Elmarknadsanalys mars 2019
Februari blev milt och blåsigt - omständigheter som leder till lägre
elpriser. Vårt rörliga pris gick ned från 65,4 öre/kWh till 57,2
öre/kWh. Det var en utveckling i linje med vad vi sa för en månad
sedan då kylan började släppa greppet. Lägre elförbrukning och
mycket vindkraft plus en del nederbörd har stärkt den hydrologiska
balansen. Det råder dock fortfarande ett betydande underskott och
framför allt är det mindre snö än normalt.

Billigare utsläppsrätter, mildare väder och lite mer nederbörd i
prognoserna fick terminsprisena att sjunka under första halvan av februari.
När priset på utsläppsrätter åter vände uppåt, som en följd av minskade oro
för ett utbudsöverskott i spåren av Brexit, följde elpriserna med och vi är
tillbaka på ungefär samma nivåer som för en månad sedan. I vart fall för
kontrakten bortom innevarande år. Närliggande kontrakt är mer
väderstyrda och har blivit lite billigare under månaden.
Efterfrågan på kol har minskat med fortsatt sjunkande pris som följd. Kina
efterfrågar mindre liksom Europa där lagren är relativt stora och där vi
dessutom ser en konvertering från kol- till gaseldning i många kraftverk.
Den osäkra politiska situationen i Venezuela och omvärldens relationer till
Iran håller uppe oljepriset.
Ringhals 2 går fortsatt på halvfart på grund av ett generatorfel och
Forsmark 3 har haft ett oplanerat stopp under ett par dagar. I övrigt har
kärnkraftens tillgänglighet varit god.
Även om vintern tillfälligt tar ett litet omtag så blickar vi fram emot våren.
Förra årets häftiga vårflod lär inte upprepa sig. Det är betydligt mindre snö
i år och även om högre temperaturer minskar elförbrukningen, vilket ger
lägre priser, kommer vattenkraftsproducenterna att ha god kontroll med en
stabiliserande effekt på elpriset.
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