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Markkina-analyysi
Päästöoikeuden hinta laski viime viikolla. Maanantaina viikko
aukesi hieman laskuun, mutta elpyi päivän aikana. Tiistaina
koronavirus toi huolta laajemmille markkinoille ja kaasun hinta
laski, ja päästöoikeuden hinta otti myös suuntaa alaspäin.
Keskiviikkona tukea toi toivo Brexit-neuvotteluiden jatkumisesta,
mutta torstaina ja perjantaina päästöoikeuden hinta oli taas
laskussa koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten vuoksi.
Perjantaina päästöoikeuden hinta sulki tasolle 24.89 €/t, joka oli
neljän kuukauden alhaisin lukema. Viikkotasolla päästöoikeuden
hinta jäi 0.82 euroa laskuun.
Kuluvalla viikolla päästöoikeuden hinnassa lasku on jatkunut
koronavirustilanteen ja heikkojen huutokauppatulosten myötä.
Huutokauppatarjonta pysyy korkealla loppuvuoden vaihdellen
viikkotasolla 19.73 - 20.84 Mt ennen joulukuun taukoa
huutokaupoissa. Viime viikolla sekä kuluvalla viikolla
päästöhuutokaupoissa huutokauppatulokset ovat pysyneet
heikkoina ja ovat osaltaan olleet painamassa jälkimarkkinahintaa
alaspäin.

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

Markkinanäkymät
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Maakaasun hinta on ollut nousussa, ja viime päivinä kivihiilen
hinta on ollut samansuuntaisessa trendissä. Öljyn hinta on
hakenut suuntaa pidemmällä aikavälillä, mutta hinnassa on
näkynyt heikkoutta viime päivinä, kun kysynnän näkymät ovat
taas heikentyneet. Kohonnut maakaasun hinta voi tuoda tukea
päästöoikeuden
hintaan
muuttamalla
ajojärjestystä
suotuisammaksi tehokkaammille hiililauhdevoimaloille. Sää ja
uusiutuvien tuotanto pysyttelee normaalitasoilla kuluvalla viikolla.
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Brexit-neuvotteluissa ei päädytty yhteisymmärrykseen viime
viikolla. Neuvotteluiden kuitenkin jatkuessa markkinalle voidaan
edelleen saada suuntaa mahdollisesti syntyvistä tuloksista.
Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin on alle kaksi viikkoa aikaa ja
vaalien tulokset ja vaaleja edeltävät mielipidemittaukset voivat
myös heiluttaa yleistä markkinasentimenttiä.

60 000

40 000

20 000

0

Energiahyödykkeiden hintoja

22.10.2020 14:10

Yksikkö

Hinta**

Muutos*

ENO Q1-2021

€/MWh

24.20

-16.32 %

ENO 2021

€/MWh

20.89

-14.89 %

ENO 2022

€/MWh

23.35

-6.17 %

ENO 2023

€/MWh

24.65

-3.04 %

EEX, Base load Cal-21

€/MWh

39.02

-3.10 %

Tuote

Brent crude
Natural gas UK (Q1-21)
Coal CIF ARA API2 2021

$/bbl

41.99

-3.17 %

p/therm

43.76

6.41 %

$/t

59.30

1.52 %

*Muutos edelliseen katsaukseen ** Viimeisin kauppahinta

Päästömarkkinalla markkinasentimentti on tällä hetkellä erittäin
heikko. Koronavirusepidemia on jatkanut leviämistään ja
suurenevat tartuntamäärät ovat saaneet monet maat lisäämään
liikkumisen rajoitteita, mikä heikentää taloudellisia näkymiä.
Osakemarkkinat ovat olleet tällä viikolla laskussa, ja
koronavirusepidemia uhkaa makrotaloudellista sentimenttiä, joka
vaikuttaisi myös päästöoikeuden hintaan. Huutokauppatarjonta
pysyy korkeana ja kysyntänäkymät vaikuttavat edelleen heikoilta.
Teknisesti päästöoikeuden hinta on laskussa; päästöoikeuden
hinta on laskenut tärkeän tukitason 24.80 €/t alle. Volyymit ICEpörssissä päästöoikeudelle olivat viime viikolla lähellä pitkän ajan
keskiarvoja ja nousussa tästä kuluvalla viikolla. Päästöoikeudella
hinnalle löytyy tukea tasoilta 23.33 €/t sekä 22.57 €/t, sekä 22 €/t.
Vastusta päästöoikeuden hinnan nousulle tuovat 24 €/t, 24.82 €/t
sekä 25 €/t. Odotamme päästöoikeuden hinnan pysyvän
laskussa, ja käyvän kauppaa välillä 22 - 25 €/t.
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Ajankohtaista Suomessa
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen asettama
työryhmä on laatinut kestävän elvytyksen arviointikriteeristön.
Suomen tulee panostaa erityisesti sellaisten elvytystoimenpiteiden
rahoittamiseen,
joiden
ratkaisuilla
on
myös
globaalia
vientipotentiaalia
eli
suuri
hiilija
luontokädenjälki.
Energiajärjestelmässä
digitalisaatio
toimii
merkittävänä
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten mahdollistajana. EU–
rahoitusta koskevien ehdotusten kokonaissumma on ensimmäisenä
vuonna noin 1,1 miljardia euroa ja toisena vuonna noin 850
miljoonaa
euroa,
ei
kuitenkaan
pitäen
sisällään
energiajärjestelmään liittyviä investointeja. 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

Tulevat tapahtumat
Pvm

Tapahtuma

23.10.2020

EU:n ympäristöneuvoston kokous

3.11.2020

Yhdysvaltojen presidentinvaalit

Yhteystiedot:
Laura Pokka

Osa EU:n isoimmistakin talouksista voivat jäädä saavuttamatta
ilmastotavoitteitaan,
joita
on
asetettu
päästökauppaan
kuulumattomille sektoreille eli niin kutsutulle taakanjakosektoreille.
Euroopan komission arvio kansallisista ilmastosuunnitelmista
julkaistiin kuluvalla viikolla. Vaikka EU on tällä hetkellä
saavuttamassa vuoden 2030 tavoitteen kokonaisuudessaan, jotkin
maat kuten Itävalta, Tanska ja Ranska ovat eivät välttämättä
saavuta kansallisia tavoitteitaan. Kansalliset tavoitteet on sidottu
BKT:hen, joten rikkaampien maiden on vähennettävä päästöjään
enemmän. Tällä hetkellä EU:ssa neuvotellaan vuoden 2030
ilmastotavoitteen nostosta ja 2021 kesällä on odotettavissa
lakiehdotuksia liittyen ilmastotavoitteisiin ja päästökauppaan.
Tieliikenne ja kiinteistöjen lämmitys on ollut EU:ssa keskusteluissa,
lisätäänkö sektorit päästökaupan alaiseksi. 2

Ajankohtaista maailmassa
Puola ja USA ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan
Yhdysvallat osallistuu Puolan ydinvoimaohjelma kehittämiseen.
Puola voi vauhdittaa lopullista päätöstään ydinvoimalaitosten
rakentamisesta
maahan.
Ydinvoima
tuo
puolalaisille
mahdollisuuden hankkia puhdasta ja luotettavaa sähköä sekä
3
monipuolistaa maan energianpalettia.

Markus Herranen
Toni Sjöblom
Sähköposti: etunimi.sukunimi@gasum.com
Lähteet uutisiin:
1 Ympristöministeriön uutinen
2 Carbon Pulsen uutinen
3 Energiauutisten uutinen
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