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Päästökaupan viikkokatsaus 20

Markkina-analyysi
Päästöoikeuden hinta nousi viime viikon 19 ensimmäisellä
puoliskolla. Tukea päästöoikeuden hintaan toi Euroopassa laajalti
vaikuttanut ajankohdan normaalia kylmempi sääkuva. Kuitenkin
loppuviikolla päästöoikeuden hinta vetäytyi yleisen hermostuneen
markkinasentimentin ja sähkömarkkinoiden mukana, kun jälleen
jännitteet kauppaneuvotteluissa Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä
kasvoivat. Viikon päätöskurssiksi muodostui 25,59 €/t ja
viikkotasolla päästöoikeuden hinta jäi lopulta 0,41 euroa nousuun.
Kuluvalla viikolla markkinoilla huolta on edelleen aiheuttanut
Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset jännitteet ja alkuviikolla
päästöoikeuden hinta laski. Myös heikko maakaasun hinta ja
laskussa jatkanut Saksan sähkömarkkina toivat laskupainetta.
Alkuviikon jälkeen yleinen markkinasentimentti hieman rauhoittui
ja päästöoikeuden hinta hieman elpyi. Euroopan komissio julkaisi
keskiviikkona tiedot kierrossa olevista päästöoikeuksista. Määrä
oli hieman odotuksia korkeampi, mutta päästöoikeuden hintaan
tiedolla ei ollut huomattavia vaikutuksia.

*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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Kaupankäyntivolyymit nousivat viime viikolla. Keskimääräinen
volyymi nousi 25 miljoonaan. Viime viikon perjantaina volyymi
nousi yli 32 miljoonaan.
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Päästöoikeuden hinta on hieman laskenut huhtikuun ensimmäisen
puoliskon jälkeen, mutta teknisesti hinta on vielä sekä lyhyellä että
eritoten pitkällä trendillä nouseva. Hinnassa on lähin tukitaso
24,35 €/t ja tason mahdollinen pettäminen kääntäisi tuotteen
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Tuote

Hinta** Muutos*

Yksikkö

ENO Q3-2019

€/MWh

39.35

-7.88 %

ENO 2020

€/MWh

36.25

-3.31 %

ENO 2021

€/MWh

33.35

-1.05 %

ENO 2022

€/MWh

32.30

-1.08 %

EEX, Base load Cal-20

€/MWh

49.43

-1.11 %

$/bbl

72.78

2.71 %

p/therm

34.28

-6.57 %

$/t

69.70

-1.51 %

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

*Muutos edelliseen katsaukseen ** Viimeisin kauppahinta

Polttoaineista öljyn hinta on jälleen kääntynyt nousuun
hermostuneesta markkinasentimentistä huolimatta. Nousseesta
öljyn hinnasta huolimatta maakaasun hinta on jatkanut erittäin
heikkona. Heikko maakaasun hinta on päästöoikeuksien kysyntää
sekä siten hintaa laskeva tekijä. Kuitenkin pysyvästi niukka
huutokauppatarjonta MSR:n vaikutuksen vuoksi pitää markkinan
kireänä. Heikko maakaasun hinta tuo myös kivihiilen hintaan sekä
sähkömarkkinoille laskupainetta. Kivihiilen hinnassa laskupainetta
on kuitenkin rajoittamassa hyvin suuri kivihiilen hintaero Euroopan
ja Aasian välillä.
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Määrä

Muutos

Hankkeiden lkm.**

8456

-9

Rekisteröidyt hankkeet*

7755

1

Hankekannan koko myönnettyä CERyksikköä 2020 lopussa MtCO2e**

10614

-54

Myönnetyt CER-yksiköt, MtCO2e*

1787

7.1

*Muutos edelliseen katsaukseen
**Hankekanta: UNEP/Risoe päivitetään kuukausittain. Rekisteröidyt hankkeet ja myönnetyt
CER-yksiköt: UNFCCC

Tulevat tapahtumat
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Ajankohtaista Suomessa
Sitra kumppaneineen on mallintanut ensimmäistä kertaa
maailmassa, kuinka radikaalisti elämäntapamme ja kulutuksemme
on muututtava, jotta ilmaston lämpeneminen voidaan pysäyttää 1,5
asteeseen. Henkeä kohti lasketun hiilijalanjäljen pitää vähentyä
Suomessa jopa 93 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Nyt
julkistettu raportti tarkastelee noin 30 vaihtoehtoa kuromaan kiinni
erittäin suurta elämäntapakuilua. Suuri potentiaali hiilijalanjäljen
merkittävään pienentämiseen on mm. seuraavilla keinoilla:
yksityisautoilun korvaaminen joukkoliikenteellä tai sähköpyörällä työja vapaa-ajan matkoilla, sähkö- ja hybridiautojen käyttöönotto,
asunnon vaihtaminen pienempään, sähkön ja lämmitysenergian
tuottaminen
uusiutuvilla
energialähteillä,
kasvisja
vegaaniruokavalion suosiminen, maitotuotteiden korvaaminen
kasvipohjaisilla vaihtoehdoilla ja punaisen lihan korvaaminen kanalla
tai kalalla.1
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Ajankohtaista Euroopassa
Euroopan komissio julkaisi keskiviikkona tiedot vuoden 2018 lopussa
kierrossa olevista päästöoikeuksista. Kokonaismäärä on noin 1655
miljoonaa tonnia. Luvun perusteella määräytyy näin ollen kuluvan
vuoden syyskuun ja ensi vuoden elokuun väliseltä ajalta
päästöoikeuksien huutokauppamäärät. Ylijäämästä 24 prosenttia
siirtyy
markkinavakausreserviin
(MSR)
ja
näin
ollen
huutokauppatarjonnasta reserviin siirtyy 397,2 miljoonaa tonnia.
Kierrossa olevien päästöoikeuksien määrä oli hieman odotuksia
korkeampi ja näin ollen reserviin siirtyvä määrä hieman odotuksia
korkeampi. Kuluvan vuoden alussa alkaneen MSR:n vuoksi
kierrossa olevista päästöoikeuksista siirtyy ensimmäisenä viitenä
vuotena reserviin 24 prosenttia.2
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Poikkeuksellisen laaja koalitio toimijoita julkaisi vetoomuksen
välittömien toimien käynnistämiseksi ilmastohätätilan vuoksi.
Koalitiossa ovat joukossa satoja eurooppalaisia kaupunkeja,
yrityksiä, tutkimustahoja ja kansalaisjärjestöjä jotka vaativat
Euroopan johtajia muuttamaan perustavalla yhteiskunnan ja
talouden toimintatapoja, jotta ilmastonmuutos saataisiin hillittyä 1,5
asteeseen. Vetoomuksen mukaan uuden Euroopan parlamentin ja
komission, kuten myös kaikkien jäsenmaiden, on sitouduttava viiteen
askeleeseen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Lisätietoa linkin
takaa.3

Toukokuun alussa Britanniassa ei tuotettu kivihiilellä sähköä viikon
aikana lainkaan, mikä oli ensimmäinen viikko sitten vuoden 1882
kun ensimmäinen kivihiililaitos otettiin käyttöön. Britanniassa
kivihiilituotannon osuus on laskenut uusiutuvan energian osuuden
kasvaessa, mutta edelleen Britanniassa kivihiiltä tarvitaan sähkön
korkean kysynnän hetkinä.4
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