
Hydrobalansen blir allt bättre

Hydrobalansens underskott nästan försvunnet

Det enorma underskottet för den 
nordiska hydrobalansen, som i 
slutet av januari låg på hela 22 TWh, 
har försvunnit på bara ett fåtal 
veckor. Långa perioder med torrt 
och varmt väder ökade pressen på 
vattenkraftsproducenterna under 
2018, och i början av innevarande 
år växte hydrobalansens underskott 
ännu mer. Under februari och första 
halvan av mars har underskottet 
emellertid krympt kraftigt tack vare 
en totalt förändrad väderbild, och 
hydrobalansen har under denna period 
förbättrats med hela 19 TWh och 
underskottet ligger enligt PointCarbon 

nu på bara 3 TWh. Den snabba 
förbättringen av hydrobalansen har 
präglat utvecklingen på den nordiska 
elmarknaden i så stor utsträckning 
att marknaden även denna tid på året 
reagerar på så stora hydrologiska 
fluktuationer. På terminsmarknaden 
har det kommande kvartalskontraktet, 
Q2-19, fallit med nästan 20 % sedan 
slutet av januari. På spotmarknaden har 
priserna fallit något sedan i februari, 
och vecka 9, 10 och 11 har varit de 
billigaste veckorna på spotmarknaden 
sedan oktober förra året, med 
ett genomsnittligt systempris på 
ca 42 EUR/MWh.

Prisfallen på den nordiska elmarkna-
den fortsätter oförtröttligt. Helt kort-
varigt fanns tecken på att vi kunde få 
se kallare väder i slutet av mars, men 
dessa prognoser har återigen ersatts 
av milda väderutsikter. Resten av mars, 
och troligen även början av april, blir 
både våtare och mildare än vad som 
är normalt för säsongen. Råvarumark-
naderna fortsatte också att falla, och 
därmed hade vägen banats för prisfall 
i Norden. Q2-19-kontraktet föll totalt 
3,45 EUR/MWh och stängde i mån-
dags på 36,70 EUR/MWh. YR-20-kon-
traktet föll 2,05 EUR/MWh och kostar 
nu 33,41 EUR/MWh.

Brexit-oron är fortfarande en joker 
på marknaden, men det finns signa-
ler som pekar mot stigande priser. 
Tekniska indikatorer tyder på att kol-
marknaden snart har nått botten, och 
marknaden kommer att justera uppåt 
om det bara kommer lite torrare och 
kallare väderutsikter. Vi tror på en upp-
justering nästa vecka, men om något 
nytt händer i Brexit-sagan kan detta 
förändra bilden.

Rekommendationer

Energinytt vecka 12 2019

Terminskontrakt Vecka 11 (SEK/MWh) Vecka 12 (SEK/MWh) Förväntan (v. 13)

ENOYR-20 375,25 349,70 ↗

SYLULYR-20 -6,58 -6,47 →

SYMALYR-20 38,39 38,02 ↘

SYSTOYR-20 24,64 24,20 ↘

SYSUNYR-20 -6,58 -6,47 →

Flera veckor med stora nederbördsmängder har inneburit att den nordiska hydrobalansen 
har gått från ett underskott på 20 TWh till att nu ligga nära noll. 

Här och nu



Oljemarknaden i balans

Nederbörd: Den kommande 
veckan verkar inte bjuda på 
någon förändrad väderbild i Nor-
den där nederbördsmängderna 
fortsatt kommer att vara mycket 
stora. Från och med slutet av 
vecka 13 kan vi dock få se att 
nivån faller till runt genomsnit-
tet. 

Produktion och spot: Efter 
ett par mycket blåsiga veckor 
förväntar vi oss att vindproduk-
tionen minskar den kommande 
veckan. Vi förväntar oss ett 
genomsnittligt systempris för 
vecka 12 på ca 42 EUR/MWh.

Det blev inga nämnvärda fluk-
tuationer för någon av de fyra 
svenska YR-20-EPAD:erna förra 
veckan. Stängningskurserna såg 
ut så här på måndagen: SE1: 
-6,47 SEK/MWh, SE2: -6,47 SEK/
MWh, SE3: 24,20 SEK/MWh och 
SE4: 38,02 SEK/MWh. 

EPAD:er

Prognoser

Fluktuationerna på oljemarknaden har varit mycket små den senaste tiden. Från 
och med mitten av februari fram till nu har benchmark-oljekontraktet, Brent 
front month, handlats inom ett snävt spann på mellan 65 och 68 USD/fat. Det 
är mycket sällsynt att marknaden håller sig inom ett så litet intervall under en 
så lång tid. Marknaden tycks ha nått en sådan balans att effekten från OPEC:s 
produktionsbegränsningar och oron runt Venezuelas och Irans oljeexport neu-
traliseras av en ökande utvinning i USA och oro för att den globala efterfrågan 
ska bromsa in.
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Stora prisskillnader i Norden

Som redan nämnts på sidan 1 har det genomsnittliga systempriset i Norden de 
senaste veckorna legat runt 42 EUR/MWh, men bakom denna siffra döljer sig 
stora prisskillnader. I Danmark har priserna varit mycket låga på grund av den 
stora vindproduktion som vi sett under perioden. I DK1-prisområdet har genom-
snittspriset vecka 10 och 11 varit ca 30 EUR/MWh, medan nivån i DK2 har varit 
ca 32 EUR/MWh. Som en jämförelse har priserna i de svenska prisområdena, i 
Finland och i NO1-området (Oslo) legat runt systemprisnivån på 42 EUR/MWh.
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