
Nye store prishop på tværs af markederne

Krigen i Ukraine fortsætter med at for-
årsage enorme daglige prisudsving på 
tværs af markederne, herunder på det 
nordiske elmarked. En ting er, hvilken 
effekt krigen har på markederne lige 
nu, men stigningerne er også i høj grad 
resultatet af en enorm usikkerhed, og 
frygten for forsyningsknaphed på både 
gas, kul og olie i løbet af de kommen-
de måneder og år er enorm. Som følge 
heraf så vi nogle ekstremt store pris-
hop på terminsmarkedet. Den nordiske 
Q2-22-kontrakt er steget 65 % i løbet 
af ugen og koster nu 122,50 EUR/MWh, 
mens 2023-kontrakten er steget 11 % 
til 52,50 EUR/MWh. 

Der er ingen grund til at tro, at den eks-
tremt usikre situation på markederne 
fortager sig i den kommende uge. Af-
gørende bliver, hvad vej det politiske 
spil omkring russisk gas- og oliefor-
syning til Vesten tager. Yderligere pris-
stigningerne virker meget sandsynlige, 
men en nedjustering kan heller ikke 
udelukkes. 

Anbefaling

Fokus uge 10 2022

Markederne priser en enorm risikopræmie ind i forlængelse af den russiske invasion af Ukraine. 
De nordiske systemforwarder er steget kraftigt igen i sidste uge.

Her og nu Historiske prisstigninger på terminsmarkedet

For anden uge i træk har vi været 
igennem nogle helt ekstraordinære 
prisstigninger på tværs af hele 
kontinentet. Selvom Norden ikke 
er så afhængig af brændsler som 
andre dele af Europa, er priserne på 
det nordiske terminsmarked også 
steget mærkbart. Den nærmeste 
nordiske kvartalskontrakt er næsten 
tredoblet i pris i løbet af bare to 
uger, en fuldstændig ekstraordinær 
begivenhed på markedet, hvor selv 
sidste års prishop, der på daværende 
tidspunkt blev betragtet som 
ekstreme, nu blegner totalt. Lige så 

voldsom er årskontrakten for 2023’s 
stigning på mere end 40 % i løbet 
af de sidste to uger. På tværs af 
terminsmarkedet ligger kontrakterne 
nu på rekordhøje niveauer, og ud 
over den panikagtige stemning, som 
krigen i Ukraine forårsager, bidrager 
tørre og kolde vejrudsigter også til 
at trække markedet opad. Lige nu er 
vejrforholdene dog for en sjælden 
gangs skyld lidt i baggrunden, og alt 
peger på, at de store fluktuationer vil 
fortsætte også den kommende uge, 
både på det nordiske elmarked og på 
tværs af de øvrige markeder.  

Forward Uge 9 (EUR/MWh) Uge 10 (EUR/MWh) Forventning (u. 11)

ENOMAPR-22 98,00 160,00 ↗

ENOQ2-22 74,00 122,50 ↗

ENOYR-23 47,40 52,50 ↗

SYARHYR-23 67,90 82,00 ↗

SYCPHYR-23 70,40 85,00 ↗



Nedbør: De nordiske vejruds-
igter indikerer mildt men tørt 
vejr i løbet af de kommende 
uger. Vejrudsigterne er i øjeblik-
ket skubbet lidt i baggrunden på 
elmarkederne, men ændringer i 
prognoserne kan naturligvis sta-
dig godt påvirke priserne. 

Produktion og spot: Spotpris-
erne stiger kraftigt over hele Eu-
ropa, og i Norden blev uge 9 årets 
hidtil dyreste. 151 EUR/MWh lød 
gennemsnitsprisen for ugen på. 
Denne uge ser ud til at blive end-
nu dyrere, og spørgsmålet er, om 
vi skal op omkring de rekordhøje 
niveauer fra december.

Som allerede nævnt i denne pub-
likation var der stigende priser på 
de danske EPAD’er i sidste uge. 
DK1-EPAD’en for 2023 er steget 
til 82 EUR/MWh, mens DK2-EP-
AD’en koster 85 EUR/MWh, beg-
ge rekordhøje prisniveauer.
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Prisspændet til Tyskland vokser

De tyske elpriser stiger endnu mere eksplosivt end de nordiske i øjeblikket, da 
Tyskland er mere afhængigt af brændsler og derfor endnu mere udsat over for 
de nuværende prisstigninger på råvaremarkederne. Den tyske kvartalskontrakt 
for Q2-22 er nu oppe i mere end 400 EUR/MWh, mens årskontrakten for 2023 
er steget til 169 EUR/MWh. Disse store prishop betyder også, at prisspændet 
mellem Tyskland og Norden (SYGER-spændet) er vokset yderligere i løbet af de 
seneste uger. For årskontrakternes vedkommende ligger Tyskland nu ca. 116 
EUR/MWh højere end Norden, hvilket påvirker EPAD’erne i Norden.
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Nye rekordhøjder på flere EPAD’er

Det er ikke kun systemkontrakterne i Norden, der er tordnet i vejret den for-
gangne uge. Også EPAD’erne er steget, i takt med at prisspændet til de omkring-
liggende lande er vokset. Alle danske, sydsvenske og sydnorske 2023-EPAD’er 
steg mærkbart i pris i sidste uge, og udviklingen var kun endnu kraftigere på den 
korte ende af kurven. For langt de fleste EPAD’ers vedkommende er der i øjeblik-
ket tale om rekordhøje priser, og niveauet kan meget vel stige yderligere, grundet 
den volatilitet vi ser lige nu i forbindelse med krigen i Ukraine.


