
Fortsat enormt prisspænd til Tyskland

De nordiske systemkontrakter fortsat-
te med at falde i pris i sidste uge, men 
fra og med torsdag ændrede markedet 
retning, og frem til og med mandag 
steg priserne igen. Q1-22-kontrakten 
koster nu 66,70 EUR/MWh, 4,20 EUR/
MWh højere end for en uge siden, mens 
YR-22-kontrakterne er faldet til 39,05 
EUR/MWh, 1,45 EUR/MWh lavere end 
sidste uge. Vejrudsigterne er fortsat 
afgørende, og de seneste prognoser er 
lidt tørrere end før weekenden De høje 
spotpriser fortsætter også med at hol-
de hånden under markedet. 

Vi kommer til at fortsætte med at se et 
nordisk og et tysk elmarked, der reage-
rer helt uafhængigt af hinanden i den 
kommende uge. Vi tror mest på stigen-
de priser i Norden, hvor vejrudsigter-
ne nu peger på tørrere vejr hen mod 
indgangen til november. Udviklingen i 
Tyskland virker mere usikker, men gas-
markedet bliver fortsat toneangivende. 

Anbefalingen

Fokus uge 42 2021

Prisspændet mellem Norden og Tyskland er fortsat meget stort. Den traditionelle korrelation mellem de to markeder 
er sat helt ud af spillet under de nuværende omstændigheder. 

Her og nu Spændet mellem Norden og Tyskland vokser igen

Prisspændet mellem de tyske og 
nordiske elmarkeder steg eksplosivt 
tidligere på efteråret, og prisforskellen 
lader til at have stabiliseret sig på 
et meget højt niveau. Norden og 
Tyskland bliver tydeligt drevet af 
forskellige fundamentaler i øjeblikket, 
og spændet mellem de to markeders 
2022-kontrakter er fortsat næsten 90 
EUR/MWh. Den tyske 2022-kontrakt 
lukkede således i 127,20 EUR/MWh 
mandag, mens den tilsvarende 
nordiske kontrakt nu koster 39,05 
EUR/MWh. Tidligere ville de nordiske 
kontrakter i nogen grad være fulgt 

med opad, når de tyske elpriser steg så 
voldsomt som vi har set den sidste tid, 
men korrelationen er slet ikke så udtalt 
længere. De nordiske krafthandlere 
føler ikke noget behov for at handle 
opad på baggrund af de stigende 
gaspriser, der har været baggrunden 
for stigningerne i Tyskland. Da 
Danmark og Sydsverige fortsat læner 
sig op ad Tyskland betyder det også, 
at det i stedet er EPAD’erne, der stiger, 
når systemkontrakterne ikke gør. DK1-
, DK2- og SE4-EPAD’erne steg derfor 
yderligere i sidste uge.

Forward Uge 41 (EUR/MWh) Uge 42 (EUR/MWh) Forventning (u. 43)

ENOMNOV-21 72,00 70,85 ↗

ENOQ4-21 62,50 66,70 ↗

ENOYR-22 40,50 39,05 ↗

SYARHYR-22 60,15 66,90 →

SYCPHYR-22 66,15 71,90 →



Nedbør: Det våde vejr over Nor-
den fortsætter som minimum en 
uge endnu, men derefter kan vi 
gå tørrere vejr i møde. Hydroba-
lancens underskud svinder fort-
sat ind, og er nu nede i bare -7 
TWh. 

Spot: Spotpriserne i Norden faldt 
i sidste uge, hvor den gennem-
snitlige systempris med 62 EUR/
MWh nåede sit laveste niveau 
siden juli. Vi forventer, at pri-
serne stiger en anelse i uge 42, 
og EPAD’erne forbliver høje i de 
sydlige prisområder. 

Eftersom prisspændet mellem 
Tyskland og Norden fortsat er 
tårnhøjt, er de danske EPAD’er 
steget yderligere i pris i sidste 
uge. YR-22-EPAD’en koster nu 
66,90 EUR/MWh i DK1 og 71,90 
EUR/MWh i DK2.

EPAD’er

Prognoser
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Rusland fortsat med lav gaseksport til Europa

Usikkerheden om Ruslands gasleverancer er steget igen, efter Gazprom 
igen kun har indkøbt en ringe grad af kapacitet på ledningerne til Vest-
europa.

Sidste uge har ikke ændret på billedet af, at det er Rusland, der er i fokus på 
de europæiske gasmarkeder. Markederne lader ikke til at være så sikre på, at 
Vladimir Putins udmelding om, at Rusland gerne ville øge Ruslands gaseksport 
til Vesteuropa, reelt holder vand. Denne frygt blev underbygget af, at det stats-
ejede russiske gasselskab Gazprom igen i november kun har indkøbt et minimum 
af kapacitet på gasledningerne gennem Ukraine mod Vesteuropa. Et tilsvarende 
billede gør sig gældende for gasledningen gennem Polen.

Russerne forklarer de lavere leverancer med høj efterspørgsel både internt og 
fra andre lande, ikke mindst Kina, som gør, at der bliver mindre gas til overs til 
Vesteuropa. Der er dog udbredt mistanke i EU-regi om, at den faldende eksport 
til Europa i stedet er en blanding af en straf for, at Nord Stream 2-ledningen ikke 
bliver godkendt, og et pres på EU for at få projektet tilbage på skinner igen. Rus-
serne ved godt, at de gaspriser, vi har set dette efterår, er over smertegrænsen 
for, hvad europæerne kan leve med, og at det derfor er noget, man er nødt til at 
forholde sig til politisk.

EU-Kommissionens næstformand, hollænderen Frans Timmermans, udtalte 
i sidste uge, at Rusland fortsat lever op til de kontraktmæssige forpligtelser i 
forhold til gasleverancer, men de store prisstigninger understreger altså, at mar-
kedet havde forventet langt større leverancer til EU, end det der i øjeblikket an-
kommer.

Nord Stream 2 forbliver derfor meget højt på markedernes dagsorden, mens pro-
jektets bagmænd, herunder Gazprom, forsøger at få godkendt projektet ved de 
europæiske domstole.
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