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Päivittäinen EUA-kaupankäynti ICE-pörssissä kt
*Volyymiin laskettu mukaan ICE Futures Europe –pörssissä futuurituotteilla tehdyt kaupat
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Energiahyödykkeiden hintoja
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ENO Q2-2021

€/MWh

27.85

0.36 %

ENO 2022

€/MWh

25.10

-7.13 %

ENO 2023

€/MWh

25.08

-4.27 %

ENO 2024

€/MWh

25.40

-2.48 %

EEX, Base load Cal-22

€/MWh

50.19

-0.70 %

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

Huutokaupat ovat jääneet tauolle joulukuun 14. päivä ja tauko
kestää 29. tammikuuta saakka, jonka jälkeen huutokaupoissa on
saatavilla neljännen huutokauppakauden päästöoikeuksia.
Volyymit ICE-pörssissä ovat olleet vuoden alusta asti hieman
normaalia heikompia, mutta kaupankäynti on ollut lisääntymään
päin.

Polttoainemarkkinat korjasivat alaspäin viime viikolla ja kuluvalla
viikolla leudomman sään sekä koronavirusrajoitteiden tuomien
huolien myötä. Korjausliike hidastui tällä viikolla ja öljyn ja
maakaasun hinnat ovat elpyneet. Öljyn hintaa on tukenut
odotukset Bidenin lupaamasta elvytyksestä. Kaasun hinnan
korjausta ylöspäin on tukenut Aasian markkinan korkeat hinnat.
Viime aikoina päästöoikeuden hinta on seurannut kaasun hinnan
kehitystä ja tämä tuonee suuntaa päästöoikeudelle myös
lähitulevaisuudessa, ja täten pitäen markkinan volatiilina.

Sää Keski-Euroopassa on pääosin lähellä vuodenajan normaalia
tai hieman leudompana ja tuulituotannon ennustetaan pysyvän
lähellä normaalitasoja. Alhaisempi lämmityspolttoaineiden tarve
tuo niukasti tukea päästöoikeudelle.
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Brent crude 2022

Päästöoikeuden lokakuun lopussa alkanut nousutrendi kääntyi
viime viikolla laskevaksi. Päästöoikeuden hinta tavoitteli
maanantaina uusia huippuja, mutta hinta laski vielä päivän
aikana. Tiistaina saavutettiin päivän sisäinen historian korkein
taso 35.42 €/t nousevan kaasumarkkinan tukemana.
Loppuviikosta hintaa laski leudompien sääennusteiden myötä
laskeva energiamarkkina ja kaasun hinta. Perjantain aikana hinta
laski noin 1.8 euroa kaasumarkkinan edelleen heiketessä.
Perjantaina päästöoikeuden hinta sulki tasolle 31.74 €/t.
Viikkotasolla päästöoikeuden hinta jäi 3.18 euroa eli 9 % laskuun.

Markkinaa voi hieman rauhoittaa päästöoikeushuutokauppojen
alkaminen ensi viikon lopulla. Päästöoikeushuutokaupat ovat
tauolla vielä hieman yli viikon. Ensimmäinen neljännen
huutokauppakauden huutokauppa kahdeksan viikon tauon
jälkeen pidetään perjantaina 29. tammikuuta. Neljännen kauden
päästöoikeuksia ei voi käyttää vuoden 2020 palautuksiin.
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*Muutos edelliseen katsaukseen ** ICE Daily Futures
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Päästökaupan viikkokatsaus 3

$/bbl

55.92

-0.09 %

p/therm

43.81

-1.70 %

$/t

68.70

-5.82 %

*Muutos edelliseen katsaukseen ** Viimeisin kauppahinta

Neuvottelut EU:ssa koskien ilmastolain yksityiskohtia ovat
alkaneet. Portugalilla on aikomus neuvotella sopimus
yhteneväiseksi parlamentin ja neuvoston kanssa EU:n
ilmastolaista ennen maaliskuun ympäristöneuvoston ja EU:n
neuvoston kokouksia.

Päästöoikeuden hinnassa on nähty käänne alaspäin hinnan
saavutettua uudet huiput viime viikolla. Lasku käänsi lokakuun
alusta alkaneen nousutrendin. Vastustasona tuotteelle ovat
tammikuun alun huippu 34.25 €/t, psykologinen taso 35 €/t sekä
viime viikon huippu 35.42 €/t. Tukea päästöoikeuden hinnalle
löytyy tasoilta 33 €/t, 32.50 €/t, 31 €/t ja 30.59 €/t. Odotamme
päästöoikeuden hinnan hakevan suuntaa välillä 31- 34 €/t.

Päästökaupan viikkokatsaus 3
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Ajankohtaista Suomessa
Suomessa liikenteen päästöjen suunnitellaan puolittuvan vuoteen
2030 mennessä. Fossiilittoman liikenteen tiekartassa esitellään
muun
muassa
tukia
sähköauton
latausmahdollisuuksille,
sähköauton hankintaan sekä autojen muuttamiseen etanoli- ja
kaasukäyttöiseksi. Tukimuodoista päätetään syksyllä. Hallitus
jatkaa
fossiilisten
polttoaineiden
päästökaupan
sekä
ajoneuvokilometreihin
sekä
tieluokkiin
perustuvan
liikenneveromallin valmistelua. Polttoaineen hintaa vaikutetaan
ministeri Harakan mukaan parhaiten päästökaupan kautta. 1
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Ajankohtaista Euroopassa

Määrä

Muutos

Hankkeiden lkm.**

8374

-6

Rekisteröidyt hankkeet*

7808

0

Hankekannan koko myönnettyä CERyksikköä 2020 lopussa MtCO2e**

515

0

EU:n ehdottama päästötullimaksu on välttämätön EU:n
teollisuuden selviämiselle, sanoo EU:n ilmastopolitiikasta vastaava
komission varapuheenjohtaja Timmermans. Komissio ehdottanee
päästötulleja ennen kesäkuuta osana ilmastolakipakettia, jonka
tarkoitus on vähentää päästöjä 55 % vuoteen 2030 mennessä.
Timmermans esitti myös toiveen, että muut isoimmat päästöjen
tuottajamaat ottaisivat päästöjen hinnoittelun käyttöönsä, joka
vähentäisi tarvetta päästötulleille. Jos kuluvan vuoden marraskuun
kansainvälisessä ilmastokokouksessa ei päästä minkäänlaiseen
päätökseen ilmastotoimista, EU aikoo edistää rajatulleja. 2

Myönnetyt CER-yksiköt, MtCO2e*
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Ajankohtaista maailmassa

Tumma kynttilä kuvaa päiviä, jolloin avaushinta on korkeampi kuin päätöshinta.
Vaalea kynttilä kuvaa päiviä, jolloin avaushinta on matalampi kuin päätöshinta.

CDM hankekanta
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*Muutos edellisestä päivityksestä
**Hankekanta: UNEP/Risoe päivitetään kuukausittain. Rekisteröidyt hankkeet ja myönnetyt CERyksiköt: UNFCCC
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1 YLE:n uutinen

Hiilidioksidipäästöjen hinnoittelu ja muut markkinamekanismit,
kuten kansainväliset päästökompensaatiot voivat olla auttamassa
metaanipäästöjä öljyn ja kaasun tuotannosta. Kansainvälisen
energiajärjestön
IEA:n
metaanitiekartta-raportin
mukaan
metaanipäästöt öljyn ja kaasun tuotannosta laskivat vuonna 2020
10 %, mutta kuluvana odotettavissa on päästöjen kasvaminen.
Metaanipäästöjen tulisi kuitenkin laskea 70 % vuoteen 2030
mennessä IEA:n kestävän kehityksen skenaarion mukaan.
Päästökustannusten sisällyttäminen hintoihin voisi kannustaa
polttoaineen vaihtoon. Jopa 75 % metaanipäästöistä voisi olla
vältettävissä 25 CO2ekv / $ maailmanlaajuisella päästöjen hinnalla.
Suurin osa metaanipäästöjen hillitsemistä tulee vapaaehtoisista
aloitteista, mutta päättäjien ja säännösten tulisi näytellä isompaa
roolia
vähentämällä
esimerkiksi
metaanin
vähentämisen
mahdollistavien investointien esteitä. EU:n tavoitteena on vähentää
energiaan liittyviä metaanipäästöjään kolmanneksella vuoteen 2030
mennessä, mutta näiden päästöjen sisällyttäminen EU ETS:iin ei
vaikuta olevan todennäköistä ainakaan ennen vuotta 2025. 3
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