
Lav handelsaktivitet i usikre tider

Spotpriserne i Danmark steg i uge 41, 
men ligger fortsat på et relativt lavt ni-
veau, sammenlignet med de enormt 
høje priser vi så ikke mindst i august og 
september. Priserne er også meget lave 
sammenlignet med, hvad kontrakterne 
for disse uger tidligere var blevet hand-
let til på terminsmarkedet. Det er ikke 
mindst det milde, våde og blæsende 
efterårsvejr, der holder priserne lave-
re, end hvad markedet havde frygtet, 
og på terminsmarkedet faldt de mest 
handlede kontrakter desuden i løbet af 
den forgangne uge. 

Det virker meget sandsynligt, at pris-
faldene kan fortsætte den kommende 
uge, medmindre vi pludseligt modtager 
nogle tydeligt koldere vejrudsigter. Me-
get vil også afhænge af, om det lykkes 
EU at blive enige om en markedsinter-
vention og et prisloft på gas, hvilket 
markedets aktører vil holde øje med i 
løbet af uge 42. 

Anbefaling

Fokus uge 42 2022

Likviditeten er lav på tværs af de europæiske energimarkeder. Markedernes aktører er usikre på, hvad EU og 
medlemslandene vil lave af markedsindgreb, som kan påvirke priserne. 

Her og nu Markedets aktører sidder på hænderne

Likviditeten på tværs af de europæiske 
energimarkeder er relativt lav i 
øjeblikket. Det er de meget usikre 
tider vi befinder os i, med krig, 
enorme prisstigninger og ikke mindst 
forventninger om politiske indgreb, der 
får de normale aktører på markederne 
til at holde sig i ro og se udviklingen an, 
i stedet for at deltage i den normale 
handelsaktivitet. Det er især den 
store politiske usikkerhed, der lige 
nu omkranser markederne, der er 
afgørende. EU-landene blev tidligere på 
måneden enige om en ny energiaftale, 
der skal sænke elforbruget og mindske 

profitten for visse elproducenter, men 
detaljerne omkring hvordan disse 
ting skal føres ud i livet er fortsat 
uklare. Derudover venter alle også på 
nyheder om, hvorvidt der bliver indført 
et prisloft på gas, et indgreb der har 
været debatteret hyppigt i månedsvis, 
i takt med de enorme prisstigninger 
på gas vi har set henover sommeren. 
Med så stor usikkerhed om, hvad der 
potentielt kan ske, er der ikke mange, 
der har lyst til at blive fanget på det 
forkerte ben, og markedets aktører 
holder derfor i overvejende grad vejret 
og venter med at tage nye positioner.

Forward Uge 40 (EUR/MWh) Uge 41 (EUR/MWh) Forventning (u. 42)

ENOMNOV-22 220,00 172,00 ↘

ENOQ1-23 315,00 259,00 ↘

ENOYR-23 160,50 136,50 ↘

SYARHYR-23 207,50 208,25 ↘

SYCPHYR-23 212,00 210,75 ↘



Vejret: Efter nogle meget våde 
uger er der nu mere normale 
nedbørsmængder på vej til Nor-
den. De kommende 14 dage ser 
ret gennemsnitlige ud, hvad an-
går både temperaturer og ned-
bør, og hydrobalancens under-
skud stabiliserer sig. 

Spot: Uge 42 ser ud til at byde på 
yderligere stigninger i system-
prisen, ikke mindst fordi der er 
udsigt til enkelte kolde og tørre 
dage i ugens løb. Vi forventer 
en gennemsnitlig systempris for 
ugen på ca. 80 EUR/MWh.

Mens systemkontrakterne i den 
forgangne uge faldt i pris, var 
der kun ganske marginale ud-
sving på de danske EPAD’er. 
2023-EPAD’erne koster nu 208 
EUR/MWh i DK1 og 210 EUR/
MWh i DK2, stort set uændret fra 
sidste uge.
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Nyt EU-forslag om prisloft på gas

EU-landene har indtil videre ikke kunnet enes om et prisloft på gas. Nu er 
Kommissionen kommet med et nyt forslag, som skal behandles på denne 
uges topmøde.

De europæiske priser på naturgas er næsten tidoblet i løbet af de seneste par 
år, og særligt i løbet af den netop overståede sommer er prisen tordnet i vejret. 
De enorme ekstraomkostninger, som dette har for både privatforbrugere og erh-
vervsliv rundt om i Europa, har fået debatten om et prisloft på gas til at rase. Ind-
til videre har EU-landene ikke kunnet enes om et sådan loft, men nu er EU-Kom-
missionen kommet med et nyt udspil, som medlemslandene skal forholde sig til.
 
Kommissionsformand Ursula von der Leyen bekræfter på Twitter, at Kommis-
sionen er klar med endnu et lovforslag for at tackle de høje energipriser, og avisen 
Financial Times mener således at vide, at dette også indeholder et forslag til et 
prisloft på gas. Ifølge avisen skulle der være tale om en såkaldt ”dynamisk max-
pris”, som gas skal kunne handles til på børserne, og der skal således fra politisk 
hold kunne sættes en stopper for priser som dem, markedet oplevede i sommer.
 
Udover prisloftet på gas ventes det nye forslag fra Kommissionen at indeholde 
forslag til en ny gasbørs, et obligatorisk krav til alle medlemslande om at sænke 
gasforbruget med hele 15 %, samt en aftale om omfordeling af gas, så de lande, 
der har mindst, kan være sikre på at kunne modtage fra dem, hvor lagrene er 
fyldte op til vinteren. Som med de tidligere aftaler EU har indgået for at tack-
le energikrisen, er detaljerne omkring det nye forslag fra Kommissionen fortsat 
ukendte, og det er også derfor på nuværende tidspunkt svært for aktørerne på 
gasmarkedet helt at forholde sig til dem.

Ifølge Von der Leyen vil EU-Kommissionen godkende lovforslaget tirsdag, og så 
er det op til unionens medlemslande at se, om det nye forslag er mere spiseligt, 
end de tidligere var. Der er fortsat store uenigheder internt blandt de enkelte 
lande omkring, hvordan de optimale forslag skal se ud, så der er lagt op til hårde 
forhandlinger, når stats- og regeringsledere mødes til energitopmøde i Bruxelles 
fredag.
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