
Nye prisfald på tværs af markederne

Spotpriserne i Danmark faldt en anel-
se i sidste uge, med en gennemsnitlig 
dagspris for ugen på 400 EUR/MWh i 
DK1 og 377 EUR/MWh i DK2. Priserne 
er dog fortsat ekstremt høje i et histo-
risk perspektiv. På terminsmarkedet 
faldt priserne for anden uge i træk, som 
led i de generelle prisfald på tværs af de 
europæiske energimarkeder. Forvent-
ningerne til et EU-indgreb på marke-
derne, samt tegn på at gaslagrene er 
ved at være fyldte inden vinteren, har 
udløst et prisfald, mens vådere og mere 
blæsende vejrudsigter også har bidra-
get til udviklingen. 

Markederne venter fortsat på nyt fra 
EU, omkring hvilke tiltag unionen vil 
komme med for at sænke priserne på 
el og gas for forbrugerne. Så længe der 
fortsat er usikkerhed om dette, vil vo-
latiliteten på markedet forblive høj. Vi 
tror mest på faldende priser både på 
gasmarkedet og på det nordiske el-
marked i den kommende uge. 

Anbefaling

Fokus uge 37 2022

For anden uge i træk var der i sidste uge prisfald på tværs af de europæiske energimarkeder. 
Markederne lader til at være faldet en anelse til ro efter de ekstreme prisstigninger i august. 

Her og nu EU dropper prisloft på russisk gas

Gennem hele sidste uge havde 
markederne set frem mod fredagens 
EU-topmøde, hvor statslederne skulle 
mødes og diskutere en potentiel 
intervention på energimarkederne. 
Et af de mest imødesete punkter på 
dagsordenen var, om der ville blive 
indført et prisloft på russisk gas, 
noget som EU-Kommissionen havde 
foreslået i sit udspil inden topmødet. 
Medlemslandene kunne dog ikke enes 
om en aftale om dette, muligvis fordi 
Rusland havde truet med at lukke for 
de sidste gasforsyninger til Europa, 
hvis forslaget blev til virkelighed. Mødet 

endte i det hele taget uden nogen klare 
udmeldinger om potentielle indgreb, 
og markederne holder derfor fortsat 
vejret og ser frem mod de kommende 
uger. EU’s tjekkiske formandskab har 
således udtalt, at forhandlingerne 
med Kommissionen og internt mellem 
medlemslandene vil fortsætte de 
kommende dage og uger. Indtil videre 
er forventningerne til en form for 
intervention, samt EU’s planer om 
at sænke energiforbruget hen over 
vinteren, dog fortsat nok til at presse 
priserne nedad. 

Forward Uge 35 (EUR/MWh) Uge 36 (EUR/MWh) Forventning (u. 37)

ENOMOCT-22 225,00 195,25 ↘

ENOQ4-22 282,00 245,00 ↘

ENOYR-23 183,50 154,00 ↘

SYARHYR-23 267,75 226,50 ↘

SYCPHYR-23 265,38 229,00 ↘



Vejret: For første gang i lang tid 
er vi nu inde i en relativt våd pe-
riode i Norden, og frem til ud-
gangen af næste uge ventes der 
nedbørsmængder et stykke over 
normalen. Underskuddet på hy-
drobalancen ser da også ud til at 
falde i samme periode. 

Spot: Vi tror på, at spotpriser-
ne i Norden kommer til at falde 
yderligere i denne uge, grundet 
de vådere og mere blæsende 
vejrforhold. Vi forventer en gen-
nemsnitlig systempris for uge 37 
på ca. 160 EUR/MWh, hvilket vil 
være næsten en halvering sam-
menlignet med niveauet fra de 
sidste par uger.  

De tyske elpriser faldt igen i sid-
ste uge mere end de danske, og 
derfor havde de danske EPAD’er 
pil nedad. 2023-EPAD’erne faldt 
begge ca. 15 % i pris og koster nu 
henholdsvis 226,50 EUR/MWh i 
DK1 og 229 EUR/MWh i DK2.
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Europas gaslagre fyldes op til vinteren

Gaslagrene i Europa er så småt ved at være fyldt op inden den kommende 
vinter. Det lægger en dæmper på nervøsiteten på markedet og har sendt 
gaspriserne ned ad de seneste uger.

Efter en sommer med nogle ekstreme prisstigninger er gaspriserne i Europa fal-
det mærkbart de forgangne uger. På den hollandske gasbørs TTF ligger dagspris-
en på gas i begyndelsen af denne uge på ca. 190 EUR/MWh. Til sammenligning 
var prisen oppe i hele 312 EUR/MWh, da markedet toppede tilbage i slutningen 
af august. Kontrakterne for de kommende måneder, kvartaler og år har oplevet 
tilsvarende fald, og årskontrakten for 2023 er med sin nuværende pris på ca. 180 
EUR/MWh således faldet med over 40 % i løbet af mindre end tre uger.

På trods af de faldende russiske gasleverancer og den nu totale nedlukning af 
Nord Stream 1-gasledningen, ser det ud til, at EU-landene er ved at være i mål 
med deres ambition om at fylde gaslagrene op inden den kommende vinter. De 
seneste data viser, at de europæiske lagre i alt er fyldt 84 % op, mens tallet alene 
i Tyskland er 88 % af lagerkapaciteten. Det er langt højere end tallet på samme 
tid sidste år, og det dæmper naturligvis panikken på markederne, at Europa går 
vinteren i møde med relativt velpolstrede gaslagre. 

De voldsomme prisfald på mere end 40 % på tværs af markedet hænger også 
sammen med, at situationen på markedet i slutningen af august var så panisk, 
at priserne blev kørt op i et niveau, der ikke var overensstemmende med virke-
ligheden. Derfor er det fald, vi oplever nu, også så meget større. Derudover er 
forventningerne til de allerede omtalte markedsindgreb, samt EU’s plan om at 
sænke gasforbruget med 15 % i løbet af vinteren naturligvis med til at sænke 
priserne.

Trods de seneste store prisfald er der ingen tvivl om, at det fortsat er et meget 
nervøst gasmarked, Europa kigger ind i. Rusland vil ikke genstarte Nord Stream 
1, medmindre EU fjerner sanktionerne mod landet, og dette lader ikke til at være 
noget unionen vil forhandle om. Dermed er der grænser for, hvor langt markedet 
kan falde, når frygten for en potentiel kold vinter uden russisk gas skal være med 
i ligningen.
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