Virksomhedernes energiomkostninger

>> Overblik over energipriser 2
>> Elprisen

2

>> Olieprisen

3

>> Kulprisen

4

>> Gasprisen

4

>> Eltariffer

5

>> Kvoteprisen

6

1. KVARTAL 2018

overblik
Statistisk

Slutningen af 2017 og starten af 2018 har budt på stigende energipriser,
efterfulgt af et prisfald på flere typer af energi. OPEC’s produktionsbegrænsninger har presset olieprisen op på det højeste niveau siden 2014. Dog ser det ud
til, at tendensen vendte i starten af februar, hvor meldinger om store olielagre
i USA har en mod-virkende effekt. Kulprisen er også steget kraftigt, hvilket er
drevet af en stærk kine-sisk efterspørgsel, og denne udvikling er også begyndt
at vende. Denne prisudvik-ling har ikke haft den store effekt på gasprisen, som
har været faldende på grund af den milde vinter. Slutteligt skaber overskud på
hydrobalancen en dæmper på elpri-sen her i vintermånederne.
Kvoteprisen er højere end i flere år, med en pris på 9,4 euro pr. ton, som følge af
vedtagelsen af en ny kvotereform.

Statistisk overblik er udgivet af DI. Indholdet er udarbejdet på baggrund af offentlig tilgængelig information og
DI’s generelle viden og vurderinger af markedet. Statistisk Overblik er ikke udarbejdet med henblik på rådgivning
om positioner i markedet. DI kan ikke drages til ansvar eller gøres erstatningsansvarlig for beslutninger, som
træffes på grundlag af indholdet i denne publikation.
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Overblik over energipriser
Stigende energipriser

Efter at energipriserne har været stigende et par måneder, faldt de igen i begyndelsen af februar måned. Særligt interessant er det, at olieprisen er steget så meget, at den siden november 2017 har været den dyreste form for energi med en
pris på 240 kr. pr. MWh i begyndelsen af februar. Der har tidligere været perioder, hvor olieprisen kortvarigt har været højere end elprisen, men man skal helt
tilbage til oktober 2015 for at finde en længerevarende periode med olie som
den dyreste form for energi. Efter at være blevet overhalet af olie, er el nu den
anden dyreste energiform med en gennemsnitlig pris på 192 kr. pr. MWh, hvilket er det laveste niveau siden juni 2016. Naturgas er fortsat væsentligt billigere
med en pris på 127 kr. pr. MWh i starten af februar 2018. Den billigste af de
beskrevne energikilder er kul, som fortsat er billigst på trods af de seneste måneders prisstigninger. I februar 2018 lå kulprisen på 77 kr. pr. MWh.
Læs mere om de forskellige energiformer i de følgende afsnit og bliv klogere på,
hvad der har drevet udviklingen på energimarkederne de seneste 3 måneder.
Figur 1: Udviklingen i udvalgte energipriser

Elprisen
Negative elpriser juleaften

De seneste tre måneder har elprisen ligget på et niveau mellem -62 og 422 kr.
pr. MWh i Vestdanmark og -44 og 429 kr. pr. MWh i Østdanmark. Dette fremgår dog ikke af figuren, da data er udglattet med et syv-dages glidende gennemsnit. I begge priszoner var elpriserne negative juleaften, hvilket kan forklares af
en kombination af et lavt elforbrug i industrien grundet mindsket produktion
og store mængder vindenergi.
Det foreløbige årsgennemsnit for 2018 er henholdsvis 219 kr. pr. MWh for Vestdanmark og 225 kr. pr. MWh for Østdanmark. Det foreløbige gennemsnit for
2018 er altså lavere end gennemsnittet for 2017, men højere end gennemsnittet
for 2015 og 2016. Her er det dog værd at bemærke, at årsgennemsnittet for 2018
lige nu kun reflekterer én vintermåned, som typisk vil have en højere elpris
grundet behovet for mere el til opvarmning.
Forwardpriserne for Vestdanmark er 235 kr. pr. MWh for marts og 237 kr. pr.
MWh i april, mens forwardpriserne for Østdanmark er 255 kr. pr. MWh i marts
og 245 kr. pr. MWh i april.
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Figur 2: Elprisens udvikling

Overskud på hydrobalancen holder elprisen nede

Vejret har de seneste tre måneder været omskifteligt med både kolde og milde
perioder, hvilket fører til en del udsving i elprisen. Dog har der været et overskud på hydrobalancen grundet et rigtig vådt efterår, hvilket betyder , at vandkraftværkerne ikke har haft problemer med at dække efterspørgslen i de kold e
perioder, hvilket har ført til forholdsvis lave priser selv i de kolde perioder.

Olieprisen
Stigende oliepriser

Olieprisen fortsatte tendensen fra sommeren og efteråret og steg fra 231 kr. pr.
MWh i starten af november til 257 kr. pr. MWh i midten af januar, hvorefter
olieprisen faldt til 237 kr. pr. MWh. Det foreløbige årsgennemsnit for 2018 ligger på 245 kr. pr. MWH, hvilket er højere end årsgennemsnittet for både 2015,
2016 og 2017. Selvom olieprisen er steget meget det seneste halve år, er olieprisen lav, hvis man sammenligner med 2014, hvor den nåede op over 350 kr. pr.
MWh.
Figur 3: Olieprisens udvikling

Begrænsninger på
olieproduktionen

De store prisstigninger kan primært forklares af OPEC-landenes aftale om at
begrænse olieproduktionen. Den oprindelige aftale fra 2016 skulle gælde til ud-
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gangen af 2018. Denne aftale blev forlænget med Rusland som partner, og landene har aftalt at begrænse produktionen yderligere, hvilket har presset prisen
på olie op.
Efter flere måneder med stigende oliepriser begyndte olieprisen at falde i midten af januar. Dette skyldes en kombination af Irans planer om hæve sin olieproduktion, og at de amerikanske oliereserver var større end forventet. OPEC’s
udbudsbegrænsninger viser sig at være en svær balancegang, for hvis olieprisen
stiger for meget, vil det fungere som en indgang for nye producenter. Derudover
var der i midten af januar stor uro på aktiemarkederne på grund af stigende inflation, og denne uro spredte sig altså også til oliemarkedet.

Kulprisen
Stigninger efterfulgt
af fald i kulprisen

Kulprisen toppede i november med en pris på 87 kr. pr. MWh, hvilket er det
højeste siden januar 2017. Den høje kulpris holdt sig på samme niveau i december, hvorefter kulprisen faldt med 12 pct. til et niveau på 77 kr. pr. MWh i starten af februar. Den gennemsnitlige kulpris i 2017 lå på 81 kr. pr. MWh, mens
det foreløbige gennemsnit for 2018 ligger på 80 kr. pr. MWh. Gennemsnittet for
2018 og 2017 er væsentligt højere end gennemsnittet for 2014, 2015 og 2016,
som har ligget på et niveau mellem 56 kr. pr. MWh og 62 kr. pr. MWh.
Figur 4: Kulprisens udvikling

Større kulproduktion
i Kina

Efter et år med høje kulpriser er kulprisen nu faldende. Dette kan i stor grad
tilskrives Kina, som både er den største forbruger og producent af kul. G rundet
de høje kulpriser i 2018 valgte den kinesiske regering i starten af året at udvide
den tilladte produktion af kul i Kina. Man har altså oplevet en kraftig stigning i
udbuddet af kul, mens den lave gaspris har mindsket efterspørgslen på kul i elproduktionen. Denne kombination lægger dermed et nedadgående pres på kulprisen. I februar fejres det kinesiske nytår, hvilket typisk sænker den kinesiske
efterspørgsel på kul, hvilket dermed kan få kulprisen til at falde yderligere.

Gasprisen
Stigning efterfulgt af
fald i gasprisen

Gasprisen har fulgt en opadgående trend fra begyndelsen af august 2017, hvor
1 MWh kostede 102,5 kr. Denne trend toppede i midten af december 2017, hvor
gasprisen ramte 162,1 kr. pr. MWh, hvilket svarer til en stigning på 58 pct. og
er det højeste niveau siden april 2015. Herefter faldt gasprisen betydeligt, og i
starten af februar lå den på 126 kr. pr. MWh. Det foreløbige gennemsnit for
2018 ligger på 120,8, hvilket er højere end gennemsnittet for 2016 og 2017.
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Figur 5: Gasprisens udvikling

Mild vinter mindsker
efterspørgsel

Det store prisfald siden december skyldes den generelt milde vinter i Europa.
Siden efteråret har man fyldt gaslagrene op, så man ville være klar til at forsyne
det europæiske gasmarked under vinteren, hvor gasforbruget er højere end om
sommeren. På grund af den milde vinter har efterspørgslen været lavere end
forventet, og man har været nødt til at sælge gas til en lavere pris. De høje o lieog kulpriser lægger et opadgående pres på gasprisen, da det gør gas mere attraktivt i elproduktionen, men selv ikke dette har kunnet opveje det store udbud af
gas.
En del af forklaringen til den høje gaspris i december skal findes i flere udfordringer på udbudssiden. Et stort gasanlæg i Østrig blev ramt af en eksplosion og
gav problemer med transport af gas til Italien. Derudover skete der også et brud
på en gasledning i Nordsøen, hvilket også gav anledning til uro på de europæiske gasmarkeder.

Eltariffer
De tre eltariffer: nettarif, systemtarif og PSO-tarif dækker omkostningerne på
tre forskellige forretningsområder. Nettariffen dækker omkostningerne ved det
danske transmissionsområde (400/150/132 kV) samt udlandsforbindelser. Systemtariffen dækker blandt andet omkostninger til reservekapacitet og systemdrift, mens PSO-tariffen dækker dele af omkostninger til grøn energi.
System- og nettarif
fastsat til 80 kr. pr.
MWh i 2018

System- og nettarifferne bliver fastsat for ét kalenderår ad gangen, og i 201 8 er
system- og nettarifferne fastsat til 80 kr. pr. MWh. Dette betyder, at system- og
nettarifferne i 2018 er 3 kr. billigere end i 2017. PSO-afgiften for 1. kvartal 2018
er 149 kr. pr. MWH. PSO-aftalen fra 2016 betyder, at man fra 2017 til 2022 vil
flytte PSO-afgiften til finansloven, og PSO-afgiften vil derfor som udgangspunkt
være faldende. Grunden til at PSO-afgiften har været relativt høj i dette kvartal
samt forrige kvartal er, at vintermånederne typisk har en højere produktion af
vindenergi, hvilket påvirker PSO-afgiften i opadgående retning.
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Figur 6: Udviklingen i eltariffer

Kvoteprisen
Stigning i kvoteprisen

Kvoteprisen har fulgt en opadgående trend siden maj 2017, hvor kvoteprisen lå
på 4,4 euro pr. ton CO 2. I slutningen af januar 2018 nåede kvoteprisen 9,4, og
kvoteprisen er altså fordoblet siden maj 2017 og nåede det højeste niveau i over
5 år. Det foreløbige gennemsnit for 2018 ligger på 8,5 euro pr. ton, hvil ket er
højere end gennemsnittet for både 2015, 2016 og 2017.
Figur 7: Udviklingen i kvoteprisen

Reform af kvotemarkedet

Kvotemarkedet har det sidste halve år været plaget af ur o omkring kvotemarkedets fremtid, og der har været meget lave kvotepriser, men en bedre økonomi
i Europa har gjort nogle politikere i EU reformlystne, og i starten af november
godkendte Rådet en ny reform, som i starten af februar blev vedtaget af EuropaParlamentet. Reformen indebærer, at en del af de overskydende kvoter fremover vil blive taget helt ud af markedet. Selvom reformen endnu ikke er trådt i
kraft, har den allerede haft indvirkning på kvoteprisen.
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