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Værdrevet kraftmarked – også i Europa //
Entelios Kraftkommentar uke 49 2019
Det nordiske kraftmarkedet har alltid vært mye preget av værendringer. Dette
er fordi vannkraft står for størst andel av tilbudet i markedet, og panelovner
står for en stor del av etterspørselen. Nå som vi går inn i vinteren, ser vi også
at de europeiske energiprisene blir påvirket av temperaturforventninger.
Kommentarer fra markedet peker på at værprognosene styrer de europeiske
kull- og gassprisene. Dette fordi mye gass anvendes til oppvarming, og mye
kull brukes til fjernvarme. Derfor ser vi at milde temperaturvarsler senker
energiprisene i Europa.

Sist uke har både gass- og kullprisen fortsatt nedover, og de prisnivåene vi nå
ser for leveranser i 2020, er de laveste vi har sett. Dette bør være med å
trekke ned kraftprisene, og det stemmer med prisene i Tyskland, hvor 2020
kontrakten nå er på sitt laveste siden 2018. Siden den gang har prisen for
utslippsrettigheter steget en del, og forklarer hvorfor ikke prisene i Europa
faller tilbake mer. For Norden sin del er det mer styrke i 2020-kontrakten,
hvor det også er priset inn en litt svak hydrologisk situasjon.
For neste år priser markedet inn at strømprisen i Norden skal leveres til € 37,
mens det i Tyskland skal bli € 44,4. Så langt i år har Norden hatt en pris som
ligger 83 €-cent over Tyskland. Markedet venter da at været skal bli mer
normalt neste år og at den nye vindkraften i Norden skal levere normalt, noe
den ikke har gjort så langt i år.

Ukens tall:
Hydrologisk balanse: - 8,2 TWh (- 0,4 TWh)
Systempris: 41,95 €/MWh (+ 0,97 €/MWh)
Terminpris YR-20: 37,00 €/MWH (+ 0,05 €/MWh)

Se innebygd innhold her

Entelios tilbyr ren energi, spisskompetanse og teknologi som gjør det mulig
for industriselskap, små og store bedrifter i næringslivet og offentlig

virksomhet å bli ledende på klimavennlige energiløsninger.
Kjernevirksomheten er styring av og handel med fornybar energi i det
nordiske elektrisitetsmarkedet på vegne av våre kunder.
•
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•
•

Entelios Nordic har 72 ansatte fordelt på lokasjonene Oslo,
Arendal, Kristiansand, Stockholm, Gøteborg og Vantaa.
I Norden har Entelios ansvar for en kundeportefølje på over 20
TWh (årsforbruk til ca 1,3 millioner husholdninger).
Selskapet tilbyr 100 % fornybar energi garanti til alle
oppdragsgivere.
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