Fokus uge 29 2022

Hedebølge presser markederne yderligere
Som om markederne ikke havde nok at bekymre sig om allerede, har en voldsom hedebølge ramt Centraleuropa,
hvilket presser priserne yderligere opad.

Fokus holder pause i
uge 30 og 31 og er tilbage
den 10. august.
Vi ønsker alle en rigtig
god sommer.

Her og nu

Priserne stiger yderligere i sommerheden

Heller ikke i sidste uge var der nogen
ende på prisstigningerne på terminsmarkedet i Norden. En kombination
af nye rekordhøje niveauer på råvaremarkederne og i Tyskland samt lave
hydroressourcer påvirker markedet, og
risikoen for ekstremt lav vandstand i
hydroreservoirerne hen over efterår og
vinter er steget. På spotmarkedet ligger
priserne i Danmark også fortsat på et
meget højt niveau sammenlignet med
normalen. Den gennemsnitlige dagspris
for ugen var 263,39 EUR/MWh i DK1,
mens niveauet var 173,34 EUR/MWh i
DK2.

Temperaturerne i Europa er steget
kraftigt i den forgangne uge, og den
igangværende hedebølge ikke mindst
i Centraleuropa giver de i forvejen
voldsomt højt prissatte markeder
yderligere luft under vingerne.
Efterspørgslen stiger i det varme vejr
grundet behovet for køling, og samtidig
er det højtryksprægede vejr også lig
med lav produktion fra vindmøller.
Hedebølgen bevirker også, at Frankrig
af sikkerhedshensyn må lukke en del
af landets kernekraftreaktorer ned.
Den franske kernekraftsektor er meget
vigtig også for nabolandene, ikke

Anbefaling
Prisstigningerne i Norden fortsætter
med uformindsket kraft, og yderligere stigninger er bestemt en mulighed
i den kommende uge. Vejrudsigterne
indikerer ikke, at der for alvor er lavtryk
og høje nedbørsmængder på vej, og da
Nord Stream 1-ledningen muligvis ikke
kommer tilbage i drift, vil der stadig
være rum på markedet til prisstigninger.

Forward

mindst i den nuværende energikrise,
men produktionen herfra falder
altså også under de nuværende
omstændigheder. Det giver nye
prisstigninger på blandt andet det
tyske elmarked, hvor dagsprisen
mandag var hele 396 EUR/MWh, det
højeste niveau i fire måneder. Da de
sydlige egne af Norden, og ikke mindst
Danmark, fortsætter med at koble
med Tyskland en stor del af alle timer
og dage, er det naturligvis også noget
der smitter af på priserne i vores ende
af kontinentet.

Uge 28 (EUR/MWh) Uge 29 (EUR/MWh) Forventning (u. 30)

ENOMAUG-22

130,50

139,50

→

ENOQ4-22

200,00

235,25

→

ENOYR-23

112,00

125,13

→

SYARHYR-23

166,65

143,15

→

SYCPHYR-23

172,40

147,15

→

EU fremlægger plan for at sænke gasforbruget

Prognoser

Gaskrisen spidser yderligere til i Europa efter den – i hvert fald midlertidige - nedlukning af Nord Stream 1-ledningen. EU har nu fremlagt en plan,
der skal sænke gasforbruget i unionen.

Vejret: Efter en ekstrem varme
har ramt Norden i løbet af denne
uge, er der igen udsigt til faldende temperaturer fra weekenden
og i løbet af næste uge. Nedbørsmængderne ventes omkring
normalen det meste af næste
uge, men det hydrologiske underskud består.

Usikkerheden om gasforsyningerne til Europa er blevet endnu større i løbet af
de forgangne uger. Først betød en voldsom brand på et amerikansk gasanlæg,
at importen af LNG fra USA er faldet mærkbart, og sidenhen er eksporten af gas
fra Rusland til EU via den vigtige Nord Stream 1-gasledning fuldstændig ophørt.
Først blev flowet på ledningen begrænset kraftigt grundet årsager, som Rusland
og EU er uenige om, og sidenhen er ledningen blevet lukket helt ned på grund af
planlagt vedligeholdelsesarbejde.
EU frygter fortsat, at Rusland finder på en undskyldning for ikke at genstarte
Nord Stream 1, når vedligeholdelsesarbejdet efter planen skal være færdigt i
slutningen af denne uge. Hvis dette sker, vil det være katastrofalt for EU’s gasforsyning, og da alle advarselslamper nu blinker, har EU præsenteret en nødplan
for, hvordan man skal sænke gasforbruget for at sikre, at den sparsomme gas
kan række hen over vinteren.
EU-Kommissionen fremlagde mandag et udspil, der skal sænke unionens gasforbrug med hele 60 milliarder kubikmeter hen over vinteren. Hovedparten af dette
skal opnås ved at omlægge unionens energimix, så der i stedet for gas produceres elektricitet med andre energikilder, f.eks. kul. Herudover regner Kommissionen med, at et ”holdningsskifte” i befolkningen samt grænser for opvarmning af
offentlige bygninger kan sænke forbruget.
Kommissionen anerkender i udspillet, at man helst havde erstattet gas med vedvarende energikilder, men at man er klar til at tillade gamle og meget forurenende
kulkraftværker at komme tilbage i drift midlertidigt for at afhjælpe gaskrisen. Det
åbne spørgsmål er stadig, om Tyskland vil forlænge levetiden på landets kernekraftværker, eller potentielt genåbne nogle af landets lukkede reaktorer. Dette
spørgsmål er stadig et debatemne i Tyskland, men indtil videre er der trods de
nuværende omstændigheder ikke flertal for at fortsætte med kernekraft.

Spot: Efter to uger med relativt
lave systempriser ser det nu ud
til, at niveauet stiger igen i denne
uge. Vi forventer en gennemsnitlig systempris for uge 29 på ca.
130 EUR/MWh, og med endnu
højere områdepriser ikke mindst
i Danmark.

EPAD’er
De nordiske elpriser steg mere
end de tyske i sidste uge, og det
betød, at der var faldende priser på de danske EPAD’er. Både
DK1- og DK2-EPAD’erne for
2023 ligger mærkbart lavere end
for en uge siden.
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