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Markkina-analyysi
Päästöoikeuden hinta nousi hieman viime viikolla. Tiistaina
päästöoikeuden hinta avautui nousuun ja saavutti uuden
huippunsa tasolta 44.35 €/t. Tältä tasolta avattiin keskiviikkona,
ennen kuin markkina korjasi alaspäin keskiviikkona sekä
torstaina. Markkinalle toi tukea tiistain 24 senttiä jälkimarkkinaa
korkeampi huutokauppatulos, ja myöhemmin hintaa heikensi
heikompi energiakompleksi. Perjantaina tukea toi taas
kylmemmän sääkuvan tukemat öljy- ja kaasumarkkinat ja
markkina hieman elpyi. Perjantaina suljettiin tasolle 43.64 €/t, ja
päästöoikeuden hinta jäi viikkotasolla 1.17 euroa nousuun.
Kuluvalla viikolla päästöoikeuden hinta on kohonnut uuteen
ennätykseen 44.69 €/t.
Huutokauppatarjonta on normalisoitunut pyhäpäivien jälkeen ja
tasoittuu noin 15.1 Mt:iin. Kaupankäyntivolyymit ICE-pörssissä
ovat olleet noin kolmen viikon ajan vuoden liukuvaa keskiarvoa
alhaisemmat.

Markkinanäkymät

*Muutos edelliseen katsaukseen ** ICE Daily Futures

Päivittäinen EUA-kaupankäynti ICE-pörssissä kt
*Volyymiin laskettu mukaan ICE Futures Europe –pörssissä futuurituotteilla tehdyt kaupat
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Polttoainemarkkinoilla on tapahtunut viime päivinä hieman
nousua. Erityisesti öljyn hinta on ollut nousussa. Öljyn hintaa on
nostanut kysynnän kasvaminen Intiassa ja Yhdysvalloissa, sekä
IEA:n ja OPEC:n kysyntäennusteet ovat nousseet suurimpien
talouksien
odotetaan
alkavan
toipua
koronapandemian
vaikutuksista vuoden toisella puoliskolla.

Keski-Euroopan kevätsää jatkuu edelleen kylmänä. Lämpötilat
nousevat koti ensi viikkoa, mutta pysyvät edelleen normaalin
alapuolella. Tuulituotanto pysyttelee normaalia heikompana ja
aurinkoenergian tuotanto on ensi viikon alussa heikohkoa, mikä
voi edelleen tuoda tukea hintaan. Päästöoikeuksien palautuksen
viimeiseen määräaikaan kuluvan kuun lopussa. on enää kaksi
viikkoa; suurin osa velvoitetoimijoiden kysynnästä palautuksia
varten lienee katettu. Sijoittajien ja rahastojen positiot markkinalla
ovat viime viikolla nousseet ja ovat taas tasolla, joka oli kaikkien
aikojen suurinta nettopositiota, joka nähtiin maaliskuussa.
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*Muutos edelliseen katsaukseen ** Viimeisin kauppahinta

EU:n politiikassa EU:n neuvoston ja parlamentin neuvottelut
ilmastolaista ovat jatkuneet, mutta yhteisymmärrykseen
päästövähennystavoitteesta vuodelle 2030 ei olla päästy.
Parlamentti on pitänyt kiinni 60 % päästövähennystavoitteesta.
Luxemburgin ja useamman Itä-Euroopan maa kanta on, että EU
ETS:ää ei pitäisi ulottaa koskemaan tieliikennettä ja rakennusten
lämmitystä. Brasilia, Kiina, Intia ja Etelä-Afrikka ovat puolestaan
julkaisseet lausunnon, joka vastustaa EU:n aikomusta asettaa
hiilirajatullit EU:n ulkorajoille. Lakiehdotukset koskien näitä asioita
on määrä julkaista EU:ssa kesällä.
Päästöoikeuden hinta on ollut kuluvalla viikolla nousussa, ja
Bollingerin nauhojen väli on kutistunut, indikoiden trendin
mahdollista kääntymistä. Kuluvalla viikolla päästöoikeuden hinta
nousikin Bollingerin ylimmän nauhan ylitse. Vastustasoina
päästöoikeuden hinnalle ovat kaikkien aikojen huippu tasolla
44.69 €/t, huippu 44.35 €/t sekä psykologinen taso 44 €/t. Tukea
tuovat tällä hetkellä tasot 43.77 €/t, 41.50 €/t, 40 €/t sekä 39.63
€/t. Odotamme päästöoikeuden hinnan pysyvän nousussa ja
käyvän kauppaa välillä 42 - 46 €/t.
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Ajankohtaista Suomessa
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ja
sähköpolttoaineet
biopolttoaineiden rinnalle jakeluverkostossa. Biokaasun käyttöä
edistetään lakimuutoksella, jolla polttoaine lisätään nykyiseen
jakeluvelvoitteeseen. Jakeluvelvoitteeseen kuuluu tällä hetkellä 20
% biomassasta tuotetun polttoaineen osuus kaikesta bensiinin ja
dieselin myynnistä. Jakeluvelvoite nousee 30 prosenttiin vuoteen
2030 mennessä, ja tämä voi vähentää liikenteen päästöjä.
Ympäristöministeriön arvioi kuitenkin, että biokaasun lisääminen
jakeluvelvoitteeseen voi viedä kuluttajien intoa siirtymään
biokaasun käyttäjiksi. 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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*Muutos edellisestä päivityksestä
**Hankekanta: UNEP/Risoe päivitetään kuukausittain. Rekisteröidyt hankkeet ja myönnetyt CERyksiköt: UNFCCC

EU ETS:n päästöt laskivat viime vuonna hieman alle 13 %.
Sandbagin raportista ilmenee, että teollisuuden sektoreiden, kuten
sementin, kemikaalien ja teräksen tuotannon päästöt laskivat 7 %,
joka on suurimmaksi osaksi koronapandemian tuoman tuotannon
vähenemisen vuoksi. Tämän vuoksi teollisuuden päästöjen voidaan
olettaa nousevan seuraavina vuosina. Raskaan teollisuuden
päästöt ovat hädin tuskin laskeneet vuodesta 2012. EU ETS:n
uudistus on ensimmäisen askel siinä, että teollisuuden päästöt
saadaan laskuun ja kohti Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita.
Neljä
muutosta
tekisi
päästökaupasta
tehokkaamman.
Ensimmäinen on vuosittaisen päästökaton pienennys korkeammalla
kertoimella. Markkinavakausvarannon vahvistaminen käsittelisi
markkinan ylitarjontaa. Myös saastuttajan pitäisi maksaa paremmin
järjestelmän piirissä syntyneet päästöt ja tulot pitäisi korvamerkata
kohti uusiutuvien energian ja energiatehokkuuden projekteja. 2
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Presidentti Bidenin odotetaan julkaisevan Yhdysvaltojen
ilmastositoumukset tulevien viikkojen aikana. Obaman kaudella
sitoumuksena oli 26 - 28 % vähennys vuoteen 2025 mennessä.
Ympäristöliikkeet ovat painostaneet Bideniä asettamaan 50 %
päästövähennystavoitteen vuodelle 2030. Satojen isojen yritysten
yhteenliittymä, mukaan lukien Apple ja Microsoft ovat lähettäneet
myös kirjeen Valkoiseen taloon, kehottaen presidenttiä 50 %
tavoitteeseen. IPCC on arvioinut, että hiilineutraaliustavoitteen
saavuttaminen vuonna 2050 nettopäästöihin vuoteen 2050
mennessä maailmanlaajuisia päästöjä on vähennettävä 45
prosenttia vuoden 2010 tasosta vuoteen 2030 mennessä. 3
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