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Päivittäinen EUA-kaupankäynti ICE-pörssissä kt
*Volyymiin laskettu mukaan ICE Futures Europe –pörssissä futuurituotteilla tehdyt kaupat
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19.11.2020 15:13

Yksikkö

Hinta**
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€/MWh

13.25

-37.74 %

ENO 2021

€/MWh

13.18

-31.94 %

ENO 2022

€/MWh

19.58

-21.04 %

ENO 2023

€/MWh

21.91

-12.41 %

EEX, Base load Cal-21

€/MWh

39.90

1.13 %

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

Markkina-analyysi
Päästöoikeuden hinta oli nousussa viime viikolla. Maanantaina
hinta nousi koronavirusrokoteuutisten tukemana, kun talouden
toiveikkaammat näkymät heijastuivat myös päästömarkkinaan.
Tiistaina hinnassa ei ollut suuria muutoksia, mutta keskiviikkona
hinta testasi tasoja yli 27 €/t, mutta kääntyi tästä päivän aikana
vielä
laskuun
fokuksen
siirtyessä
lisääntyviin
koronavirustapauksiin rokoteoptimismin laantuessa. Torstaina
hintamuutokset pysyivät taas maltillisina ja perjantaina hinnassa
näkyi pieni liike ylöspäin. Päästöoikeuden hinta sulki perjantaina
tasolle 26.28 €/t ja viikkotasolla päästöoikeuden hinta jäi 0.86
euroa nousuun.
Huutokauppatarjonta pysyy korkealla loppuvuoden vaihdellen
viikkotasolla 19.73 - 20.84 Mt ennen joulukuun taukoa
huutokaupoissa. Huutokauppatauko venyy ensi vuoden puolella
normaalia pidemmäksi. Volyymit ICE-pörssissä olivat viime
viikolla hieman normaalia korkeammat, mutta aktiivisuus on
vähentynyt alkukuun kaupankäyntimääristä.

Markkinanäkymät
Polttoainemarkkinat ovat saaneet tukea kahden viikon aikana
tukea uutisista kahden eri koronavirusrokotteen hyvin menneistä
lääketieteellisistä tutkimuksista. Toiveikkuus markkinoilla on
lisääntynyt ja erityisesti raakaöljyn hinta on noussut lähelle
elokuun huippuja. Kivihiilen hinta on myös elpynyt kuunvaihteen
aikana nähdyn heikkouden jäljiltä. Sääkuva Keski-Euroopassa
kylmenee hieman ensi viikolla, mikä voi hieman tukea
päästöoikeuden hintaa.
Brexit -neuvottelut jatkuvat edelleen ja jotkin lähteet ennustavat
neuvotteluiden jatkuvan vielä ainakin ensi viikolle. Iso-Britannian
osalta selvyyttä päästöjen hinnoitteluista ei luultavasti tulla
saamaan ennen kauppaneuvotteluiden selviämistä.
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*Muutos edelliseen katsaukseen ** Viimeisin kauppahinta

Komission ilmoitus huutokauppojen lykkääntymisestä vuoden
2021 alussa voi myös nostaa markkinaa tarjonnan vähentyessä
lyhyellä tähtäimellä. Ensi vuoden huutokauppatarjonta on vuotta
2020 pienempi, mutta on mahdollista, että 35 miljoonaa EUA:ta
lisätään ensi vuoden huutokauppoihin, sillä niitä ei ole jaettu
energiasektorin modernisointiajärjestelmän piirissä, kuten oli
tarkoitus. Viime aikoina huutokauppakysyntä on ollut heikkoa, ja
tarjonta tulee olemaan viime vuoden tarjontaa korkeampaa koko
loppuvuoden ennen huutokauppatauon alkua. Fundamenttikuvan
ollessa heikkoa ja suojausten tekemisen väheneminen
vuodenvaihdetta kohti pitänee kysyntää edelleen alhaalla, kunnes
huutokauppatauko alkaa. Huutokauppatauon sekä ilmaisjaon
venyminen kuitenkin lisäävät epätietoisuutta markkinalla ja
mahdollisuutta volatiliteettiin.

Päästöoikeuden hinta on teknisesti nousussa. Vahvaa tukea
päästöoikeuden hinnalle löytyy tasoilta lähellä 23 €/t ja vastusta
toisaalta useilta tasoilta välillä 27 - 28 €/t, jotka vastustavat
päästöoikeuden hinnan nousua. Tukea päästöoikeuden hinnalle
löytyy myös tasoilta 26.33 €/t, 25.90 €/t ja 24.82 €/t. Odotamme
päästöoikeuden hakevan suuntaa välillä 25 - 28€/t.
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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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Ajankohtaista Euroopassa
EU ETS:n päästöhuutokaupat viivästyvät vuonna 2021.
Teknisistä syistä johtuen huutokaupat alkavat näillä näkymin
tammikuun lopulla tai helmikuun alussa vuonna 2021. Tämä
pidentää normaalia noin kolmen viikon huutokauppataukoa
joulukuussa, mutta toisaalta loppuvuoden 2021 päiväkohtainen
huutokauppatarjonta nousisi. Yhteiseksi kauppapaikaksi kaudelle 4
uudelleenvalittu EEX:n päästöhuutokauppakalenteri julkaistaan ensi
kuussa. EEX on huutokauppapaikkana 25 EU-jäsenmaalle ja
kolmelle EFTA-maalle, sekä Modernisaatio ja Innovaatiorahastojen
oikeuksille. Lisäksi lykkäys koskee Saksan huutokauppoja. Puolan
huutokauppojen osalta Puolan on tehtävä uusi sopimus EEX:n
kanssa jatkosta. Ensi vuoden tarjontaa vähentää kauden 4
suurempi
lineaarinen
vähennyskerroin,
UK:n
oikeuksien
poistuminen sekä MSR. Vuonna 2021 huutokaupatut ja ilmaisjaetut
oikeudet sisältävät tiedon, minä kautena oikeudet on jaettu, sillä
neljännen kauden oikeuksia ei voi käyttää vuoden 2020 päästöjen
palautuksiin. 1
Saksan hiilidioksidipäästöt tippuvat 10 % vuoden 2020 aikana.
Energiantuotannon päästöt tippuvat kolmatta vuotta Saksassa, kun
koronaviruksen aiheuttama primaarienergian kulutus on vähentynyt
7 % vähentää kuluvan vuoden päästöjä vuoteen 2019 verrattuna.
Saksan energiantuotanto on myös siirtynyt uusiutuvan energian ja
kaasun
käyttöön.
Päästöjen
vähenemä
lisää
myös
fundamenttitason laskevaa vaikutusta päästöoikeuksien hintaan. 2

*Muutos edellisestä päivityksestä
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Euroopan unionin päätös ilmastotavoitteesta vuodelle 2030 voi
venyä, kun elvytyspakettiin liittyvät erimielisyydet uhkaavat levitä
muihin asioihin. Euroopan päättäjien olisi määrä keskustella
Euroopan
ilmastolaista
ja
vuoden
2050
ilmastoneutraaliustavoitteesta joulukuun 10. - 11. pidettävässä
huippukokouksessa. Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja 55
% päästövähennystavoitteen uhkana on kuitenkin, ettei esitys ole
saavuttanut vielä tarpeellista yksimielistä tukea. Yhteisymmärryksen
löytämistä voi vaikuttaa erimielisyydet koskien EU:n seuraavan
seitsemän vuoden budjettia ja talouden elvytyspakettia. Puola ja
Unkari ovat vastustaneet elvytyspakettia ja ensi kuun
huippukokouksessa
fokuksessa
liekin
elvytyspaketista
keskusteleminen sekä mahdollisesti Brexit-sopimus; jättäen vähän
tilaa keskustelulle ilmastolaista. 3
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