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Vinden i august
Vinden i august er omkring 70 procent af en gennemsnitsmåned, hvilket er lidt under normalen for august,
der er 77 procent af en gennemsnitsmåned målt over
de seneste 10 år.
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Spotpriserne i august
Måneden startede med meget vind og perioder med
lave spotpriser og timer med nedregulering. Den anden halvdel af måneden har til gengæld været vindfattig, og priserne har været meget høje på grund af
manglende kernekraft fra Sverige samt høje kulpriser.
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Balanceomkostninger
Balanceomkostningerne i august
Balanceomkostningerne for august er 1,0 øre/kWh i
Vestdanmark og 1,0 øre/kWh i Østdanmark.
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Som kompensation for balanceomkostningerne modtages balancegodtgørelse fra Energinet.dk, indtil vindmøllen er 20 år. For 2017 er godtgørelsen 1,3 øre/kWh.
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Stigende pris på råvarer
Olieprisen havde store bevægelser i det første halvår,
men efter faldende priser i maj og juni, er prisen steget
i løbet af august og ligger nu pænt over 50 USD/tønde
(pt. 55,35 USD/t.).
Kulprisen har været støt stigende i løbet af sommeren,
primært trukket op af højere efterspørgsel fra Kina, hvor
hedebølge har øget behov for import af kul til elproduktion. Samtidig har der været udfordringer på udbudssiden i Indonesien og Australien på grund af voldsomt vejr. Forventningerne til kulprisen på længere sigt
er meget afhængig af Kinas importbehov, og det kan
svinge meget. Der er dog ikke noget, der umiddelbart
peger mod lavere kulpris i den nærmeste tid.
De seneste 2 uger er CO2-kvoterne steget meget med
positive tilkendegivelser fra EU, der giver større tiltro på
fremtiden for kvoterne frem mod den nye fase i 2021.
Stemningen blandt parlamentarikerne er meget bedre
end længe, hvad angår kvoter, og den bedre økonomi i EU-regionen giver plads til ”grøn” optimisme igen.
CO2-kvoterne steg så højt som til 7,70 Euro i sidste uge,
men er faldet lidt tilbage igen til p.t. 6,93 EUR/t.

De store prisudsving forventes at fortsætte med diskussionen om den næste periode, der starter i 2021, samt
implementering af Markeds Stabilitets Reserven (MSR),
der kan reducere udbuddet fra 2019. Flere analytikere
mener, at prisen på kvoterne skal stige væsentligt i årene frem mod den nye aftaleperiode.
Vejr, elmarked og anbefaling
Den våde sommer har fået niveauet i de nordiske vandmagasiner op på normalen og trukket hydrobalancen
op over normalen. Store udsving i august med faldende
trend fra ca. +10 til kun +1,44 TWh i dag.
Vindenergi Danmark anbefaler generelt at prissikre vinterkvartalerne. Det nuværende niveau, som er trukket
op af høje kulpriser og lav hydrobalance, bør benyttes
til hel eller delvis afdækning. Læs mere om delvis afdækning på hjemmesiden.
Såfremt der kommer forsinkelser i idriftsættelse af kernekraften og tørre prognoser, kan vi se yderligere prisstigninger, mens en lavere kulpris og våde prognoser
kan trække prisen ned.

Priser i eHandel den 22/09 2017
eHandel er åben fra 14.00 - 15.15

Vestdanmark
Fastpris ekskl. balance

DK1 – 4. kvartal 2017
19,36 øre/kWh

Østdanmark
Fastpris ekskl. balance

DK1 – 1. kvartal 2018
19,89 øre/kWh

Fastpris ekskl. balance

Fastpris ekskl. balance

DK2 – 4. kvartal 2017 DK2 - 1. kvartal 2018
22,16 øre/kWh
22,81 øre/kWh
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