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Päästökaupan viikkokatsaus 28

Markkina-analyysi
Päästöoikeuden hinta on pysynyt edelleen vahvassa nousussa
viime viikolla. Maanantaina avattiin hieman laskuun, mutta hinta
kääntyi vahvaan nousuun, mennen läpi teknisestä vastustasosta
25.50 €/t. Tiistaina nousu oli hillitympää, ja keskiviikkona
nousussa nähtii hieman epävarmuutta. Keskiiviikkona kohottiin
kuitenkin vuoden korkeimpiin lukemmin 28.33 €/t. Torstaina
uutinen Innovaatiorahastoa rahoittavien päästöoikeuksien tulosta
markkinoille laski hintaa hieman päivätasolla. Perjantaina
kuitenkin nousu jatkui. Perjantaina päästöoikeuden hinta sulki
tasolle 27.91 €/MWh. Viikkotasolla päästöoikeuden hinta jäi 3.18
euroa nousuun.
Viime viikollakaupankäynti ICE-pörssissä oli hieman normaalia
vilkkaampaa; EUA futuurituotteilla kauppaa käytiin keskimäärin
noin 42,2 Mt päivässä, joka on noin kolmanneksen normaalia
suurempaa.
Huutokaupoissa kysyntä ei ollut merkittävää,
tarjousuhteen ollessa alhaista ja hintojen toteutuessa pääasiassa
markkinahintoja alempana. Tällä viikolla huutokauppatarjonta on
16,24 Mt. Ensi viikolla ensimmäiset Innovaatiorahaston oikeudet
nostavat huutokauppatarjonnan 18,1 miljoonaan tonniin.

Päivittäinen EUA-kaupankäynti ICE-pörssissä kt
*Volyymiin laskettu mukaan ICE Futures Europe –pörssissä futuurituotteilla tehdyt kaupat

Sää Euroopassa pysyttelee viileänä ensi viikolla, mutta tuuli- ja
aurinkovoimatuotanto on alhaista Keski-Euroopassa. Lisääntynyt
huutokauppatarjonta
Innovaatiorahastoa
rahoittavien
50
miljoonan päästöoikeuden muodossa alkaa ensi viikolla 16.7.
alkaen,
ja
tuo
heikkoutta
jo
ennestään
heikkoon
fundamenttikuvaan.
Keski-Euroopassa
sähkönkulutus
on
edelleen normaalia heikompaa viikkotasolla.
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Euroopan komissio on ilmoittanut, että koronaviruksen
aiheuttama taantuma voi pahempi kuin mitä on odotettu. Ennuste
Euroopan talouden supistumiselle on 8.7 % kuluvana vuonna ja
kasvua odotetaan tapahtuvan vuonna 2021 6.1 %. Tämän lisäksi
osassa maita, muun muassa Yhdysvalloissa, on alettu lisäämään
taas rajoitteita koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Tämä
voi lisätä riskiä laajemman markkinasentimentin muuttumisesta
huonompaan suuntaan, mikäli rajoitteita lisätään ja kulutus taas
vähenee.
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*Muutos edelliseen katsaukseen ** Viimeisin kauppahinta

Mikäli päästöoikeuden hinta reagoisi fundamenttitason tekijöihin,
voisi hinta liikkua alaspäin. Analyytikkojen kanta on, että jos 2030
vuoden
päästövähennystavoite
hyväksytään
EU:ssa,
päästöoikeuden
hinta
voisi
kaksinkertaistua
tai
jopa
kolminkertaistua. Tällä odotuksella markkina on luultavasti
noussut viime viikkoina. Tekniset tasot ovat kuitenkin vielä
pitäneet päästöoikeuden hinnan alle 30 €/t.
Päästöoikeuden hinta on teknisesti erittäin vahvassa
nousutrendissä ja on kuluvalla viikolla käynyt lähellä erittän
vahvoja vastustasoja. Hinta on korjannut hieman alaspäin
lähestyttyään vastustasoa 30 €/t. RSI on laskenut alle 70. Tukea
päästöoikeudelle löytyy tasoilta 28.33 €/t, 27.14 €/t joulukuulta ja
26.63 €/t, joka tuki hintaa viime viikolla. Vastustasoina
päästöoikeuden hinnalle ovat tämän viikon huippu 29.93 €/t,
psykologinen taso 30 €/t, ja viime vuoden huippu 30.34 €/t.
Odotamme päästöoikeuden hinnan pysyvän vahvana, varauksella
teknisestä korjauksesta ja korkeasta volatiliteetista ja liikkuvan
välillä 26 - 30 €/t.
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Ajankohtaista Suomessa
Sitra on esittänyt turpeen energiakäytön lopettamista nopeutetulla
aikataululla, turpeen ilmasto- ja ympäristövaikutusten vuoksi.
Turpeen poltto aiheuti vuonna 2018 noin 12 % Suomen
ilmastopäästöistä. Turve kattoi noin 4.5 % energiantarpeesta.
Nykyisen hallituksen tavoitteena on vähintään puolittaa turpeen
energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä. Mikäli keskusteluissa ollut
turpeen verotuen poisto ja päästökauppajärjestelmän vaikutus
turpeen polttoon ei lopeta turpeen käyttöä, Sitra ehdottaa käytön
kieltämistä lailla tai uusien lupien myöntämisen lopettamista uusille
turvetuotantoalueille. Turve on edelleen tärkeä polttoaine
kaukolämmön tuotannossa. Sitä voitaisiin kuitenkin korvata muun
muassa biomassalla, geotermisellä lämmöllä ja energiankäyttöä
tehostamalla. 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.
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Ensimmäiset Innovaatiorahastoa rahoittavat
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Yhteystiedot:
Laura Pokka
Markus Herranen
Toni Sjöblom
Sähköposti: etunimi.sukunimi@gasum.com
Lähteet uutisiin:
1 YLE:n uutinen
2 Carbon Pulsen uutinen
3 BBC:n uutinen

EU:n päättäjillä on harkinnassa toimenpiteitä keinoittelun ja hintojen
nousun rajoittamiseksi EU:n päästökauppajärjestelmässä, kirjoittaa
Carbon Pulse. Päästöoikeuden 70 % nousu sitten vuoden
ensimmäisen kvartaalin jäljittelee öljy- ja osakemarkkinoiden
jyrkkää nousua, vaikka päästökaupan alaisten toimijoiden päästöt
tulevat laskemaan tänä vuonna 25 % ja talouden tila tuo laskevaa
signaalia. Konsensus on, että markkinalla toimii keinottelijoita, jotka
nostavan hintaa algoritmikaupankäynnillä. Monikaan markkinalla
toimimaan velvoitettu toimija ei vaikuta halukkaalta myymään
ylimääräisiä
oikeuksiaan
nykyisessä
tilanteessa,
kun
päästöoikeuden hinnan ennustetaan edelleen nousevan tulevina
vuosina ja elvytyslainoja on helposti saatavilla. Yhä useampi
Euroopan parlamentin jäsen sanoi lisäävänsä nyt keinottelua
hillitsevät keinot ja EUA: n hintakatot toimenpiteiden luetteloon,
jotka
on
otettava
huomioon
tarkasteltaessa
päästökauppajärjestelmän uudistusvaihtoehtoja ensi vuonna. Myös
yhä useampi jäsenmaa, kuten Saksa ja Ranska, ovat tukeneet
ajatusta EU ETS:n laajuisesta vähimmäishinnasta. Olennaiset
muutokset järjestelmään ovat kuitenkin usean vuoden päässä
toteutuksesta ja vastustustakin rajoitteille löytyy. 2

Ajankohtaista maailmassa
Maailman ilmatieteen järjestö WMO sanoo, että mahdollisuus 1.5
°C maailmanlaajuisen lämpenemisen rajan rikkoutumiseen on
kasvanut. WMO:n mukaan on olemassa 20 % mahdollisuus, että
raja rikkoutuu ennen vuotta 2024. Arvion mukaan on olemassa 70
% mahdollisuus, että raja rikkoutuu yhtenä tai useampana
kuukautena seuraavan viiden vuoden aikana. 1.5 ° C raja on
päätetty Pariisin ilmastosopimuksessa olevan raja, jota ilmaston
lämpenemisen ei tulisi ylittää. Mikäli lämpeneminen jää tämän rajan
alle, voidaan välttää pahimmat ilmastovaikutukset. Aiemmissa
tutkimuksissa 1.5 ° C:n rikkoutuminen on laskettu tapahtuvan
lyhyellä aikavälillä 10 % todennäköisyydellä; tämä on nyt
tuplaantunut. 3
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