Bodecker Partners

Januari 2018

Utsläppsrätter
EU ETS
A Sammanfattning

De viktigaste händelserna inom
utsläppsrätter just nu.

B Omvärld

Nyheter och politik globalt, i Europa
och i Sverige. Uppföljning kring bl.a.
EU ETS fas 4, övriga klimatåtgärder
samt internationella handelsssystem.

C Rapporter

Sammanfattning av viktiga externa
rapporter, analyser och prognoser.

D Prisutveckling

Balans i systemet, prisutveckling
samt framtidsutsikter.

E Insyn

Det kinesiska handelssystemet –
vad är status och påverkar det
EU ETS?

E Prisutveckling

Balans i systemet, prisutveckling
samt framtidsutsikter.

F Artikel

Har gasen missat sin möjlighet att
ersätta kolet? Tankvärd artikel av
Chris Goodall med förord av
Fredrik Bodecker.
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Välkommen till det första numret 2018 av vår rapport
om utsläppsrätter i EU ETS. Vi ser fram emot ett
spännande år tillsammans!
Vårt mål med den här publikationen är att ge våra
läsare inblick i de viktigaste händelserna med påverkan
på EU ETS och priset på utsläppsrätter. I år följer vi
med stort intresse prispåverkan inför MSR, nästa land
att sätta slutdatum för kolkraftsproduktion, Kinas
handelssystem och arbetet inför klimatmötet i Polen.
Dessutom intressanta intervjuer och insiktsfulla
artiklar och krönikor.
I detta nummer får vi dessutom veta mer om Kinas
handelssystem och övriga åtgärder för minskade utsläpp.
Vi bjuder även på en tankeväckande artikel av forskare
Chris Goodall. Med en inlärningskurva på 15–20 %, som
driver ner kostnaderna för vind, sol och batterier – håller
dörren på att stängas för gaseldade kraftverk?
Vi har en ny hemsida – besök oss gärna här.
Trevlig läsning!
Bodecker Partners expertis inom elcertifikat och utsläppsrätter, såväl som den nordiska elmarknaden, hör
till Sveriges främsta. Vi erbjuder oberoende rådgivning till producenter och investerare i förnybar el samt
specialiserad förvaltning av elcertifikat och utsläppsrätter.
Bodecker Partners – äkta oberoende rådgivning och förvaltning.
www.bodeckerpartners.com
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Sammanfattning

Nederländerna inför prisgolv på
utsläppsrätter från 2020 och fasar ut all
kolkraft, Frankrike har dragit tillbaka sin
kärnkraftsutfasningsplan och Tyskland
har fått minska sin ambitionsnivå på 40%
utsläppsminskning till 2020.
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artikel. Med Fredrik Bodeckers förord så
publicerar vi Chris Goodalls intressanta
rapport kring hur vind- sol och batterier
stänger dörren för gaseldade kraftverk.

Vad händer med det
kinesiska handelssystemet
och påverkar det EU ETS?
Läs intervjun med Hongliang Chai,
Thomson Reuters Point Carbon

Har gasen missat sin möjlighet att
ersätta kolet? är titeln på månadens
03/24
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Årlig balans

Priserna har gått starkt uppåt, till över
9 euro. Korrelationen med bränslepriser
har släppt till förmån för förväntningar
om fallande balans. Viktigt framöver är
aktörers säkringsbeteende, utsläppsminskande åtgärder i Europa samt
bränslepriser. Fortsatt viss uppsida under
året och mer från 2019 och inför 2023.

Omvärld och politik
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På Fores seminarium kring
förändringar i EU ETS visade
Europaparlamentariker och industrirepresentanter generell nöjdhet. »Det var
nog så långt vi kunnat komma utan att
riskera Europas industri i nuläget« men
även kritiken »Vi strösslar ut utsläppsrätter« tar vi upp i vår sammanfattning.
Externa prisprognoser på utsläppsrätter är generellt höga med 25–35 euro
per ton till 2025. Men fossil utfasning
kan begränsa uppgången. Stigande
utsläppsrätter tillsammans med
kabelutbyggnad leder även till högre
elprisprognoser men spannet mellan
olika scenarios är högt.
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Balans i EU ETS

Klimatmötet i Bonn den 6–17 november fokuserade på Parisavtalets regelbok
med bl.a. regler för mätning och rapportering samt på riktlinjer för NDC:er.
EU ETS fas 4 överenskommelse har
nåtts! Väntade besked var bl.a. fördubblad takt in i MSR, samt förändrade
riktmärken och snabbare minskningstakt i fri tilldelning från 2021. Mer
överraskande var annullering från 2023.
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