
Frygt for recession præger markederne

Efter flere uger i træk med stigende pri-
ser pegede pilen i sidste uge nedad på 
terminsmarkedet. Det tyske elmarked 
faldt alle ugens dage, ligesom råvarer 
og CO

2
 også faldt, og disse forhold bi-

drog til at trække det nordiske marked 
med nedad. Vådere vejrudsigter gav 
nedsiden yderligere kraft på den korte 
ende af markedet. På spotmarkedet 
faldt priserne også, den gennemsnitlige 
dagspris for uge 23 blev således 154,32 
EUR/MWh i DK1-området og 154,86 
EUR/MWh i DK2, et fald på 18 % sam-
menlignet med den foregående uge. 

Efter en sjælden uge med faldende pri-
ser er øjnene nu rettet mod vejrudsig-
terne. Hvis de fortsætter med at indi-
kere mildt og vådt vejr, kan yderligere 
fald bestemt ikke udelukkes, især hvis 
Tyskland også fortsætter den nedad-
gående tendens. Vi tror på en sidelæns 
eller let faldende udvikling den kom-
mende uge, men volatiliteten er fortsat 
stor på tværs af markederne. 

Anbefaling

Fokus uge 24 2022

Bekymringerne om den globale økonomi har præget markederne de seneste uger, 
hvor risikoappetitten har været lav og ført til prisfald både i Norden og på kontinentet. 

Her og nu Frygt for recession sender priserne nedad

Vi har været gennem en uge 
med faldende priser på tværs af 
markederne. På det tyske elmarked 
faldt årskontrakten for 2023 samtlige 
fem handelsdage, efter ellers at 
have ramt et rekordhøjt niveau ugen 
forinden. Gas- og kulpriser har også 
haft pil nedad, og for gasmarkedets 
vedkommende er dette endda sket 
på trods af, at udbuddet er faldet 
efter en eksplosion på et gasanlæg 
i USA. Prisfaldene bliver i høj grad 
tilskrevet en generel lav risikovillighed 
på markederne som følge af dårlige 
økonomiske nøgletal fra både 

Europa og USA, ikke mindst i form af 
tårnhøj inflation, samt store fald på 
aktiemarkederne. Markederne frygter, 
at situationen kan udvikle sig til en 
ny global recession, ikke mindst hvis 
krigen i Ukraine trækker yderligere ud, 
eller potentielt udvikler sig til også at 
involvere andre lande end Rusland og 
Ukraine selv. Derfor er risikoappetitten 
meget lav, og udviklingen har også 
smittet af på Norden. Markederne 
holder vejret og afventer udviklingen 
hen over sommeren, hvor ikke mindst 
krigsudviklingen bliver afgørende.

Forward Uge 22 (EUR/MWh) Uge 24 (EUR/MWh) Forventning (u. 25)

ENOMJUL-22 92,00 69,23 →

ENOQ3-22 106,05 82,50 →

ENOYR-23 79,00 78,15 →

SYARHYR-23 104,40 95,90 ↘

SYCPHYR-23 105,40 96,90 ↘



Vejret: Vejrudsigterne i Norden 
peger fortsat på vådt vejr den 
kommende uge, og underskud-
det på hydrobalancen svinder 
ind. Det ventes nu kun at ligge på 
ca. 5 TWh om to uger, mærkbart 
lavere end ved månedens start. 

Spot: Efter sidste uges prisfald 
forventer vi, at spotpriserne i 
Norden kommer til at stabilisere 
sig i denne uge. En gennemsnit-
lig systempris omkring 100 EUR/
MWh virker sandsynlig i løbet af 
uge 24. 

De danske EPAD’er faldt i pris i 
sidste uge, hvor det tyske elmar-
ked faldt endnu mere end det 
nordiske. 2023-EPAD’erne ko-
ster nu henholdsvis 95,90 EUR/
MWh i DK1-området og 96,90 
EUR/MWh i DK2. 
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Reform af kvotemarkedet nedstemt af EU-Parlamentet

Til nogen overraskelse stemte EU-Parlamentet i sidste uge imod en plan-
lagt ny reform af det europæiske CO

2
-kvotemarked, og forhandlingerne 

skal derfor i gang igen.

I de seneste måneder er der i EU blevet arbejdet på en ny reform af det eu-
ropæiske CO

2
-kvotemarked, et skridt der betragtes som vigtigt, hvis unionen 

skal komme i mål med de ambitiøse klimaambitioner, man har sat sig i løbet af de 
foregående år. En komité under EU-Parlamentet har på vegne af Kommission-
ens anbefalinger arbejdet på et forslag til en reform, men da denne blev sendt 
til afstemning i parlamentet i sidste uge, endte det med et nej fra et flertal af 
parlamentarikerne.

Komitéen havde i forbindelse med forhandlingerne sænket ambitionsniveauet 
en anelse i et forsøg på at få opbakning til aftalen fra højreorienterede grupper 
i Parlamentet. Det betød, at den aftale, der kom til afstemning, kun indebar et 
fald i CO

2
-udledning på 63 % frem mod 2023 i modsætning til de 67 %, som mere 

venstreorienterede del af Parlamentet havde krævet. Denne ændring medførte, 
at mange centrum-venstre-parlamentarikere stemte i mod forslaget som de op-
fattede som uambitiøst.

Derfor må komitéen nu tilbage til arbejdsbordet og forsøge at finde et kompro-
mis, der kan kaste et flertal i Parlamentet af sig, og det bliver ikke nødvendigvis 
let, med de økonomiske udfordringer som de fleste medlemslande i øjeblikket 
kæmper med i kølvandet på både coronaviruspandemi og krig i Ukraine. Når Par-
lamentet på et tidspunkt bliver enige om en reform af markedet, vil næste skridt 
være forhandlinger mellem EU og medlemslandenes nationale regeringer.

Kvotemarkedet reagerede med faldende priser i løbet af sidste uge, da det stod 
klart, at reformforslaget var blevet afvist i Parlamentet. Fredag lukkede markedet 
med en kvotepris på 81,86 EUR/t, mere end 5 EUR/t lavere end ved ugens start. 
Volatiliteten ventes høj den kommende tid, mens markedets aktører følger med 
i hvilke ændringer af komitéens forslag, der skal til for at få stemt det igennem i 
Parlamentet.
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