
Hydrobalancen tilbage i stort underskud

Vejrudsigterne for resten af december 
tog et skridt i den mildere retning i sid-
ste uge. Efter flere uger med kulde er der 
nu udsigt til temperaturer omkring eller 
over sæsonnormalen fra ca. starten af 
næste uge. Samtidig ser vindproduktio-
nen og nedbørsmængderne også ud til 
at stige. De prognoser udløste et klart 
prisfald på den korte del af terminsmar-
kedet, mens vi til gengæld så årskon-
trakterne stige yderligere sammen med 
gas og CO

2
. Q1-22-kontrakten faldt i 

ugens løb til 86,68 EUR/MWh, mens 
YR-22-kontrakten er steget til et nyt 
rekordhøjt niveau på 53,60 EUR/MWh. 

Selvom vi ser rekordhøje priser på 
både spot- og terminsmarkedet, er der 
store chancer for yderligere stigninger 
den kommende uge. Råvarer og CO

2
 

kan meget vel fortsætte op, og trække 
de tyske elpriser i vejret, og så burde 
de nordiske priser i nogen udstræk-
ning følge med. Vejret kan naturligvis 
medføre en anden udvikling, men vi 
tror mest på stigende priser igen i den 
kommende uge. 

Anbefalingen

Fokus uge 49 2021

Flere uger med koldt vejr, samt høj eksport af el til andre dele af Europa, har medført, at den nordiske hydrobalance 
igen er faldet til et stort underskud. Det har sendt priserne i vejret. 

Her og nu Flere ugers vintervejr giver stort hydrologisk underskud

Den nordiske hydrobalance er efter 
den kolde start på vinteren igen faldet 
til et stort underskud. Analysebureauet 
PointCarbon estimerer således, at 
balancen nu er nede i -15 TWh, efter 
at underskuddet ellers næsten var helt 
forsvundet i begyndelsen af november. 
Det er naturligvis de seneste uger med 
relativt koldt og tørt vejr i især Norge, 
samt lav vindproduktion, der har ført til 
det nye store underskud, ligesom den 
kontinuerligt høje eksport af el til ikke 
mindst Tyskland og Storbritannien øger 
presset. Hydrokraftproducenterne 

har med det nye underskud mulighed 
for at øge priserne, og spotpriserne 
ser da også ud til at stige yderligere 
i denne uge. Sidste uges rekordhøje 
gennemsnitlige systempris på 157 EUR/
MWh kan meget vel blive slået i denne 
uge, hvor den hydrologiske situation 
er blevet yderligere forværret. Vi 
forventer således en gennemsnitspris 
for systemet for uge 49 på 160-165 
EUR/MWh, men herefter ser der også 
ud til at være lavere priser på vej, da 
vi står foran et skifte til mildere vejr i 
anden halvdel af december.

Forward Uge 48 (EUR/MWh) Uge 49 (EUR/MWh) Forventning (u. 50)

ENOMJAN-21 106,38 97,00 ↗

ENOQ1-22 91,50 86,68 ↗

ENOYR-22 51,00 53,60 ↗

SYARHYR-22 70,40 72,40 →

SYCPHYR-22 70,65 75,40 →



Nedbør: Temperaturer, ned-
børsmængder og vindprodukti-
on i Norden kommer til at stige 
løbende den kommende uges tid. 
Herefter peger prognoserne dog 
igen på mulighed for koldere vejr 
i den sidste uge frem mod jul.

Spot: Spotpriserne steg yderli-
gere i sidste uge, hvor den gen-
nemsnitlige systempris blev 
rekordhøje 157 EUR/MWh. Vi 
forventer som allerede nævnt 
endnu højere priser denne uge, 
og områdepriserne i især Finland 
ventes tårnhøje grundet iskoldt 
vintervejr.

Endnu engang steg de i forve-
jen tårnhøje danske EPAD’er i 
sidste uge, da spændet til Tysk-
land fortsætter med at vokse. 
DK1-EPAD’en for YR-22 koster 
nu 72,40 EUR/MWh, mens DK2-
EPAD’en er steget til 75,40 EUR/
MWh.

EPAD’er

Prognoser
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Presset på det europæiske gasmarked vokser

De seneste prisstigninger understreger, at Europa mangler gas ved ind-
gangen til vinteren. Lagertallene er lave, og Nord Stream 2 bliver måske 
først taget i brug til sommer.

Kulden har nu for alvor ramt Europa, og den forgangne uge har budt på vintervejr 
på store dele af kontinentet. Det har ført til nye store prisstigninger på et gas-
marked, hvor man virkelig kan mærke effekten af gas-striden med Rusland i øje-
blikket. På den hollandske TTF-gasbørs handler januar-kontrakten til ca. 95 EUR/
MWh, og 2022-kontrakten til ca. 60 EUR/MWh. Bortset fra et par dage tilbage i 
oktober er det de højeste priser nogensinde for disse kontrakter, og dagspriserne 
har også har stabiliseret sig på et niveau omkring 90-95 EUR/MWh. 

De europæiske gaslagre er traditionelt næsten fyldt til bristepunktet på denne tid 
af året, ved indgangen til vinteren, men situationen er ganske anderledes i år. Al-
lerede i sommer var lagerstanden lav sammenlignet med normalt, og forsynings-
problemerne hen over efteråret har umuliggjort en opfyldning. Derfor ligger den 
gennemsnitlige fyldningsgrad i de europæiske gaslagre nu på kun 67 %, hvilket er 
20 % lavere end det historiske gennemsnit i start-december.

Rusland holder fortsat igen med gaseksporten til Europa, så der er ikke umiddel-
bart nogen udsigt til, at presset på de europæiske gasmarkeder letter. Flowet af 
gas til Europa ligger i begyndelsen af december på samme lave niveau som i ef-
teråret, så det lader til, at markedet havde ret i ikke at stole på Putins udmelding 
fra sidste måned om, at russerne gerne ville skrue op for gashanerne og sende 
større mængder vestpå til EU.

I mellemtiden holder markederne fortsat øje med udviklingen omkring den om-
stridte Nord Stream 2-gasledning fra Rusland til Tyskland. Godkendelsen af led-
ningen i det tyske retssystem trækker ud, og flere analytikere spår, at ledningen, 
der ellers er færdigbygget og klar til brug, ikke bliver idriftsat før i andet halvår af 
2022.
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