
Enorm volatilitet præger markederne

Der var yderligere prisstigninger at be-
rette om på terminsmarkedet i sidste 
uge, hvor uroen omkring den mang-
lende russiske gas til Europa fortsatte 
med at dominere nyhedsbilledet. Mar-
kederne priser en kommende vinter 
med ekstrem forsyningsknaphed ind, 
i takt med at flere lande beretter om 
nødplaner og ekstraordinære tiltag for 
at sikre tilstrækkelige gasressourcer. På 
spotmarkedet steg priserne også dra-
stisk. Med en gennemsnitspris for ugen 
på 265,39 EUR/MWh i DK1 og 260,61 
EUR/MWh i DK2 oplevede Danmark den 
dyreste uge siden marts. 

Det bliver heller ikke i næste uge, at 
roen igen sænker sig over energimar-
kederne. Tværtimod kan der meget vel 
være udsigt til yderligere eskalation af 
konflikterne, hvis enten G7, EU eller 
NATO beslutter sig for at øge presset 
på Rusland. For Nordens vedkommen-
de afhænger meget naturligvis af vejr-
udsigterne. Vi vurderer chancerne for 
yderligere prisstigninger som højere 
end for fald den kommende uge. 

Anbefaling

Fokus uge 26 2022

De europæiske energimarkeder er fortsat ikke faldet til ro efter gasforsyningerne fra Rusland 
faldt drastisk tidligere på måneden. Udsvingene forblev store i sidste uge.

Her og nu Europa forbereder sig på dramatisk vinter

Panikken har langt fra lagt sig, efter 
at gasforsyningerne til Europa fra 
Rusland faldt drastisk tidligere på 
måneden. Rusland holder fast i, at der 
er tekniske problemer med Nord Stream 
1-ledningen, mens Tyskland ikke 
tror på historien. Uanset hvad ligger 
gasleverancerne fortsat på et meget 
lavt niveau, priserne er skudt yderligere 
i vejret i løbet af den forgangne uge, og 
markederne frygter åbenlyst, at der vil 
blive lukket helt ned for den russiske 
eksport. De europæiske lande arbejder 
derfor nu på højtryk, både individuelt 
og fælles i EU, med nødplaner der 

skal sikre energiforsyningen i løbet 
af den kommende vinter. Flere lande, 
herunder Tyskland, Spanien og Østrig 
har igangsat nødplaner for at sikre 
tilstrækkeligt med gas, mens adskillige 
andre lande har tilsvarende initiativer 
liggende i skuffen. Samtidig forhandler 
både EU og G7-landene i denne uge om 
nye fælles initiativer på energiområdet, 
hvor især USA’s præsident Joe Biden 
vil komme i fokus, da amerikansk LNG 
er helt essentielt, hvis Europa skal 
have gas nok til at komme gennem den 
kommende vinter. 

Forward Uge 25 (EUR/MWh) Uge 26 (EUR/MWh) Forventning (u. 27)

ENOMAUG-22 115,00 118,00 ↗

ENOQ4-22 154,00 162,50 ↗

ENOYR-23 97,40 99,90 ↗

SYARHYR-23 91,65 112,40 ↗

SYCPHYR-23 91,90 113,40 ↗



Vejret: Nedbørsmængderne ven-
tes at stige mærkbart i Norden 
den kommende tid. De kommen-
de ti dage ventes at byde på op 
mod dobbelt så megen nedbør 
som det gennemsnitlige for års-
tiden, mens temperaturerne vil 
falde til omkring eller under sæ-
sonnormalen. 

Spot: Sidste uge var kendeteg-
net ved meget høje spotpriser, 
og niveauet ser ud til at holde sig 
højt i denne uge. Vi forventer en 
gennemsnitlig systempris for uge 
26 på mellem 125 og 130 EUR/
MWh. 

De danske EPAD’er oplevede et 
voldsomt prishop i sidste uge, 
grundet endnu større prisstignin-
ger i Tyskland end i Norden. DK1- 
og DK2-EPAD’erne for 2023 ko-
ster nu henholdsvis 112,40 EUR/
MWh og 113,40 EUR/MWh. 
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Kulprisen stiger efter genstart af lukkede værker

De europæiske kulpriser er stormet i vejret den seneste tid. Et ton kul til levering 
næste måned koster nu ca. 370 dollars, knap 90 dollars mere end niveauet for 
bare to uger siden. Det er naturligvis den nye situation på gasmarkedet der har 
påvirket kulpriserne. Flere lande, herunder Tyskland og Frankrig, har besluttet at 
tænde op for ellers nedlukkede kulkraftværker for at spare på gasressourcerne, 
og det øgede kulforbrug fører naturligvis til højere priser. Vi skal tilbage til tiden 
umiddelbart efter krigsudbruddet i Ukraine for at finde højere kulpriser, end dem 
vi ser lige nu.
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EU-Parlamentet godkender revideret kvotereform

Til stor overraskelse blev et forslag til reform af det europæiske CO
2
-kvote-

marked i begyndelsen af juni nedstemt af EU-Parlamentet, angiveligt fordi flere 
af de grønne grupperinger i parlamentet fandt lovforslaget for uambitiøst. I sidste 
uge var en ny og endnu grønnere version så på stemmesedlen i parlamentet, 
og denne gang endte det med en godkendelse. Før reformen kan træde i kraft, 
kræver det dog, at Parlamentet er i stand til at forhandle den hjem med unionens 
medlemslande, og den proces vil så begynde i de kommende måneder.


