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Päivittäinen EUA-kaupankäynti ICE-pörssissä kt
*Volyymiin laskettu mukaan ICE Futures Europe –pörssissä futuurituotteilla tehdyt kaupat
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Markkina-analyysi
Päästöoikeuden hinta laski viime viikolla. Viikko alkoi laskevana
laskevan kaasumarkkinan sekä teknisen rajojen rikkoutumisen
myötä. Tiistaina ja keskiviikkona päästöoikeuden hinta haki
suuntaa, mutta sai hieman tukea torstaina kaasumarkkinasta
sekä kylmistä sääennusteista. Perjantaina vuoden ensimmäinen
huutokauppa selvittyi selkeästi alle tarjousikkunan sulkeutumisen
aikaisen markkinahinnan, ja markkina lähtikin laskuun.
Perjantaina päästöoikeuden hinta sulki tasolle 32.95 €/t.
Viikkotasolla päästöoikeuden hinta jäi 1.29 euroa laskuun.
Kuluvalla viikolla jälkimarkkinaa selkeästi korkeammalla
selvittynyt huutokauppa sekä sijoittajien lisääntynyt aktiviteetti
nosti markkinaa historiallisiin huippuihin tasolle 38.25 €/t.
Huutokauppatarjonta pysyy varsin stabiilina viikoittain noin 15
Mt:ssa, pyhäpäiviä lukuun ottamatta, kunnes elokuussa tarjontaa
puolittuu. Kauppavolyymit ICE-pörssissä ovat olleet vuoden
alusta asti hieman normaalia heikompia, mutta ovat nousseet
kuluvalla viikolla hintojen ollessa vahvassa nousussa.

Markkinanäkymät
Polttoainemarkkinoiden kivihiilen hinta on pysynyt laskutrendissä.
Maakaasun hinnassa on näkynyt myös pientä heikkoutta, mutta
markkina on hakenutkin suuntaa viime aikoina muun muassa
muuttuvista sääennusteista. Öljyn hinta on kääntynyt tiukentuvan
tarjonnan myötä nousuun haettuun suuntaa miltei kaksi viikkoa.
Osakemarkkinat ovat elpyneet tammikuun lopun laskusta ja ovat
historiallisestikin tarkasteltuna erittäin vahvoja.
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Sää Keski-Euroopassa on leutoa kuluvalla viikolla, mutta ensi
viikoksi sää viilenee ajankohtaan nähden viileäksi, tuulituotannon
ollessa hieman normaalia heikompaa. Sääennusteissa on
tapahtunut korjaus hieman leudompaan suuntaan. Lähituotteella
hyötysuhteeltaan parempien kivihiililaitoksien kannattavuus on
pysynyt kaasulauhdetta parempana.
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Energiahyödykkeiden hintoja
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Yksikkö

Hinta**

Muutos*

ENO Q2-2021

€/MWh

27.60

-2.93 %

ENO 2022
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ENO 2023
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ENO 2024

€/MWh

25.60

3.71 %

EEX, Base load Cal-22

€/MWh

51.73

4.66 %

Tuote

Brent crude 2022
Natural gas UK (Q2-21)
Coal CIF ARA API2 2022

$/bbl

58.72

4.26 %

p/therm

42.21

-2.57 %

$/t

65.35

-1.76 %

*Muutos edelliseen katsaukseen ** Viimeisin kauppahinta

Alkaneet
päästöhuutokaupat
ovat
antaneet
suuntaa
päästömarkkinalle. Ensimmäinen huutokaupan heikko tulos laski
markkinaa, kun taas kuluvan viikon Puolan huutokaupan erittäin
korkea toteuma 38 €/t nosti markkinaa huomattavasti.
Huutokaupan preemio markkinaan oli noin 1.50 euroa, kun
vuoden liukuva keskiarvo päästöhuutokaupan toteutuneelle
hinnalle on 0.04 euroa vähemmän kuin jälkimarkkina.
Huutokaupattavat oikeudet sekä vuoden 2021 ilmaisjaot eivät käy
vuoden 2020 palautuksiin, mikä voi myös lisätä kysyntää
markkinalla, vaikka useimmilla toimijoilla on tämä jo tiedossa.
Huutokauppojen hintakehitys antanee edelleen suuntaa
markkinalle.
Päästöoikeuden hinta kohonnut uusin huippuihinsa ja on täten
teknisesti erittäin vahva. Äkkinäinen nousu on nostanut RSI:n
lähelle yliostetun rajaa, ja korjauksen vaara nopean hintaliikkeen
jälkeen on suuri. Vastustasona tuotteelle toimivat historian
korkein kauppataso 38.25 €/t, sekä edellinen huippu 37.85 €/t.
Tukea päästöoikeuden hinnalle löytyy tasolta 37 €/t, tammikuun
huipuista tasoilta 35.42 €/t ja 35.20 €/t, sekä psykologiselta
tasolta 35 €/t. Odotamme päästöoikeuden pysyvän vahvana ja
käyvän kauppaa välillä 36 - 40 €/t.
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Ajankohtaista Suomessa
Vuoden 2020 päästöselvitykset voi nyt jättää FINETsissä,
päästökaupan
asiointijärjestelmässä.
Selvitykset
ja
todentamisraportit tulee toimittaa viimeistään 31.3.2021 ja
päästömäärä ilmoittaa päästökaupparekisterissä. Päästöoikeuksien
palautus tulee tehdä rekisterissä 30.4.2021 mennessä. Uusi
päästökauppakausi vaikuttaa velvoitteiden täyttämiseen siten, että
keväällä 2021 ei voi palauttaa neljännen kauden päästöoikeuksia ja
hankeyksiköiden vaihto-oikeus loppuu 30.4.2021. Myös säännöt
koskien mm. valtuutettujen edustajien nimitystä sekä luotettavien
tilien luetteloa muuttuvat hieman. 1

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

Lontoolaiset hedgerahastot odottavat päästöoikeuden hinnan
nousevan. Andurand Capital Management odottaa päästöoikeuden
hinnan kohoavan 100 euroon, mahdollisesti jo kuluvan vuoden
puolella. Vaikka spekulaattorit nostaisivat päästöoikeuden hintaa,
nousu voi jäädä lyhyeksi, mikäli EU:n päättäjät näkevät hinnan
kohoavan liian nopeasti. EU haluaa vähentää päästöjä, mutta on
myös
huolissaan
teollisuuden
kannattavuudesta.
EU:ssa
suunnitellaan EU ETS:n uudistusta vastaamaan tiukentuvia
päästötavoitteita.
Hedgerahastot
odottavat
myös
lisää
institutionaalisia sijoittajia markkinalle.2

Ajankohtaista maailmassa

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

Tulevat tapahtumat
Pvm
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Tapahtuma
ENVI -valiokunta äänestää
hiilirajatulliesityksestä

Maaliskuu 2021 Euroopan ilmastolain valmistelu ja päätökset
Yhteystiedot:
Laura Pokka

Kiinassa käynnistyi kansallinen päästökauppa kuluvan viikon
maanantaina. Järjestelmän piirissä olevia yrityksiä on yli 2000,
joista suurin osa on kivihiili- ja kaasuvoimalaitoksia sekä
öljynjalostajia. Hiilivoimaloiden päästöt Kiinassa ovat suuremmat
kuin EU:n ja Japanin päästöt yhteensä. Kiina aikoo saavuttaa
päästöhuippunsa vuoteen 2030 mennessä. 3
Ukraina aikoo käynnistää kansallisen päästökaupan vuonna
2025. Ukraina aikoo uudistaa päästövähennystavoitteitaan vuodelle
2030 sekä muuttaa päästöjen hinnoittelun lähestymistapaa. Kehitys
on osa työtä kansallisen lainsäädännön mukauttamiseksi EU: n
säännöksiin. EU esittää kesällä hiilirajatullien toteutuksesta, ja
Ukraina kärsisi tulleista yhtenä isoimpana teräksen tuottajana. 4
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