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Markkina-analyysi
Viime viikolla päästöoikeuden hinta on laskenut. Hinta on heilunut
edelleen 25 €/t kummallakin puolen. Viikko avasi maanantaina
pieneen ylöskorjaukseen edellisviikon laskevien kynttilöiden
jälkeen ja nousi tasolle 25,63 €/t. Tiistaina päästöoikeus koitti
nousta yli tukitason 26 €/t, mutta tukitason pitäessä sulki lopulta
laskuun. Keskiviikkona heikot huutokauppatulokset siivittivät
laskua myös jälkimarkkinoilla alle monesti ylitetyn ja alitetun tason
25 €/t, sulkien tasolle 24,79 €/t. Kaksi viimeistä päivää haettiin
suuntaa. Torstaina hinta korjasi hieman ylöspäin. Perjantaina
puolestaan päästöoikeuden hinta laski, sulkien tasolle 24,84 €/t.
Viikkotasolla päästöoikeuden hinta laski 0,45 euroa. Viime viikolla
suurimmassa osassa huutokaupoista viime viikolla tarjoussuhde
pysyi edelleen alle kahden.

Tällä viikolla alkuviikosta päästöoikeus on maanantaina hakenut
suuntaa. Tiistaina päästöoikeus on laskenut, sillä uutiset Saksan
uudesta
ilmastolaista
ja
siihen
liittyvät
epävarmuudet
päästöoikeuksien peruuttamisesta ovat painaneet hintaa alas.
Päästöoikeuden hinta ICE-pörssissä laski tasolle 24,12 €/t, hinta
on pudonnut ulos viime viikkojen vaihteluväliltä 24,30 - 26,45 €/t.
Keskiviikkona ei ole tällä viikolla huutokauppaa, viikon
huutokauppavolyymit ovat 11,1 miljoonaa tonnia.
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*Muutos edelliseen katsaukseen ** Viimeisin kauppahinta

Saksan lakiluonnos hiilestä luopumisesta on nähty vaikuttavan
päästöoikeuksien hintaan laskevasti. Mikäli hiilivoimaa suljetaan,
mutta päästöoikeuksia ei mitätöidä, voidaan nähdä, että
päästöoikeuksien ylimäärä markkinoilla nousee, mikä painaisi
hintaa alaspäin. Mikäli Saksa päättäisi kuitenkin mitätöidä
päästöoikeuksia tulevaisuudessa, markkinasta tulisi selkeästi
tiukempi. Päätös näyttää kuitenkin lykkääntyneen Saksan oman
markkinavakausvarantokatselmuksen jälkeen eli vuoteen 2022.
Euroopan oma katselmus markkinavakausvarannon toimivuudesta
on ennen tätä, vuoteen 2021 mennessä, ja näin ollen
mahdollisesti jo vähentänyt oikeuksia markkinoilta ennen Saksan
katselmusta.
Päästöhuutokaupat ovat 16. joulukuuta alkaen kolmen viikon
tauolla. Tällä on mahdollisuuksia nostaa jälkimarkkinoiden hintaa.
Tukitasoina päästöoikeudelle löytyvät 24,30 €/t sekä 23,66 €/t,
sekä lokakuun alin taso 22,03 €/t. Vastustasoina löytyy 50 ja 200
päivän liukuvat keskiarvot lähellä toisiaan 25,11 €/t ja 25,16 €/t.
Vastusta tuo myös 26,23 €/t. Odotamme päästöoikeuden hinnan
hakevan suuntaa välillä 24,30 - 25,50 €/t.

Päästökaupan viikkokatsaus 46

14.11.19 © Gasum

Ajankohtaista Suomessa
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Saksan hiilestä luopuminen voi tuoda laskua päästöoikeudelle,
sillä Saksalla ei näytä olevan aikomusta mitätöidä päästöoikeuksia.
Lakiluonnoksessa, johon on kirjattu Saksan hiilestä luopumisen
yksityiskohdat, pysyttiin erittäin epämääräisenä mahdollisuudesta
mitätöidä päästöoikeuksia liittyen hiilivoimaloiden sulkemiseen.
Saksa suunnittelee luopuvansa hiilen käytöstä vuoteen 2038
mennessä - 4 GW hiilivoimakapasiteettia suljetaan ensi vuoden
loppuun mennessä. Saksalla on yhteensä noin 42 GW
hiilivoimakapasiteettia. Lakiluonnoksessa mainitaan, että hallitus
aikoo arvioida päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutusta,
ja tässä yhteydessä on mainittu mahdollisuus päästöoikeuksien
mitätöinneille. Mahdollisuus mitätöinneille on saatettu osaksi
kansallista lainsäädäntöä, mutta ensimmäinen katsaus on vasta
elokuussa 2022. 2

Sveitsi linkittyy Euroopan päästökauppaan 1. tammikuuta 2020
alkaen. Sveitsin päästökauppaan sisältyy myös ilmailun ja
energiantuotannon päästöt, tehden siitä näin yhteensopivan
Euroopan päästökaupan kanssa. Sveitsin järjestelmässä olisi myös
kansallinen lattiahinta uusille fossiilisille energiantuotantolaitoksille.
Lattiahinta 96 CHF per tonni (88,03 €/t) on suunniteltu estämään
uusien fossiilipolttoainetta polttavien laitosten rakentaminen. Sveitsin
hallinto aikoo korvata pienenevän ydinenergian osuuden
vesivoimalla ja muilla uusiutuvilla. 3

Ajankohtaista maailmassa
Australian takamailla ratkaistaan uusiutuvan energian isointa
ongelmaa. Queenslandissa aloittaa toimintansa yksi ensimmäisistä
puistoista, joka yhdistää 43 megawattia tuulivoimaa, 20 megawattia
aurinkovoimaa sekä 2 megawatin Teslan litium-ioni-akun. Kennedy
Energy Park yrittää ratkaista ongelmaa, kuinka ajoittain tuottavaa
uusiutuvaa energiaa tuotettaisiin niin, että valot pysyvät päällä myös
silloin kun aurinko ei paista tai tuuli ei puhalla. Se voi olla myös
esimakua tulevalle; uusiutuvien laskevat kustannukset avaavat
markkinoita ja nyt etsitään uusia keinoja vähenevien tuottojen
torjumiseksi. Tuuli- ja aurinkovoiman yhdistäminen säästää verkkoon
liittymisen kuluissa ja lisää verkon käyttöastetta, sillä tuuli- ja
aurinkovoimaa muodostuu yleensä eri aikoihin. Puistolla on myös
mahdollista tuottaa enemmän energiaa kuin 50 megawatin siirtolinja
pystyy siirtämään, jolloin akulla voidaan varastoida ylimääräinen
energia. 4
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