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1. KVARTAL 2019

overblik
Statistisk

Slutningen af 2018 har budt på fald i priserne over hele brændselskomplekset
med enkelte prisstigninger igen i begyndelsen af 2019. USA’s sanktioner
mod Iran endte med stigende olieproduktion i andre lande, og det større end
forventede udbud pressede prisen ned. Omskifteligt vejr har skabt volatile
elpriser, der presses ned af det varme vejr for årstiden. Det relativt varme vejr
er også til stede i Asien, der som følge deraf efterspørger mindre kul. De lune
temperaturer påvirker også gasprisen, der tillige trækkes ned af prisfald på
kvotemarkedet.
Kvoteprisen oplevede et væsentligt fald i september men er i 2019 kommet op
på 23,2€ pr. ton pga. en ny regulering af kvotemarkedet.

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
Fald over hele
brændselskomplekset i sidste kvartal af
2018

I slutningen af tredje kvartal i 2018 var de rene energipriser stigende, men fra
og med overgangen til efteråret begyndte energipriserne at aftage. Prisudviklingen for naturgas og kul er relativt stabil, mens både el- og olieprisen er mere
volatil. El har siden maj været den dyreste form for energi med en pris på 366
kr. pr. MWh i januar og olie kommer herefter med en pris på 228 kr. pr. MWh
i januar. Kul var med en pris på 79 kr. pr. MWh den billiste form for energi i
januar, mens naturgas kostede 160 kr. pr. MWh i januar.
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
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Anm.: Data for spotprisen for el for hhv. DK-Vest og DK-Øst er udglattet til syv dages gennemsnit. Derefter er der beregnet
et gennemsnit af de to priser og til sidst et månedligt gennemsnit. Råolieprisen er svarende til Europe Brent Spot Price.
Kulpriserne er opgjort i CIF-priser, dvs. de inkluderer fragt og forsikring. Gennemsnittet for de fire typer energi for januar
2019 er foreløbig.
Kilde: Energinet, U.S. Energy Information Association, Danmarks Nationalbank, Gaspoint Nordic, Quandl, EEX samt DI beregninger

Elprisen
Negative elpriser nytårsdag

Elprisen har siden november 2018 varieret mellem -29 og 591 kr. pr. MWh i
Vestdanmark og mellem -29 og 593 kr. pr. MWh i Østdanmark. Da data er 7dages glidende gennemsnit, fremgår det dog ikke af figuren. De mindste elpriser
i begge priszoner for perioden siden november 2018 blev observeret 1. januar
2019, og det kan være et resultat af en høj vindenergiproduktion og et lavt elforbrug i industrien.
Årsgennemsnittet for 2018 var henholdsvis 327 kr. pr. MWh i Vestdanmark og
343 kr. pr. MWh i Østdanmark. Dermed er det foreløbige årsgennemsnit for
2019 noget højere i både Øst- og Vestdanmark med en gennemsnitspris i Østdanmark på 370 kr. pr. MWh og 361 kr. pr. MWh i Vestdanmark. Det foreløbige
årsgennemsnit for 2019 er dog kun baseret på elpriserne i januar måned, der
typisk vil have et højere niveau for elpriserne, da det er en vintermåned med et
højt elforbrug til opvarmning.
Forwardpriserne for Vestdanmark er 349 kr. pr. MWh for både marts og april,
mens forwardpriserne for Østdanmark er 374 kr. pr. MWh i marts og 361 kr.
pr. MWh i april.
Voldsomt vejr med hovedsageligt blæst og kulde presser elprisen op, mens mildere vejr banker elpriserne nedad. Det omskiftelige vejr giver derfor store udsving i elprisen.
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Figur 2: Spotpris på el

Underskud på hydrobalancen i store dele
af 2018

Hydrobalancen har heller ikke oplevet sit typiske overskud ved udgangen af
året, men har i store dele af 2018 i stedet været præget af underskud bl.a. som
følge af den varme sommer. Det lavere niveau for hydrobalancen kombineret
med relativt tørre vejrprognoser er også med til at presse priserne op.

Olieprisen
Fald i oliepriserne i
sidste kvartal af 2018

Olieprisen har i det sidste kvartal i 2018 udvist en hovedsageligt nedadgående
trend ulig den generelle udvikling siden sommeren 2017, der har været opadgående. Fra begyndelsen af oktober 2018 hvor olieprisen lå på 330 kr. pr. MWh
endte prisen i slutningen af december 2018 på 195 kr. pr. MWh. I første måned
af 2019 er olieprisen dog på vej op igen og ved udgangen af måneden lå den på
239 kr. pr. MWh. Det foreløbige årsgennemsnit for 2019 er 228 kr. pr. MWh og
er dermed lavere end årsgennemsnittet for 2018, der endte på 276 kr. pr. MWh.
Figur 3: Udviklingen i spotprisen for råolie
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Anm.: Europe Brent Spot Price FOB, dagsobservationer, sidste observation 28. januar 2019.
Kilde: U.S. Energy Information Association (EIA) og Danmarks Nationalbank

Nye sanktioner presser prisen op i 2019

Frem mod oktober 2018 var olieprisen tiltagende, og det skyldtes i høj grad
amerikanske sanktioner mod Iran. Det fik markedet til at tro, at olieudbuddet
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ville aftage og pressede dermed priserne op. Markedets reaktion var dog unødvendig, da både USA’s egen og øvrige OPEC landes olieproduktion voksede i
sidste kvartal i 2018, hvorfor olieprisen i stedet var aftagende.
At oliepriserne er begyndt at stige i januar skyldes bl.a. en aftale mellem OPEC
landene fra slutningen af sidste år, om at reducere olieudbuddet for at opnå en
højere pris. Yderligere presses olieprisen op af amerikanske sanktioner mod
Venezuelas statsejede olieselskab.

Kulprisen
Kulprisen er aftaget
med 18 pct. de sidste
tre måneder.

Kulprisen nåede i oktober 2018 en pris på 96 kr. pr MWh, hvilket er det højeste
niveau for kulprisen siden 2012. Fra oktober er kulprisen aftaget og den nåede
i januar 2019 et niveau på 79 kr. pr. MWh, svarende til e t prisfald på 18 pct. på
tre måneder. Den gennemsnitlige kulpris for 2018 endte på 85 kr. pr. MWh,
hvilket er højere end samtlige årsgennemsnit for årene 2015-2017. Det foreløbige gennemsnit for 2019 er kun baseret på kulprisen i januar og er derfor 79 kr.
pr. MWh.
Figur 4: Kulprisens udvikling
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Anm.: Kulpriserne er opgjort i CIF-priser, dvs. pris inkluderer fragt og forsikring. Indekset er for termisk kul
(bituminuos/steam coal) med kvalitetsspecifikationen "calorific value 6000 kcal/kg" og "maksimalt 1 pct. svovl",
dvs. brunkul er ikke inkluderet.
Kilde: Quandl, Nationalbanken og DI-beregninger

Mildt efterårs- og
vintervejr presser
kulprisen ned

Kina er den største både forbruger og producent af kul, og den tiltagende trend
frem mod oktober 2018 skyldes primært en stor asiatisk og i særdeleshed kinesisks efterspørgsel. Det relativt varme efterårsvejr i både Asien og Europa har
mindsket efterspørgslen efter kul, og den trend er fortsat pga. milde vejrprognoser. De lave oliepriser i slutningen af 2018 har også medvirket til at trække
kulprisen ned.

Gasprisen
Fald i gasprisen i sidste kvartal af 2018

Mild vinter mindsker
efterspørgslen

Gasprisen har siden slutningen af september 2018 fulgt en overordnet nedagående trend med væsentligt udsving i kontrast til udviklingen i resten af 2018,
der viste en opadgående gaspris. Gasprisens niveau har med et gennemsnit på
166 kr. pr. MWh i 2018 ligget over niveauet for både 2016 og 2017, men i 2019
er gasprisen på vej ned. Det foreløbige årsgennemsnit for gasprisen i 2019 ligger
på 155 kr. pr. MWh, hvilket også overstiger årsgennemsnittene for 2016 og
2017.
Udsvingene i gasprisen skyldes at gasprisen påvirkes af mange forskellige faktorer, der kan have modsatrettede effekter.
Bl.a. påvirkes gasprisen af prisen på CO2-kvoter, og dennes fald i september
samt pludselige prisfald henover vinteren medførte dermed også pludselige fald
i gaspriserne.
Der har der generelt været lave lagerniveauer på gasmarkedet, der kun fik lave
leveringer af LNG i efteråret. Henover vinteren plejer efterspørgslen at stige
pga. det typisk koldere vejr, hvilket presser gasprisen opad. Som med resten af
brændselskomplekset har gasprisen dog ikke vist det forventede opsving henover vinteren, og dette skyldes bl.a. det milde vintervejr.
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Figur 5: Gasprisens udvikling
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Anm.: Sidste observation er fra den 6. februar 2019 og gennemsnittet for 2019 er foreløbigt.
Kilde: Gaspoint Nordic og DI-beregninger

Problemer på belgiske A-kraftværker har medført risiko for strømsvigt, hvilket
kan give en større efterspørgsel efter den relativt mere stabile gas, hvormed prisen presses op.
Norge afsluttede i efteråret 2018 et større vedligehold, der har skabt bedre plads
og dermed forbedret gasbalancen, hvilket er med til at sende prisen ned.

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.
Figur 6: Udviklingen i eltariffer
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Kilde: Energinet.dk og Energistyrelsen

System- og nettarif
fastsat til 80 kr. pr.
MWh i 2019

PSO-tarif

System-og nettarif

System- og nettarifferne er for 2019 fastsat til 80 kr. pr. MWh ligesom i 2018.
Nettariffen er vokset til 44 kr. pr. MWh, mens systemtariffen er faldet til 36 kr.
pr. MWh. PSO-tariffen for 1. kvartal 2019 er fastsat til 62 kr. pr. MWh, hvilket
er 32 kr. mindre end i 4. kvartal 2018. I 2016 blev der indgået en aftale om ud-
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fasning af PSO-afgiften, der derfor bliver løbende udfaset fra 2017, så det i stedet indgår på finansloven fra 2022. Derfor vil PSO-afgiften som udgangspunkt
være faldende. Denne væsentligt lavere PSO-afgift skyldes til det høje elprisniveau i 2018, der sænker udgifterne til den støtteberettigede elproduktion.

Kvoteprisen
Store udsving i kvoteprisen i slutningen
af 2018

Kvoteprisen har siden 2017 fulgt en opadgående trend, der kulminerede i september 2018, hvor den nåede op på 25,2€ pr. ton, som er det højeste niveau i
flere år. Herefter aftog kvoteprisen med næsten 10€ pr. ton til 15,6€ pr. ton i
starten af november. Siden da er prisen igen steget, så det foreløbige årsgennemsnit for 2019 er oppe på 23,2€ pr. ton til sammenligning med årsgennemsnittet for 2018, der endte på 15,8€ pr. ton.
Figur 7: Udviklingen i kvoteprisen
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Anm.: Settlement price EUR/EUA. Gennemsnittet for 2019 er foreløbigt til og med 6. februar 2019.
Kilde: EEX

Ny kvotereform
strammer udbuddet
af kvoterne

Usikkerheden forbundet med Brexit kan være en del af årsagen til prisfaldene
på kvotemarkedet, da et potentielt no-deal Brexit muligvis vil sende Storbritannien helt ud af EU’s ETS-ordning, hvormed kvoter i britiske hænder vil være
værdiløse, og det sænker efterspørgslen.
Omvendt betyder den nye kvotereform, markedsstabilitetsreserven MSR, der
trådte i kraft ved årsskiftet, at kvoteudbuddet bliver strammere kontrolleret.
Det er hovedårsagen bag den længerevarende opadgående trend sa mt den senere tids stigninger i kvoteprisen. De store udsving skyldes til dels en usikkerhed om de faktiske konsekvenser af MSR.
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