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*Muutos edelliseen katsaukseen ** ICE Daily Futures
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Markkina-analyysi
Viime
viikolla
päästökauppamarkkina
haki
suuntaa.
Päästöoikeuden hinta liikkui koko viikon 25 €/t lähettyvillä ilman
suurempia
liikkeitä.
Kesäkuun
päästöoikeusoptioiden
erääntyminen vähensi mielenkiintoa markkinoilla. Myös
kaasulauhde oli edelleen kannattavampaa kuin hiilen poltto, mikä
vähensi päästöoikeuden kysyntää. Perjantaina päästöoikeuden
hinta hieman nousi, kun Yhdysvaltojen ja Iranin väliset jännitteet
kasvoivat, ja kaasun hinta nousi. Lopulta perjantain hinta sulki
25.05 €/t mikä toi päästöoikeuden hinnan viikkotasolla 25 senttiä
nousuun. Volyymit olivat alkuviikosta alhaiset, mutta nousivat
loppuviikoksi.
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Kuluva viikko alkoi vahvasti, kun päästöoikeuden hinta saavutti
kuukauden sisäisen hintaennätyksensä. Päästöoikeus avasi
maanantaina 25.35 €/t ja sulki 26.37 €/t, murtuen läpi
vastustasoista.
Nousua
näkyi
myös
sähköja
polttoainemarkkinoilla, minkä vedossa päästöoikeuskin nousi.
Maanantain volyymit olivat myös korkealla, 29.5 miljoonassa ICEpörssissä ja 13.6 miljoonaa muualla pörssissä. Tiistaina nousu
hiipui, sulkien hintaan 26.41 €/t. Tiistain hintaan vaikutti ilmoitus,
että tiistainen EU:n yhteisen huutokauppapaikan huutokauppa
peruutetaan. Huutokauppa peruutettiin alhaisen mielenkiinnon
vuoksi,
sillä päästöoikeuden selvityshinta
oli selvästi
jälkimarkkinoiden hintaa alhaisempi. Tiistaille suunnitellut
päästöoikeudet jaetaan seuraaville neljälle huutokaupalle.
Mielenkiinnon puuttuminen voidaan nähdä merkkinä tulevasta
hinnanlaskusta.
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Markkinanäkymät

Tuote

Spread Muutos*

EUA Dec19-sCER Dec19 Spread*

24.78

0.65 %

*Muutos edelliseen katsaukseen ** ICE Daily Futures

Päivittäinen EUA-kaupankäynti ICE-pörssissä kt
*Volyymiin laskettu mukaan ICE Futures Europe –pörssissä futuurituotteilla tehdyt kaupat
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Päästökaupan viikkokatsaus 26
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Poliittinen epävarmuus jatkuu. Polttoaineiden hinnat olivat
nousussa alkuviikosta, erityisesti öljy. Öljyn hintaa pitää yllä yhä
kiristyvät geopoliittiset jännitteet, mikä vaikuttanee myös kaasun
hintaan. Loppukuusta pidettävän G20 -kokouksen keskustelut
voivat vaikuttaa Kiinan ja Yhdysvaltojen väliseen kauppasotaan ja
sitä kautta yleisesti markkinoihin. Britannian pääministeriehdokas
Boris Johnson on sanonut, että sopimukseton Brexit on
mahdollinen, ja 31. lokakuuta mennessä Britannia lähtee EU:sta
joka tapauksessa. Isosta tuesta huolimatta EU:n neuvoston
kokouksessa ei päädytty yksimielisyyteen päätöksestä tiukentaa
EU:n päästötavoitteita.
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Tuote

Hinta** Muutos*

Yksikkö

ENO Q3-2019

€/MWh

31.85

0.47 %

ENO 2020

€/MWh

34.51

-0.26 %

ENO 2021

€/MWh

33.15

0.75 %

ENO 2022

€/MWh

32.63

1.07 %

EEX, Base load Cal-20

€/MWh

46.97

-1.79 %

Brent crude
Natural gas UK (Q3-19)
Coal CIF ARA API2 2020

$/bbl

63.37

3.44 %

p/therm

28.37

-8.51 %

$/t

62.20

-3.54 %

*Muutos edelliseen katsaukseen ** Viimeisin kauppahinta

Päästöoikeuden hinnalle antaa tukea lämpenevä sää keskiEuroopassa, joka lisää jäähdytyksen tarvetta, hiililauhteen
määrää. Tämän viikon lopussa vaihtuu kuukausi sekä kvartaali ja
positioita suljetaan tai vaihdetaan, mikä voi rajoittaa hinnan
nousua.
Teknisesti päästöoikeuden DEC-19 tuote on vahvassa nousussa,
hinta on noussut usean vastustason läpi. Hinta lähestyy jo
huhtikuun alun hintahuippuja. MACD tukee myös nousua.
Kuluvan viikon keskiviikkona mentiin läpi tasosta 26.49 €/t ja 27
€/t ja lähimmät vastustasot ovat 27.21 €/t ja 27.85 €/t. Tukitasoina
ovat lähimpinä 25 € ja 24.40 €/t.

Päästökaupan viikkokatsaus 26
EUA joulukuu 2019 futuuri, edelliset 20 pv
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Ajankohtaista Suomessa
Ensimmäinen ilmastolain mukainen ilmastovuosikertomus on
luovutettu eduskunnalle. Ilmastovuosikertomuksen mukaan näyttää
siltä, että Suomi saavuttaa vuosille 2020 ja 2030 asetetut tavoitteet.
Tavoitteena on vähentää päästökaupan ulkopuolelle jääviä päästöjä
2005 vuoden tasoista 16 % 2020 mennessä ja 39 % 2030
mennessä. Vuoden 2017 päästöt vähenivät melkein kaikilla
sektoreilla. Lisätoimia kuitenkin tarvitaan, erityisesti liikennesektorin
osalta. Nykyiset päästövähennystavoitteet eivät riitä esimerkiksi
uuden hallituksen hiilineutraaliustavoitteeseen 2035 mennessä. 1
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Tumma kynttilä kuvaa päiviä, jolloin avaushinta on korkeampi kuin päätöshinta.
Vaalea kynttilä kuvaa päiviä, jolloin avaushinta on matalampi kuin päätöshinta.

CDM hankekanta
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Sitra kritisoi, että ilmastokertomus kattaa vain osan suomalaisten
päästöistä; sen ulkopuolelle jää muun muassa päästökaupan
alainen energiantuotanto ja maankäyttösektori. Raportissa ei ole
otettu huomioon Suomen rajojen ulkopuolella syntyviä päästöjä.
Laskennassa on myös käytetty aiempien vuosien päästösäästöjä
ensi vuoden päästövajetta hyvittämään, ja ratkaisuna tuleviin
päästövähennyksiin
ehdotetaan
jo
aiemmin
ostettuja
päästöoikeuksia. 2

Määrä

Muutos

Hankkeiden lkm.**

8456

-9

Rekisteröidyt hankkeet*

7755

1

Ajankohtaista Euroopassa

Hankekannan koko myönnettyä CERyksikköä 2020 lopussa MtCO2e**

10614

-54

Myönnetyt CER-yksiköt, MtCO2e*

1787

7.1

Ranska ei pääse omiin päästövähennystavoitteisiinsa. Vuosina
2015 - 2018 päästöt tippuivat vain 1.1 %, kun tavoitteena oli 1.9 %
vähennys. Ranskan parlamentti valmistelee lakia, jonka tavoitteena
on saavuttaa nollapäästöt vuoteen 2050 mennessä. Presidentti
Macronin perustama ilmastoneuvosto kritisoi, että tavoitteisiin ei
tulla pääsemään nykyisellä politiikalla. Päästövähennysten liian
vähäinen pieneneminen on pääosin kiinni liikenteen päästöistä sekä
rakennusten päästöistä. Yritykset vaikuttaa liikenteen päästöihin
veroilla on aiheuttanut Ranskassa protesteja. Verohelpotuksista,
joilla on ollut tarkoitus kannustaa kuluttajia eristämään talojaan, ei
ole ollut hyötyä. Pääministeri kertoi tiedotteessaan, että hallitus
muodostaisi ensimmäiset muutokset suosituksiinsa heinäkuussa. 3

*Muutos edelliseen katsaukseen
**Hankekanta: UNEP/Risoe päivitetään kuukausittain. Rekisteröidyt hankkeet ja myönnetyt
CER-yksiköt: UNFCCC
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Ajankohtaista maailmassa
Rahastonhoitajat vaativat ennen G20-kokousta maailman johtajia
ilmastotoimiin
päästökaupalla
ja
luopumalla
hiilestä.
Rahastonhoitajat ja sijoittajat ympäri maailmaa ovat allekirjoittaneet
lausunnon, jossa vedotaan rajoittamaan ilmaston lämpeneminen
1.5
celsiusasteeseen.
Avoimessa
kirjeessä
hallituksille
maailmanlaajuisesti, 477 sijoittajaryhmää painotti ilmastotoimien
kiireellisyyttä. Kirjeessä kehotettiin valtioita vahvistamaan Pariisin
sopimuksen tavoitteet 2020 mennessä, poistamaan hiililauhteen ja
fossiilipolttoaineiden tuet käytöstä asteittain sekä kehittää toimiva
globaali päästökauppajärjestelmä vuoteen 2020 mennessä. 4
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