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Markkina-analyysi
Viime viikolla päästöoikeuden hinta on jatkanut nousussa läpi
tukitasojen vahvempien energiamarkkinoiden imussa. Maanantain
aikana päästöoikeuden hinta nousi eurolla tasolle 25,05 €/t.
Tiistaina markkinoilla oli epävarmuutta ja nousu jäi pieneksi.
Keskiviikkona nousu toi päästöoikeuden hinnan tasolle 25,41 €/t.
Torstaina ja perjantaina haettiin suuntaa, kun Britannian
huutokauppa-aikataulun
julkistaminen
myöhästyi
ja
polttoainemarkkinat olivat heikommat. Torstaina käytiin viikon
korkeimmalla
tasolla
päivänsisäisesti,
mutta
edellinen
päivänsisäinen huippu 25,90 €/t vastusti ja lopulta hinta kääntyi
laskuun. Perjantaina muodostui vasarakynttilä, joka indikoi
epävarmuutta markkinalla ja mahdollista nousutrendin muutosta.
Päästöoikeuden hinta sulki viikon viimeisenä kauppapäivänä
tasolle 25,61 €/t. Viikkotasolla päästöoikeuden hinta nousi 1,32
€/t.

Viime viikolla kysyntä huutokaupoissa oli heikompaa, tarjoussuhde
pysyi perjantaita lukuun ottamatta alle kahden ja hinnat toteutuivat
jälkimarkkinaa alhaisempana. Tällä viikolla huutokaupoista tulee
markkinoille 15,8 miljoonaa päästöoikeutta.

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

Markkinanäkymät
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Sää Euroopassa pysyy yleisesti leutona, eikä merkkejä
varsinaisesti kylmästä säästä ole ennusteissa marraskuun alkuun
mennessä.
Rahoitusmarkkinat
ovat
laskeneet
koronavirusepidemian
tuodessa
uudestaan
laskupainetta
markkinoille, kun virus on levinnyt enemmän Kiinan ulkopuolella.
Markkinat seuraavat tilanteen kehittymistä ja epidemian
kehittyminen voi antaa markkinoille suuntaa lähiaikoina. Myös
polttoainemarkkinat ovat taas laskeneet vahvemman viikon
jälkeen. Kaasumarkkinan odotetaan pysyvän heikkona kesäkuun
ajan ja tilanteen odotetaan pysyvän samanlaisena myös
edellisvuoden alkuun saakka.
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-5.97 %

Brent crude
Natural gas UK (Q2-20)
Coal CIF ARA API2 2021

*Muutos edelliseen katsaukseen ** Viimeisin kauppahinta

Britannian huutokaupat alkavat ensi viikon keskiviikkona, 4.
marraskuuta. Huutokauppoihin on tulossa 2019 ja 2020 vuosien
tarjonta, alustava määrä on odotusten mukainen 123,4 miljoonaa
tonnia. Tätä leikkaa loppuvuoden osalta MSR, jolloin
kokonaismäärä tulee olemaan luultavasti lähempänä 115
miljoonaa tonnia. Huutokauppakohtaiset määrät vaihtelevat
elokuun puolittuneesta tarjonnasta 2,87:sta loppuvuoden 6,8
miljoonaan tonniin. Alkuvuodesta huutokauppakohtainen määrä
on 5,73 miljoonaa tonnia. 25.4. pidetään vuoden ainoa EUAAhuutokauppa.
Päästöoikeuden hinta on koetellut edellistä huippua, mutta koska
tukitaso piti, laskeva trendi päästöoikeuden hinnalle pysyy.
Päästöoikeuden hinta on laskenut alle tärkeän tukitason 25 €/t.
Lähin vahva tukitaso on 24 €/t. Päästöoikeuden hinnalle löytyy
tukea myös tasoilta 23,34 €/t ja 22,90 €/t. Vastusta
päästöoikeuden hinnan nousulle tuovat 25 €/t, 25,50€/t, 25,90 €/t
ja 27 €/t. Odotamme päästöoikeuden hinnan laskevan ja pysyvän
välillä 23 €/t - 25 €/t.
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Ajankohtaista Suomessa
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Turku on nostettu CDP:n listauksessa johtavien ilmastotyötä
tekevien kaupunkien joukkoon. Carbon Disclosure Project on voittoa
tavoittelematon organisaatio, joka kannustaa yrityksiä ja kaupunkeja
vähentämään kasvihuonepäästöjään sekä turvaamaan vesivarat ja
suojelemaan metsiä. CDP on julkaissut A-listauksensa, jossa
listataan johtavat ilmastotyötä tekevät kaupungit. Yhteensä arvioituja
kaupunkeja oli 850. Turku pääsi listalle muun muassa vuoden 2029
hiilineutraaliustavoitteensa vuoksi. Listalle pääsi myös Lahti. 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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Hankekannan koko myönnettyä CERyksikköä 2020 lopussa MtCO2e**
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Ajankohtaista maailmassa

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

Tulevat tapahtumat
Pvm
4.3.2020
31.3.2020

Ruotsi on peruuttanut päästöoikeuksia 11,7 miljoonan tonnin
edestä, joka määrältään vastaa Ruotsin autokannan koko vuoden
päästöjä. Ruotsi on päättänyt peruuttaa päästöoikeudet, sen sijaan,
että olisi myynyt ne muille maille, sillä hallitus ei halua muiden
maiden hyötyvän Ruotsin ilmastoteoista. Päästöoikeudet ovat
ylimääräisiä, sillä Ruotsin päästöt ovat olleet EU:n allokaatioita
pienemmät. Päästöoikeudet ovat peräisin Effort Sharing Decision lainsäädännön mukaan jaetuista oikeuksista ja osin Kioton
mekanismin yksiköitä. Ruotsi ei halua tuoda Kioton mekanismeja
osaksi Pariisin sopimuksen kansainvälistä päästökauppaa. 2

Tapahtuma
2050 hiilineutraaliustavoitteen lakiluonnoksen
esittely
Toimita päästöselvitys FINETS asiointijärjestelmässä

Yhteystiedot:

Kiinan ilmastopäästöt ovat laskeneet 100 miljoonaa tonnia, kun
koronavirusepidemia on vaikuttanut teollisuuden tuotantoon. Voittoa
tavoittelemattoman järjestön Carbon Brief:n analyysistä käy ilmi, että
parin viikon aikana päästöt ovat laskeneet neljänneksellä
edellisvuosien tasoihin verrattuna. Päästöjen lasku on sen
seurausta, että öljyn jalostamojen tuotanto ja kivihiilen poltto
energiantuotantoa ja terästeollisuutta varten on vähentynyt. Mikäli
lyhyen ajan päästövähennykset jatkuvat, Kiinan vuosipäästöt voivat
laskea 1 %. Tästä ei kuitenkaan ole takeita, sillä Kiinalla on paljon
ylimääräistä hiilivoima- ja teollisuuskapasiteettia, joiden tuotantoa
voidaan nostaa kompensoimaan tuotannon laskua epidemian
aikana. Kiinan hallitus kehittelee myös elvytyspakettia, joka voi tulla
nostamaan Kiinan päästöjä lisääntyneen hiilenpolton myötä
sementti- ja terästeollisuuden elvyttyä. 3
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