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Rekordlåga elpriserna frös
inne – Experten: därför har
priset fördubblats i januari
Elpriserna har rusat och har under januari mer än
fördubblats jämfört med i �ol. Både rörliga och
bundna elavtal har stigit och chansen är enligt
experter liten för en snar återgång till de tidvis
rekordlåga elpriserna under 2020.

Kim Lundin

Uppdaterad: 28 januari 2021, 16:24 Publicerad: 28 januari 2021, 16:12

”Elspotpriserna har varit betydligt högre under inledningen av 2021, än vad
de var 2020. För januari 2021 ser medelspotpriset ut att landa runt eller över
50 öre/kWh i hela landet. Detta kan jämföras med förra året då årsmedlet låg
på 15 öre/kWh i norra Sverige och mellan 22-27 öre/kWh i södra Sverige”,
säger Christian Holtz, elmarknadsexpert på konsultföretaget Sweco. 

Vinterväder och kyla har bidragit till att året inletts med kraftigt ökade elpriser under
januari. Foto: Mats Andersson/TT
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Om våra annonser

Di rapporterade tidigare i januari om att det kalla vintervädret fått elpriserna
att rusa och att risken fanns att de höga priserna skulle hålla i sig. Och en ny
genomgång visar att den prognosen hittills har slagit in. 

Elspotpriset, som dagligen fastställs genom handel på den nordiska elbörsen
Nord Pool, styr de rörliga elpriserna för bland andra svenska elkunder. Det
ligger under torsdagsdygnet på mellan 51-59 öre per kilowattimme (kWh) i de
fyra olika elprisområden som Sverige är indelat i. 

Även på terminsmarknaden, som gäller framtida leveranser och styr de
bundna elavtalen, har prisbilden stigit ordentligt. 

”Det gäller främst terminskontrakten som avser 2021, där en försämrad
hydrologisk situation har haft en omfattande inverkan. Detta innebär att
priserna på fastpriskontrakt nu är markant högre än vad de var innan
julledigheten.”

Till viss del är den högre prisnivån ett resultat av tillfälliga effekter som
vinterkyla och en försämrad hydrologisk situation för vattenkraften. 

”På samma sätt var förra årets låga priser till stor del en effekt av tillfälliga
vädereffekter som en stark hydrologisk situation. Vi tror att priserna kommer
hålla sig på ungefär samma nivåer som vi haft i januari även i februari. Min
förväntan är att prisbilden kommer att stabiliseras runt 30 öre/kWh efter att
vinterkylan släppt om några veckor.”
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Om våra annonser

Förra året slog elpriset nya bottenrekord vid flera tillfällen. Och för första
gången registrerades negativa elpriser i de svenska prisområdena på elbörsen.

”Utifrån den försämrade hydrologiska situationen tror vi att sannolikheten är
låg för ihållande riktigt låga elpriser som vi såg 2020. Istället tror vi på
spotpriser runt 30 öre/kWh över sommaren, sen något högre igen under
kommande vinter”, säger Christian Holtz. 

Däremot finns en påtaglig risk för fortsatt stora prisområdesskillnader mellan
södra och norra Sverige. 

”Vi tror att årsmedelpriset 2021 kommer vara 5-10 öre/kWh högre i södra
Sverige (SE3/SE4) än i norra Sverige (SE1/SE2).”

Och vilka är dina råd till kunder som tvekar mellan olika elavtal? 
”I de flesta fall rekommenderar vi rörliga avtal. Det kan dock vara bra att vara
medveten om att prissvängningarna i dag generellt är betydligt större än vad
vi sett historiskt. Utifrån det kan det vara en god idé att överväga ett
fastprisavtal om man har en ekonomi som inte tål oförutsedda kostnader”,
säger Christian Holtz. 

Kim Lundin

Innehåll från Monitor Capital Markets ANNONS

Därför ökar intresset för
investeringar i onoterade
bolag
Publicerad: 30 november 2020, 09:00
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När coronapandemin bredde ut sig i våras tog
många ett steg tillbaka. Investerare var inga
undantag och resultatet blev fallande kurser. Men nu
har återigen aktiviteten kommit tillbaka och
intresset för att investera i onoterade bolag har
blivit allt starkare. Monitor Capital Markets, som
mäklar just onoterade aktier, har nu vind i seglen
och ska därför expandera. 

– Redan i somras tog det ordentlig fart igen. Juli, som annars är en relativt
lugn månad, var minst sagt transaktionsintensiv. Efterfrågan på onoterat ökar
kontinuerligt och vi växer och ska därför anställa fler medarbetare, berättar
Fredrik Roos, vd på Monitor Capital Markets som är ett mäkleri med fokus på
onoterade värdepapper. 

Läs mer om Monitor Capital Markets. 

På spelplanen, inte vid sidlinjen 

Vid kriser minskar investerare ofta sin risk. I mars, när coronakrisen slog till
med full kraft, skedde precis det och investerare gjorde sig mer likvida genom
att sälja tillgångar, till exempel aktier, såväl noterade som onoterade. 

– Troligen gjorde sig investerare alltför likvida. Mycket talar för att intresset
för att investera i onoterat kommer att öka allt mer. Det beror bland annat på
att det kontinuerligt kommer fler intressanta startups samt att det finns gott
om mogna bolag som man kan investera i innan de noteras, konstaterar
Fredrik Roos.

Sund och effektiv andrahandsmarknad för onoterat

Monitors affärsidé är att upprätthålla en sund och effektiv
andrahandsmarknad för onoterade bolag. Rent konkret innebär det att den
investerare som vill köpa eller sälja en onoterad aktie tar kontakt med
Monitor Capital Markets, som i sin tur åtar sig att hitta en motpart.

Fredrik Roos, en av grundarna till Monitor Capital Markets.

http://www.monitorcm.se/
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En nyckelfaktor bakom bolagets framgång när det gäller att säkerställa avslut
är dess nätverk, som Fredrik Roos och hans kollegor successivt har byggt upp
under de dryga tio år som de har arbetat med onoterat. Nätverket består av
förmögna privatpersoner, family offices, fonder, investmentbolag samt
börsnoterade bolag som är intresserade av onoterade investeringar. 

– Investeringar i onoterat kan vara svåråtkomliga för privatplacerare. Genom
vårt nätverk, som utgörs av aktiva investerare, får man ta del av dessa
möjligheter, säger Roos och berättar att den genomsnittliga transaktionen
ligger i spannet 0,5–1 miljon kronor. 

Avlastar bolagsledningarna

Det är inte bara investerare som uppskattar Monitor Capital Markets tjänster
utan även de onoterade bolagen. Anledningen är att de ser en stor fördel med
en organiserad handel och en aktör som är specialiserad på just detta. Att
onoterade företag kontaktar Monitor beror bland annat på att bolaget bidrar
till ökad likviditet i aktien samt att bolagsledningarna avlastas.

– Att hantera enskilda aktieägares frågor tar för det första mycket tid och för
det andra så finns det en risk att man inte behandlar alla ägare lika. Och det
är här vi kommer in i bilden eftersom vi agerar professionellt, oberoende och
behandlar alla lika, berättar Fredrik Roos. 

Förbättrar likviditeten

Ett annat dilemma som Monitor bidrar till att lösa är likviditeten. Genom sitt
nätverk av investerare kan Monitor hitta en motpart vilket bidrar till en
effektivare andrahandsmarknad. 

– Vi agerar inte rådgivare och kan inte garantera avslut, men vi har ett mycket
starkt track record när gäller att komma till avslut. Det bidrar i sin tur till att
likviditeten förbättras, vilket är bra vid kommande kapitalanskaffningar,
säger Fredrik Roos. 

Granskar verksamheten

När Monitor tar sig an ett bolag granskas verksamheten för att säkerställa att
den är seriös. Alla köpare och säljare är anonyma så länge de inte sitter i
ledningen. 

– Ledande befattningshavare har ett informationsövertag och det bör
investerare få reda på. För oss är transparens A och O och det vet vi att våra
uppdragsgivare värdesätter, avslutar Fredrik Roos.

Fakta: Monitor Capital Markets

Monitor Capital Markets arbetar enbart inom orderförmedling. Bolaget
arbetar således som ett renodlat finansiellt mäkleri utan rådgivning. Genom
sitt breda kontaktnät och samarbete med de ledande aktörerna på marknaden
för främst onoterade tillgångar bygger Monitor Capital Markets verksamheten
framför på andrahandsmarknad och kapitalanskaffning. Läs mer här.

http://www.monitorcm.se/
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Mer från Monitor Capital Markets

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Monitor Capital Markets och ej en
artikel av Dagens industri
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