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Markkina-analyysi
Päästöoikeuden hinta laski viime viikolla. Maanantaina avattiin
lähellä edellisviikon sulkua, mutta tästä laskettiin päivän aikana
huomattavasti. Tiistaina nähtiin pientä nousua makrkinalla EU:n
päättäjien
päätyessä
ratkaisuun
koronaelvytyspaketista.
Keskic1vviikkona markkina oli volatiili ja lopulta markkina hieman
nousi paremman huutokauppatuloksen myötä. Torstaina hinta
kääntyi selvempään nousuun päivätasolla myös volatiilin
kauppapäivän jälkeen. Perjantaina heikko huutokauppatulos ja
laskevat Yhdysvaltain ja Kiinan jännitteiden myötä laskevat
osakemarkkinat toivat päästöoikeuden hinnan taas laskuun.
Perjantaina päästöoikeuden hinta sulki tasolle 26.37 €/MWh.
Viikkotasolla päästöoikeuden hinta jäi 1.45 euroa laskuun.
Tällä viikolla huutokauppatarjonta on 18.5 Mt. Ensi viikosta alkaen
koko elokuun ajan huutokauppatarjonta puolittuu lomakauden
vuoksi. Kauppaa päästöoikeuden futuurituotteilla käytiin ICEpörssissä viime viikolla viime viikkoja vähemmän, keskiarvoisesti
31.6 Mt päivässä, ja saman suuntainen trendi on pysynyt tällä
viikolla kauppavolyymeissa.

Markkinanäkymät

*Volyymiin laskettu mukaan ICE Futures Europe –pörssissä futuurituotteilla tehdyt kaupat

Tällä viikolla uusiutuvien tuotanto Keski-Euroopassa on runsasta,
mikä
painaa
lyhyen
ajan
kysyntää.
Elokuun
huutokauppatarjonnan vähentyminen on historiallisesti tukenut
usein päästöoikeuden hintaa, mikä voi näkyä hinnassa ensi
viikolla, ellei jo loppuviikosta. Helleaalto Ranskassa uhkaa
vähentää Ranskan ydinvoimakapasiteettiä, mikä voisi nostaa
päästöoikeuden kysyntää. Vielä lämpötilat eivät ole niin korkeita,
että muut kuin Garonne-joen molemmat 1.3 GW -reaktorit ovat
pysäytysuhan alla, mutta tilanteessa voi tapahtua muutoksia.
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Viime aikoina päästöoikeuden hinta on seurannut enemmän
osakemarkkinoita
kuin
polttoainemarkkinoiden
liikkeitä.
Koronavirustilanne maailmalla on pahentunut edelleen. Kiinassa
on raportoitu enemmän uusia tapauksia sitten maaliskuun,
Intiassa epidemia on kasvanut 20 % viime viikolla ja Espanjassa
on koitettu rajoittaa uuden aallon leviämistä. Uudet rajoitteet
lisäävät uhkakuvia polttoainemarkkinoille. Yhdysvaltojen ja Kiinan
väliset jännitteet ovat pitäneet osakemarkkinoita myös otteessaan
viime viikolla, ja erimielisyyksien nähdään edelleen jatkuvan.
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*Muutos edelliseen katsaukseen ** Viimeisin kauppahinta

Päästöoikeuden hinnassa pelaa lyhyen ajan heikko kysyntä sekä
pidemmän ajan näkemys poliittisesta tahtotilasta, jolla on
perusteltu
viime
viikkojen
nousua.
Tekninen
kuva
päästöoikeudelle on heikentynyt viime viikkojen nousevan trendin
käännyttyä laskuun. Teknisesti päästöoikeudella on varaa vielä
laskea. Tukea päästöoikeudelle löytyy tasoilta 25 €/t, 24.19 €/t,
23.33 €/ sekä 22.55 €/t. Vastustasoina päästöoikeuden hinnalle
ovat lokakuun huippu 26.63 €/t, 28.33 €/t sekä 30 €/t. Odotamme
päästöoikeuden hinnan pysyvän nykyisillä tasoillaan liikkuen
välillä 24 - 27 €/t, pienellä varauksella noususta ensi viikolle.
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Ajankohtaista Suomessa
Biokaasun kulutusta ei veroteta liikenteessä, mutta mikäli
hallituksen linjaus toteutuu, biokaasu voi mennä verolle vuonna
2022. Tällä voisi olla vaikutusta biokaasun yleistymiseen, sillä
biokaasun pumppuhinta nousisi. Verottomuus on lisännyt
biokaasun liikennekäyttöä, ja hallituksen tahtotila on edelleen
nostaa biokaasuautokantaa 50 000 autoa vuoteen 2030 mennessä
nykyisestä yli 10 000 ajoneuvosta. Kansallisen biokaasuohjelman
mukaan biokaasun rooli liikenteen päästöjen vähenemisessä on
vahvistunut. Myös teollisuuden käyttämä biokaasu menettäisi
kilpailukykynsä verotuksen myötä. 1
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Ajankohtaista Euroopassa
Tumma kynttilä kuvaa päiviä, jolloin avaushinta on korkeampi kuin päätöshinta.
Vaalea kynttilä kuvaa päiviä, jolloin avaushinta on matalampi kuin päätöshinta.
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Hankkeiden lkm.**

8374

-6

Rekisteröidyt hankkeet*

7808

0

Hankekannan koko myönnettyä CERyksikköä 2020 lopussa MtCO2e**

515

0

Myönnetyt CER-yksiköt, MtCO2e*

2000

15

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

Venäjä on huolissaan Euroopan Unionin aikeista ottaa käyttöön
päästöjen
rajamekanismi
(CBAM)
eli
käytännössä
hiilidioksiditullimaksu. Hiilidioksiditulli Euroopan ulkorajoilla koskisi
myös Venäjän tuontia Eurooppaan, ja siten voisi maksaa Venäjälle
jopa 33 miljardia euroa vuosien 2025-2030 välillä. Euroopan
komissio aikoo julkaista suunnitelmansa päästötulleista vuoden
2021 puolivälissä ja tullien olisi tarkoitus aloittaa kerryttämään
varoja Euroopan koronaviruselvytyspakettiin vuonna 2023. Venäjän
edustaja pitää päästötulleja Maailman kauppajärjestön sääntöjen
vastaisina. EU:ssa on aloitettu kuuleminen liittyen CBAMmekanismiin, joka päättyy lokakuussa. Muun muassa Ranska,
Espanja ja Itävalta ovat tukeneet ajatusta päästötulleista, mutta
uusien verojen asettaminen vaatisi jäsenmaiden yksimielistä
päätöstä.2
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Euroopan Parlamentti kokoontuu kesätauon
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Vaikutusarvion valmistuminen
kasvihuonekaasuvähennysambition
lisäämisestä 50 - 55 %:iin vuodelle 2030
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Koronaviruspandemia on alentanut päivittäistä raakaöljyn kysyntää
jopa kolmanneksella tänä vuonna. Jo ennen pandemiaa sähköautot
ja siirtyminen uusiutuvan energian käyttöön on aiheuttanut
kysynnän pitkän aikavälin ennusteissa laskua. Tämä on saanut
muutaman OPECin edustajan kysymään, onko muutoksesta
tulossa pysyvä. Vuodelle 2020 öljyn kysynnän ennustettiin
kasvavan,
kunnes
koronaviruskriisi
aiheutti
ennusteiden
leikkauksen alle vuoden 2019 tasojen vuosille 2020 sekä 2021.
Öljyn kysynnän huippua on pitkään yritetty ennustaa; eräs
konsulttitoimisto uskoo huipun olleen vuonna 2019. OPEC on
vastannut kriiseihin ennenkin, kuten Persianlahden konfliktien ja
viimeksi koronavirusepidemian aikaan, jolloin OPEC ja Venäjä, eli
myös OPEC+ tunnettu ryhmittymä, vähensi tuotantoaan 10 %
maailmanlaatuista tuotantoa vastaavan määrän. OPEC+ jäsenten
yhteistyötä
tarvitaan
edelleen
kysynnän
vähentyessä
maailmanlaajuisesti
ja
maiden
yrittäessä
pitää
kiinni
markkinaosuudestaan. Ryhmittymän sisäisten paineiden lisäksi
painetta voi tulla myös ulkopuolelta, kun ryhmittymä balansoi
Yhdysvaltain liuskeöljyn markkinaosuuden lisääntymisen ja öljyn
hinnan tukemisen kanssa.3
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