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Gennemsnitlig vindprocent

Vinden i november
Vinden i november var 83 procent af en gennemsnitsmåned, hvilket er noget under normalen for november, der er 114 procent af en gennemsnitsmåned målt
over de seneste 10 år.
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Vinden i november 2018 = 83 pct.
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Spotpriserne i november
Stabilt høje spotpriser måneden igennem, hvor den
svage vind ikke gav anledning til perioder med lave
priser, som ellers er normalt for årstiden. December
byder på mere vind end november, men fortsat et
stykke under normalen for måneden.
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Østdanmark

Østdanmark

36,7 øre/kWh
37,0 øre/kWh

Balanceomkostninger
Balanceomkostningerne i november
Som kompensation for balanceomkostningerne modtages balancegodtgørelse på 0,9 øre/kWh fra Energinet, indtil vindmøllen er 20 år.
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Generalforsamling 2019
Vindenergi Danmarks generalforsamling afholdes lørdag den 6. april 2019.
Åbningstider i julen
Kontoret hos Vindenergi Danmark har åbent fra 08
til 15.30 på hverdage mellem jul og nytår, dog med
begrænset bemanding på telefonen. Årets sidste handelsdag er fredag d. 28/12 2018. eHandel er åben som
normalt mellem 14.00 og 15.15 på hverdage.
Kvartalspuljeprisen for 1. kvartal 2019
Afregningsprisen for 1. kvartal 2019 er fastsat til 30,06
øre/kWh i Vestdanmark og 32,93 øre/kWh i Østdanmark. Kvartalspuljen afdækker alle handelsdage en
andel af det kommende kvartals produktion. Prisen
for 1. kvartal afspejler gennemsnittet af de indgåede
handler i perioden 1/10 2018 - 11/12 2018.
Positiv prisudvikling i december
Efter faldende priser på kul- og CO2 kvoter i november har priserne for begge elementer været stigende
i december. Kulprisen har været svagt stigende, og
det har primært været koldere vejrprognoser, der har
øget efterspørgslen.

Prisen på CO2 kvoter har været meget positiv i december, og prisen er nu tilbage over 24 EUR, hvilket er
tæt på toppen fra september. For præcis 12 måneder
siden var prisen knap 8 EUR.
Olieprisen fortsætter den faldende trend, da udbuddet på verdensmarkedet er stort og i øjeblikket overstiger efterspørgslen.
Markedsudvikling og anbefaling
Svingende råvarer og usikre vejrprognoser for vinteren giver tilsvarende udsving i de faste priser. Dog virker markedet velunderstøttet af god efterspørgsel på
både råvarer og el i 2019.
Har man ikke allerede afdækket 1. kvartal 2019, vurderes det nuværende niveau at være fornuftigt. Dog
viser spotprisen sig fortsat stærk, hvorfor vindmølleejere med appetit på lidt mere risiko kan afvente med
håb om en kold og tør vinter.
De kommende kvartaler kan ligeledes prissikres på et
fornuftigt niveau. Dog skal vindmølleejere med variable pristillæg vurdere risiko for, at høje spotpriser over
sommeren igen kan betyde reducerede pristillæg.

Priser i eHandel den 20/12 2018
eHandel er åben fra 14.00 - 15.15

Vestdanmark
Fastpris ekskl. balance

DK1 - 1. kvartal 2019
34,46 øre/kWh

Østdanmark
Fastpris ekskl. balance

DK1 – 2. kvartal 2019
33,79 øre/kWh

Fastpris ekskl. balance

Fastpris ekskl. balance

DK2 - 1. kvartal 2019 DK2 - 2. kvartal 2019
37,79 øre/kWh
35,47 øre/kWh
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