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Päästökaupan viikkokatsaus 50

Markkina-analyysi
Päästöoikeuden hinta jatkoi nousussa viime viikolla. Nousussa
päästöoikeuden hinnan piti kylmemmät säät sekä tuleva
huutokauppatauko. Maanantaina päivä alkoi vahvalla nousulla,
joka jatkui tiistaina, kun komissio ilmoitti päästöhuutokauppatauon
jatkuvan. Hinta kääntyi laskuun tiistain aikana. Vahvan
sentimentin myötä, jota tuki myös uutiset Britannian rokotusten
aloituksesta ja Yhdysvaltain elvytyspaketista, myös keskiviikkona
hinta nousi. Markkinaa heikensi torstaina huolet Brexitistä, mutta
perjantain suunta oli taas vahvasti ylöspäin.
Päästöoikeuden
hinta sulki perjantaina tasolle 30.11 €/t ja hinta jäi viikkotasolla
1.98 €/t nousuun. Kuluvalla viikolla 30 €/t rajaa on testattu
useamman kerran.
Huutokauppatarjonta jää tauolle joulukuun 14. päivä, jonka
jälkeen huutokaupoissa alkaa tauko. Tauon odotetaan kestävän
ensi vuoden tammikuun loppuun tai helmikuun alkuun asti. 14.
joulukuuta on myös DEC-20 tuotteen viimeinen kauppapäivä.
Volyymit ICE-pörssissä ovat pysyneet viime viikolla ja kuluvalla
viikolla normaalia huomattavasti korkeampina.

Markkinanäkymät

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

Polttoainemarkkinat ovat olleet verrattain vahvoina viime
viikkoina.
Yleinen
sentimentti
on
saanut
tukea
koronavirusrokotteiden tuoman talouden nousunäkymien myötä.
Kuitenkin koronavirustilanteen edelleen pahentuessa Saksassa
rajoitteiden pidentämistä edelleen harkitaan.
Sää KeskiEuroopassa lämpenee kohti ensi viikkoa, kun viime viikolla ja
kuluvalla viikolla on ollut normaalia viileämpää, mikä voi tuoda
laskupainetta päästöoikeuden hinnalle. Tuulituotanto Saksassa
pysyttelee kuitenkin edelleen normaalia heikompana.
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Tuleva tarjonnan vähenemä tukee päästöoikeuden hintaa.
Kauden 3 viimeinen päästöhuutokauppa käydään ensi viikon
maanantaina, jonka jälkeen huutokaupat jäävät teknisistä syistä
tauolle vähintään tammikuun loppuun asti. Ensi vuoden puolella
huutokaupattavia päästöoikeuksia ei voi käyttää kauden 3
palautuksiin.
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Yksikkö

Hinta**

Muutos*

ENO Q1-2021

€/MWh

21.25

-8.71 %

ENO 2021

€/MWh

18.40

-6.25 %

ENO 2022

€/MWh

22.15

-2.26 %

ENO 2023

€/MWh

23.50

-1.91 %

EEX, Base load Cal-21

€/MWh

43.88

2.23 %

Tuote

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

$/bbl

49.20

2.58 %

p/therm

41.84

-2.37 %

$/t

63.85

3.45 %

*Muutos edelliseen katsaukseen ** Viimeisin kauppahinta

Brexit- neuvottelut jatkuvat edelleen ja uusin takaraja asetettiin
sunnuntaille. Politiikkarintamalla kuluvalla viikolla Euroopan
unionin päättäjien huippukokouksen asialistalla on myös muun
muassa ilmastolaki sekä 2030 päästövähennystavoite. EU:n
monivuotisen budjetin selviäminen määrittelee myös keskustelua
ilmastolaista,
sillä
mikäli
budjetista
ei
saavuteta
yhteisymmärrystä, on vaikeampaa päättää päästötavoitteista.
Osa EU-maista tarvitsee tukea vähähiiliseen yhteiskuntaan
siirtymisessä, joten ilman tätä lakiehdotus päästötavoitteista
uhkaa jäädä pöydälle. Päätökset, tai päätöksen lykkääntyminen,
koskien vuoden 2030 päästövähennystavoitetta voivat antaa
markkinalle suuntaa.
Päästöoikeuden hinta on pysytellyt vahvana ja trendi on vahvasti
ylöspäin. Päästöoikeuden hinta on koetellut kuluvalla viikolla
tasoa 30 €/t useamman kerran, ja voi mahdollisesti murtua
kuluvalla viikolla politiikkatoimien ohjailemana. Tämän tason
lisäksi vastusta tuovat myös 30.80 €/t, 31 €/t ja 33.22 €/t. Tukea
päästöoikeuden hinnalle löytyy tasoilta 29 €/t, 27.85 €/t ja 26 €/t.
Odotamme päästöoikeuden hinnan hakevan suuntaa välillä 29 31 €/t.

Päästökaupan viikkokatsaus 50
EUA joulukuu 2020 futuuri, edelliset 20 pv

Ajankohtaista Suomessa
Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt ensimmäiset päätökset
kivihiilen energiankäytöstä luopumista nopeuttavien hankkeiden
investointituesta. Tuetut hankkeet ottavat käyttöön polttoon
perustumattomia teknologioita. Tukipäätökset ja hankkeet tukevat
Suomen hiilineutraaliustavoitteita, sillä ne ovat osa laajempia
suunnitelmia, joilla Vaasan, Espoon, Turun seudulla siirrytään
nopeutetulla aikataululla pois kivihiilen käytöstä. Kivihiilen käyttö
sähkön ja lämmön polttoaineena on Suomessa kielletty 1.5.2029
alkaen. Investointitukea voi hakea vielä helmikuun 2021 loppuun
asti. 1

30.50
30.00
29.50
29.00
28.50
EUR/tCO2

10.12.20 © Gasum

28.00
27.50
27.00
26.50
26.00
25.50
25.00

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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Muutos

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 CERyksiköt: UNFCCC

Tulevat tapahtumat
Pvm

Tapahtuma

10. - 11.12.2020 EU:n johtajien huippukokous
31.12.2020

Brexit: siirtymäkauden loppu

Iso-Britannia on päättänyt vähentää päästöjään 68 % vuoteen
2030 mennessä, verrattuna vuoden 1990 tasoihin.
Uuden
tavoitteen tarkoituksena on pitää maa kohti vuoden 2050
hiilineutraaliustavoitetta. Ilmoitus
tulee ennen COP26 ilmastokokousta, joka pidetään Glasgow'ssa ensi vuonna.
Pääministeri
Johnson
painotti
ilmastotoimien
olevan
maailmanlaajuisia
ja
muiden
maiden
tulisi
edistää
ilmastotavoitteitaan
kunnianhimoisimmiksi.
Iso-Britannian
ilmastotavoitteen tarkoitus on edistää Pariisin ilmastosopimuksen
tavoitetta pitää maailmanlaajuinen lämpötilan nousu ainakin 2
celsiusasteessa ja rajoittaa nousu 1.5 asteeseen.2
Euroopan komissio on päivittänyt päästökaupan ilmaisjaon
vertailuarvot. Arvot ovat vielä luonnoksia, mutta lykkääntynyt
prosessi on edennyt. Vertailuarvot on avattu kuulemiselle ja 52:n
sektorin sekä lämmöntuotannon ja polttoaineiden vertailuarvoista
voi
antaa
palautetta
tammikuun
4.
päivään
asti.
Vertailuarvosäännöstö pyritään saamaan valmiiksi helmikuussa
2021. Alustavasti päästökaupan alaisista 52 sektorista 43:n
vertailuarvot tiukentuvat niin paljon kuin mahdollista seuraaville
viidelle vuodelle. Keskiarvoisesti näiden 43 alan ilmaisjaon
vähenemä on noin 24 %. 3
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