Elpriset på bra nivå men avvakta elcertifikat då det finns
möjlighet till stigande elcertifikatpris efter sommaren
Elpris
Vi ser just nu rätt kraftiga uppgångar på kortare bundna elavtal. Det finns ett antal bakomliggande
orsaker. Oljepriset låg som lägst i 28 USD i januari och har svingat sig upp så att det nu står i 52
USD. Detta påverkar sin tur kolpriserna eftersom det ökar produktions- och transportkostnader.
Förutom detta ser vi även en ökande kolefterfrågan från Asien. Det har till exempel varit väldigt
varmt i Indien vilket ökar behov av kyla och därmed går elproduktionen upp. Stigande
bränslepriser ger också en starkare Rubel vilket även det påverkar uppåt. Vi får också en rätt
kraftig påverkan uppåt beroende på att de som handlat spekulativt på nedåtgående kolpris går ur
den handeln. Priset på utsläppsrätter ligger relativt stilla. För någon månad sedan presenterade
Frankrike ett förslag till golvpris på utsläppsrätter vilket tillfälligt fick priserna att rusa. Nu ser det
inte ut som att fler stater kommer att haka på och därmed har priserna fallit tillbaka och ligger åter
stabilt.

Hydrologiska balansen har haft en tydligt nedåtgående trend sedan slutet av april. Vårfloden har
varit rätt försiktig och det har inte varit några riktigt stora flöden som gjort att spotpriserna har
pressats ned. Detta gör att priserna på bundna avtal för kvartal 3, 4 2016 och även kvartal 1 2017
ligger förhållandevis högt.

Elcertifikat
Om man tittar på grundfakta borde vi just nu ha ett stigande elcertifikatspris. Den ökade
kvotplikten från 1 januari i kombination med förhållandevis låg produktion på vind- och vattenkraft
under våren har betat av överskottet rätt rejält. Överskottet peakade i december 2015 på 18
miljoner elcertifikat och hade efter april månads utgång reducerats till 14 miljoner. Det som hittills
har verkat i motsatt riktning är att under kvartal 2 har köpintresset varit lågt samt att det har tagits
beslut om ett antal större parker. På dessa parker ställer långivarna krav att priserna ska säkras
redan innan parken går i drift. Detta pressar tillbaka priserna. Det gör också att vi har fått ett skifte
i hur priserna för kommande år ser ut. Tidigare har priserna på kontrakt längre fram i tiden alltid
varit högre. Nu ser vi istället att priserna för till exempel 2019-2020 är lÍ gre än för 2017-2018.
I skrivandes stund (9 juni) offentliggör Energimyndigheten och dess norska motsvarighet NVE
några av förslagen inför kontrollstation 2017. I mycket korta ordalag så kommer
kvotpliktskurvorna justeras något beroende på att den tidigare prognostiserade elförbrukningen
inte stämmer överens med den verkliga elförbrukningen. Det gör att kvotplikten sänks något i
Norge. I Sverige höjs den något år 2018-2020 samt sänks något efter 2020. Vi ser inte att något i
förslaget kommer ge någon väsentlig marknadspåverkan. Nästa deluppdrag ska redovisas i
oktober och där kommer man mer komma in på vad som kommer hända efter 2020.
För vidare information, se rapporten från Energimyndigheten klicka här

Rekommendationer
För elpriset finns det just nu all anledning att börja fundera över sin ”nöjdhetsnivå” som man har i
sin handelsstrategi och ta möjligheten att i alla fall binda priset på del av sin produktion. För de
som inte har möjligheten att följa priserna varje dag vill vi rekommendera vår tjänst
bevakningspris, vilken innebär att vi bevakar en given prisnivå och binder å era vägnar när priset
når denna nivå. Om man själv väljer att följa priserna är det ofta bra taktik att följa priserna så
länge de stiger och låsa den dag de vänder nedåt igen.
Så som situationen just nu är så är sannolikheten inte så stor för avsevärt stigande priser, men
det är relativt hög sannolikhet för sjunkande priser om vi skulle få en övergång till prognoser med
mer nederbördsrikt väder.
För elcertifikaten däremot borde det finnas förutsättningar för uppgångar efter sommaren
varför det kan vara motiverat att avvakta. Historiskt sett stiger priserna i augusti/september och vi
ser ingen anledning till varför de inte även detta år skulle följa detta mönster – speciellt med tanke
på den ökade kvotplikten.
Observera: Analysen är skriven den 9 juni och är baserad på då tillgänglig fakta.
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