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Elektri tulevikutehingute  
hinnad kõigi aegade 
madalaimal tasemel

Novembri lõpus läbis Helsingi piirkonna tulevikutehingute turg märki- 

misväärse languse, jõudes viimase kolme kuu madalpunkti hinnaga 

39,97 eurot megavatt-tunnist. Detsembri alguses aga tõusid hinnad 

taas – kahe kauplemispäevaga kerkis 2014. aasta tulevikutehingu hind 

40,85 euroni megavatt-tunnist. Sellest punktist algas tulevikutehingute 

hinna pidev langustee. 

Turu madalaim punkt saabus 12. detsembril hinnaga 38,10 €/MWh, mis 

tähendas ühtlasi 2014. aasta tulevikutehingu kõigi aegade madalaimat 

hinda. Sellest hetkest alates hakkasid kauplejad spekulatsiooni käigus 

maha müüdud positsioone tagasi ostma ning ühes sellega pöördus 

turg jälle tõusuteele. 16. detsembril maksis Helsingi piirkonna 2014. 

aasta tulevikutehing 39,28 eurot megavatt-tunnist.

2014. aasta tulevikutehingute kauplemine lõpetati 23. detsembril 

ning lõplikuks sulgemishinnaks jäi 38,93 eurot. Detsembri keskmiseks 

hinnaks kujunes 39,34 eurot. Novembri keskmine hind oli 41,27 

eurot ning oktoobri keskmine 42,06 eurot megavatt-tunnist. Seega 

langesid novembri hinnad oktoobriga võrreldes 1,9%, detsembri 

hinnad novembriga võrreldes aga 4,7%.

Tulevikutehingute hinnalanguse tõi kaasa detsembri tavapärasest 

märksa kõrgem õhutemperatuur ja suurem sademetekogus. Elektrit 

kütmiseks kasutavad tarbijad vajasid sooja ilma tõttu vähem energiat, 

mille tõttu langes turul nõudlus. Tavapärasest suurem sademetekogus 

tõi kaasa hüdroreservuaaride kiire täitumise ning suurendas ener-

giamüüjate pakkumist Põhjamaades märkimisväärselt. Detsembris 

tõusis hüdroreservuaaride täituvus esimest korda 2013. aasta jooksul  

üle normaaltaseme. Hüdroelektrijaamadel on Põhja-Euroopa  

energiasüsteemis väga suur roll, sest nendest pärineb enam kui pool 

Skandinaavias toodetud elektrist.
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Tulevikutehingute hinna kujunemist 

mõjutab ka Euroopa Liidu süsinikdioksiidi 

saastekvootide hind. Detsembri esimesel 

poolel hääletas Euroopa Liit selle poolt,  

et vähendada saastekvootide turule 

paiskamist. 2014. aasta käigus planee- 

ritakse turult eemaldada 900 miljonit 

kvooti, mille järel on oodata saaste-

kvootide hinna tõusu. 

Madalate hindade tõttu on endiselt soovi-

tatav sõlmida pikaajalisi, vähemalt osaliselt 

fikseeritud hinnaga elektrilepinguid.

Eesti ja Soome elektri 
börsihinnad langesid 
pooleteise aasta 
madalaimale tasemele

Börsihindade languse põhjustasid 
tavapärasest soojem õhutempera- 
tuur ning tuulegeneraatorite kõrge 
tootlikkus.

Eesti turupiirkonnas langes detsembri 

keskmine elektri börsihind tasemele 36,84 

eurot megavatt-tunnist. Viimati jõudis hind 

sellest madalamale 2012. aasta juulis, mil 

elekter maksis börsil 35,85 eurot. Bör-

sihinna langus sai alguse 2013. aasta 

oktoobris, mil hinnaks kujunes 46,76 

eurot megavatt-tunnist. Seejärel langes 

hind novembris 9,5% võrra, megavatt-tund 

maksis keskmiselt 42,32 eurot. Novembrist 

detsembrisse langes börsihind veel 12,9% 

võrra. Detsembrikuine langus pani punkti 

Eesti esimesele avatud elektrituru aastale.

Hinnalanguse tõi Eestis muu hulgas kaasa 

hiljuti testperioodi alustanud EstLink 2, 

mille ametlik avamine veebruaris tõstab 

Eesti ja Soome vahelise ülekandevõimsuse 

1000 megavatini. Ülekandetrassi avamine  

ühtsustab senisest veelgi enam Soome 

ja Eesti hindu, mis võib, aga ei pruugi 

tähendada Eesti hindade langust.

Soome turupiirkonnas maksis elekter 

detsembris keskmiselt 35,65 eurot  

megavatt-tunnist. Viimati oli elekter  

Soomes sellest odavam 2012. aasta  

juulis, mil keskmine hind oli 13,67 eurot. 

Novembri hind oli 38,04 eurot ja oktoobris 

45,95 eurot megavatt-tunnist.

Läti ja Leedu ühtse turu hind oli detsemb- 

ris nelja vaadeldava regiooni kõrgeim 

– 37,48 eurot megavatt-tunnist. Sel-

legipoolest oli see Läti ja Leedu jaoks 

kõigi aegade madalaim hind. Novemb- 

ris kujunes keskmiseks hinnaks 47,32  

eurot ja oktoobris koguni 64,18 eurot 

megavatt-tunnist.

Börsihinna languse tõi kaasa Nord Pool 

Spoti maades valitsenud keskmisest  

soojem õhutemperatuur ja tuulegeneraa- 

torite kõrge tootlikkus. Tuulegeneraa- 

torite toodetud elekter paisatakse turule 

otsekohe ning üldiselt on sellel hindu alla 

toov mõju.

ELEKTRI KESKMINE BöRSIHIND

Börs Keskmine Muutus  Miinimum Maksimum 
 (€/MWh) kuuga (€/MWh) (€/MWh)

Nord Pool Eesti 36,84 -12,95% 11,05 150,01

Nord Pool Soome 35,65 -6,28% 11,05 150,01

Nord Pool Läti 37,48 -20,79% 11,05 150,01

Nord Pool Leedu 37,48 -20,79% 11,05 150,01

ELEKTRI TULEVIKUTEHINGUTE HINNAD • 2014 aasta tulevikutehingud
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Gaasi hind võib pöörata 
tõusule, hea hetk hinna 
fikseerimiseks

Gaasi hindu mõjutasid  
toornafta hinna tõus ja USA  
dollari nõrgenemine.

Olulisimad gaasi hinda mõjutavad kompo- 

nendid – Brenti toornafta hind ja euro- 

dollari kurss – liikusid detsembris gaasi 

hinna jaoks ebasoodsas suunas. Ka  

turgudelt on tulnud signaale, et toornafta 

hinnas on 2014. aastal oodata suuremat 

volatiilsust, peamiselt Lähis-Ida ning  

Põhja-Aafrika poliitiliste konfliktide tõttu. 

Seetõttu on hetkel äriliselt otstarbekas 

kaaluda gaasi hinna fikseerimist kuni  

2014. aasta lõpuni.

Brenti toornafta keskmine hind, mis 

mõjutab otseselt gaasikomponentide  

hinda, oli detsembris 110,48 dollarit  

barreli kohta. Kuu kõrgeimal tasemel 

(112,13 dollarit barrelist) sulgus hind 3. 

detsembril. Kuu madalaima hinna tõi kaasa 

13. detsember sulgemishinnaga 108,82 

dollarit barreli kohta. Novembris maksis 

toornafta barrel keskmiselt 107,46 dollarit.

Toornafta hinnatõusu põhjustas see, et 

OPECi liikmesriigi ja Aafrika suurima naf-

tatootja Liibüa naftavälju hoiti riigisiseste 

pingete tõttu suletuna. Kuna seetõttu 

langes nafta tootmine, siis kerkisid ka nafta 

hinnad, mis omakorda tõstsid gaasi hindu.

Dollari kurss langes detsembris euro suhtes 

viimase kahe aasta madalaimale tasemele. 

Kuu madalpunkt saabus 27. detsembril, 

mil ühe euro eest sai osta 1,3894 dol-

larit. Euro on valuutaturul viimastel kuudel 

läbinud märkimisväärse tõusu. Eurotsooni 

majanduse areng on näidanud, et Euroopa 

ühisvaluuta piirkond elavneb, mistõttu on 

taastunud kauplejate usk eurosse ja see on 

tõstnud euro väärtust. Ajalooliselt on dol-

lari kursi üldine nõrgenemine tähendanud 

toornafta ning seeläbi ka gaasikomponen-

tide hinna tõusu.

Balti riikide uudised

Elektrilevi võrguteenuse arve 
väheneb nii jaanuaris kui ka aprillis  

Alanenud taastuvenergia tasu ja üle- 

kandeteenuse hind tähendavad äriklien-

tidele alanud aastal võrguteenuse arve 

vähenemist vahemikus 3,4 kuni 3,8 prot-

senti.

Uus taastuvenergia tasu, mille arvutab 

süsteemihaldur Elering, jõustus 1. jaa- 

nuarist ja see on varasemast 11,5 prot-

sendi võrra väiksem. Aprillist langeb 

võrgutasu Eleringi ülekandeteenuse 

hinnamuutuse tulemusel, kahandades 

võrguteenuse lõpphinda 2,4 protsenti. 

Võrgutasu kujunemise kohta leiab lisa- 

infot veebilehelt elektrilevi.ee/hind. 

 
Lätis uuriti majapidamiste  
teadlikkust avanevast elektriturust 

Detsembris avaldas Läti võrguettevõtja 

Sadales tīkls AS (DSO) avatud elektri-

turu teadlikkuse uuringu tulemused, 

millest selgus, et 77% lätlastest teab, et  

JANIS BETHERS  
Tegevjuht
Enefit SIA 
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koduklientide elektriturg avaneb 1. aprillil.  

67% vastanuist toetas elektrimüüjate 

vahelise konkurentsi teket ning 48% 

vastanuist on valmis kõrvutama müüjate 

hindu, et leida odavaim pakkumine. 

55% vastanuist on valmis elektrimüü-

jat vahetama, 30% ei ole veel otsust 

langetanud ning 15% kavatseb jääda 

praeguse elektrimüüja juurde. DSO 

planeerib korraldada avatud elektrituru 

teavituskampaania 2014. aasta alguses.

Uudset elektriostulahendust eelistab 
75% Enefit SIA suuräriklientidest    

Neile klientidele, kelle elektrimüügi lepin-

gud lõppesid möödunud aasta lõpus, 

pakkus  Enefit SIA Lätis uudset toodet, mis 

koosneb kahest komponendist: tuleviku- 

tehingute hinna alusel fikseeritud hinnast 

ja muutuvast piiriületuskulust iga tunni  

kohta. Ligi 75% ettevõtte klientidest,  

kelle elektrileping viimase kahe kuu  

jooksul lõppes, eelistasid just seda toodet.

Lahendust, mis võimaldaks Eesti  

Energia tütarettevõtetel Enefit SIA ja  

Enefit UAB alustada uute fikseeritud 

hinnaga elektrilepingute müüki Lätis ja 

Leedus, pole aga endiselt leitud.  

 

Leedus jäid kaks elektrimüüjat  
müügilubadest ilma  

Leedu riiklik energiamüügi ja hindade 

komisjon peatas kahe elektrimüüja 

müügiload, sest need müüjad sattusid 

kõrgete börsihindade tõttu septembris ja 

oktoobris majandusraskustesse. 

See on esimene taoline juhtum alates 

2010. aastast, mil Leedus elektriturg 

avanes. Veel mitu elektrimüüjat on and-

nud teada, et nad peatavad elektrimüügi 

ja kaaluvad äritegevuse lõpetamist. 

ARTURAS SyVOKAS   
General Manager
Enefit UAB

MÕISTETE SELGITUSI 

MWh ehk megavatt-tund on 1000 kWh.

Nord Pool Spot on kõige suurem elektrienergia börs Euroopas, mis koosneb hinnapiirkondadest Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, Leedus, Lätis ja Eestis.

OPEC ehk Organization of the Petroleum exporting Countries on naftat eksportivate riikide organisatsioon.

Sulgemishind on päeva viimase tehingu hind.

Forvard-tehingud on leping, mis kohustab osapooli ostma/müüma kindlaks määratud vara tulevikus kokku lepitud ajal ja hinnaga.

Tulevikutehingute hind on tuleviku- e forvard-lepingus kokku lepitud vara müügi/ostu hind.

Brenti toornafta on erinevate Põhjamere naftatoodete referentstoode.

MÄRKUS

Turuülevaate on koostanud Eesti Energia analüütik oma parima hetketeadmise kohaselt. See ei ole Eesti Energia ametlik seisukoht. Toodud info põhineb avalikul teabel ja ülevaates  

mainitud allikatel. Turuülevaade on esitatud informatiivse materjalina ning mitte mingil juhul Eesti Energia lubaduse, ettepaneku või ametliku prognoosina. Turuülevaates esitatud seisukohad 

võivad muutuda ja esitaja jätab endale õiguse neid muuta. Tulenevalt elektrituru regulatsiooni kiiretest muutustest ei ole Turuülevaade või selles sisalduv informatsioon lõplik ega pruugi 

vastata tulevikus tekkivatele olukordadele. Turuülevaade ei tekita, lõpeta ega muuda õigussuhteid (sh leping). Eesti Energia ei vastuta kulude või kahjude eest, mis võivad tekkida seoses 

Turuülevaates toodud info kasutamisega.


