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Då var det dags för det tredje numret 2018 av vår
rapport om EU ETS och utsläppsrätter. 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. Bara i år har
priset stigit med över 150% – vi går igenom vad som
har hänt och delar med oss av våra tankar framåt.
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Läs också när Fredrik Bodecker delar med sig av sina
tankar kring hur vi idag reglerar koldioxidutsläpp
i sin krönika »Ett komplicerat förhållande till
koldioxid«. I vår förra rapport intervjuade vi
branschorganisationerna för våra svenska
industrier, i detta nummer talar vi med några av
de som sitter närmast marknaden och hjälper sina
kunder med handel och rapportering. Hur ser de på
marknaden och vad rekommenderar de sina kunder?
Trevlig läsning!
Heldagsseminarium om klimatavtal,
EU ETS och påverkan på svenska företag.
Det första utbildningstillfället anordnat av Dagens Industri med Mia Bodin från Bodecker Partners
som kursledare har gått av stapeln. Missa inte nästa tillfälle den 23:e oktober eller kontakta oss för
företagsinternt seminarium.
När 23 oktober Var Dagens Industris lokaler i Stockholm
Program & anmälan goo.gl/aSpMPk

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

HÖJNING AV 40% MÅLET? Det har varit
en omdiskuterad fråga inom EU efter att
både förnybarhets- och energieffektiviseringsmålet höjts.

SPEKULATIVA INTRESSEN har spätt
på prisuppgången i CO2 även om det
kombineras med ett starkt ökat intresse
för mer aktiv handel och prissäkring hos
fundamentala aktörer. Hög volatilitet och
stor osäkerhet framöver när MSR närmar
sig men risk samtidigt finns för att luften
går ur övriga energimarknader. Och vad
kommer ur klimatmötet i december?
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PRISPROGNOSER höjs mot bakgrund av
stigande marknadspriser. Priser mycket
beroende av hur aktörer med överskott
agerar nu och trots stigande prognoser
poängteras stora risker på nedsidan.
Vilket pris behövs och hur påverkar
överlappande policys och mål?
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NORDISKA ELPRISER har varit ovanligt
höga under sommaren på grund av
dålig vattensituation, höga temperaturer
och stigande bränsle- och CO2 priser.
Utsläppsrättspriser drivande kraft i
prisprognoser på el framöver som hos
flera bolag höjts.
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Balans i EU ETS

TEMPERATURHÖJNING 60 år tidigare än
beräknat enligt ny IPCC rapport, men
professor beskriver en alternativ väg
där utbyggnad av förnybar energi kan
halvera utsläpp till redan till 2030.
MSR UTRÄKNING är klar för de första
åtta månaderna 2019. 265 miljoner
utsläppsrätter ska dras undan från
auktionsvolymen under januari–augusti
nästa år.

A

15
10

5
0
Q1.15 Q2.15 Q3.15 Q4.15 Q1.16 Q2.16 Q3.16 Q4.16 Q1.17 Q2.17 Q3.17 Q4.17 Q1.18 Q2.18 Q3.18

Vad säger de med örat närmast marknaden?
Möt några som dagligen hjälper företag att handla, riskhantera
och rapportera utsläppsrätter. Vad ser de framför sig
och vad rekommenderar de sina kunder?
Insyn s. 18–22.
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