner for at sikre sig 
gevinsten af de store stigninger, og 
den pludseligt stigende salgsaktivitet 
fik også selvforstærkende karakter, og 

førte til flere dage med brat faldende 
priser på både gas- og kulmarkedet. 
Prisen på et ton kul til levering næste 
år faldt i løbet af onsdag, torsdag og 
fredag i sidste uge mere end 50 dollars, 
mens 2022-kontrakten på gas i samme 
periode faldt mere end 25 % til ca. 50 
EUR/MWh. Faldene blev i nogen grad 
retfærdiggjort af signaler fra Rusland 
om, at landet potentielt vil skrue op for 
gasleverancerne til Vesteuropa, men 
det politiske spil omkring vinterens 
gasleverancer er langt fra overstået 
endnu.

Forward Uge 40 (EUR/MWh) Uge 41 (EUR/MWh) Forventning (u. 42)

ENOMNOV-21 74,00 72,00 ↘

ENOQ4-21 71,93 62,50 ↘

ENOYR-22 46,00 40,50 ↘

SYARHYR-22 61,40 60,15 →

SYCPHYR-22 69,40 66,15 →



Nedbør: Vejrudsigterne for Nor-
den er fortsat vådere end normalt 
for denne årstid. De kommende ti 
dage ventes der overvejende lav-
trykspræget vejr, og hydrobalan-
cens underskud fortsætter med 
at svinde ind. 

Spot: Den gennemsnitlige sy-
stempris for uge 40 blev 81,20 
EUR/MWh, og selvom dette er 
højt nok i sig selv, er EPAD’erne 
også tårnhøje. Især Danmark og 
Sydsverige fortsætter med at 
opleve meget høje dagspriser. 

De voldsomme prisfald i Tysk-
land har betydet, at prisspændet 
mellem Tyskland og Norden er 
blevet mindre. De danske YR-22-
EPAD’er er også faldet i pris, men 
ligger fortsat på et meget højt 
niveau efter stigningerne de for-
gangne uger.
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Rusland overvejer at øge gaseksporten

Rusland var igen i fokus, da gaspriserne begyndte at falde drastisk i sidste uge. 
Den russiske præsident Vladimir Putin er blevet centrum på de europæiske ener-
gimarkeder, da han sidder med nøglen til at forhindre den forsyningskrise hen 
over vinteren, som gasmarkedet frygter. I sidste uge udtale Putin således, at det 
statsejede energiselskab Gazprom gerne vil eksportere mere gas til Europa, uden 
dog at specificere, hvilke krav selskabet har for at gøre dette. Udtalelsen var dog 
nok til at sætte gang i et prisfald, der trak spor på tværs af markederne.
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Rekordhøje spotpriser i Danmark og Tyskland

De ekstreme prisudsving på råvaremarkederne påvirker ikke kun de fjerne kon-
trakter på elmarkedet. Også spotpriserne stiger mærkbart i Tyskland, hvor vi i 
sidste uge for første gang nogensinde (7. oktober) så en dagspris på over 300 
EUR/MWh. Da Danmark fortsat i overvejende grad kobler med Tyskland, betød 
det også, at EPAD’erne i Danmark tordnede yderligere i vejret, og at de danske 
spotpriser for samme dag også nåede 300 EUR/MWh. Dermed fortsætter ten-
densen med meget høje områdepriser i den sydlige del af Norden. 


