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Vinterens kavaleri bliver mere olie, atomkraft og kul 
Vinteren vil udfordre det globale energisystem maksimalt. Udfaldsrummet 
for olieprisen er ekstreme $50-$190, og EU gradbøjer nu vejen mod en grøn 
omstilling. Mere olie, atomkraft og kul er nu vinterens backstop, og 
atomkraft står til at blive accepteret af nye generationer, som også 
prioriterer fysiske behov og tryghed før andet. Olieprognosen er uændret. 

• Ekstremt udfaldsrum for oliepris bremser alle beslutninger 
• Afgørende olieprisrisici er produktion og lagre – ikke efterspørgsel  
• En global grøn omstilling vakler under ny sikkerhedsorden 

Ekstremt udfaldsrum for oliepris bremser alle beslutninger 
Der er intet, som en traumatisk krise, som evner at ændre på alle gode intentioner. 
EU’s plan for at modvirke den kommende vinters gaskrise omfatter nu et frivilligt 
lavere gasforbrug på 15% kombineret med produktskifte til mere grøn energi… og 
mere olie, atomkraft og selv kul. Ruslands invasion af Ukraine har ledt til en 
traumatisk energisikkerhed for Europa, og selv en ændring af Europas vej mod en 
grøn omstilling er nu sat i spil. Mere olie, atomkraft og kul er vores backstop og 
dermed vinterens kavaleri, og i vores øjne vakler den globale grønne omstilling 
under verdens nye sikkerhedsorden. Atomkraft står til et comeback og til at blive 
en stabiliserende faktor i et energisystem, som er følsom for vejrafhængige 
leverancer fra sol, vind og vand… som erfaret siden sommeren 2021.  

Siden midten af juni er markedsfokus skiftet til økonomisk recession, 
efterspørgselstab og lagerbedring, og det har sent Brent olieprisen under $100. 
COVID19-pandemiens oliepriskollaps spøger i baggrunden, men vores 
modelleringer af historiske efterspørgselstab advarer mod et håb om vedvarende 
priser under $90. Kun en ny 100-års begivenhed a la pandemien i foråret 2020 vil 
kunne sende olieprisen midlertidigt ned mod $50, og det er et risikoscenarie med 
en lav sandsynlighed i vores øjne. 

Figur 2: Ekstremt stort udfaldsrum bremser alle beslutninger 
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notorisk lav ledige produktionskapacitet. Indfasningen af EU’s olieembargo, et 
forsikringsstop, makspris for russisk olie, et russisk modsvar via lavere 
olieproduktion, udløb af frigivelse fra strategiske olielagre i oktober, og en mulig 
atomaftale med Iran fastholder vores fokus på den myriade af udfald for verdens 
olieproduktion, som med en reel sandsynlighed kan sende Brent olieprisen mod 
$190.  

Med olieprisudsving på mere end 10 % om ugen, og et fundamentalt modelleret 
udfaldsrum for Brent olieprisen mellem $50 - $190 for de næste 12 måneder 
forventer vi, at alle ikke-presserende investeringsbeslutninger er sat på hold. På 
det strategiske niveau signalerer dette i vores øjne, at olieproducenternes villighed 
til at øge CAPEX, og derigennem en fremtidig mindre stram oliebalance, 
ufortrødent har trange kår. Den strategiske risiko for olieprisen er opad. 

Vores Brent olieprognose er ikke justeret: Q3-22 $100, Q4-22 $105, Q1-23 $110 
og Q2-23 $115. 

Tabel 1 
Olieprognose  

Q3-22 ∆ Q4-22 ∆ Q1-23 ∆ Q2-23 ∆ 

Brent 100 0 105 0 110 0 115 0 

Kilde: Jyske Bank 

Afgørende olieprisrisici er produktion og lagre – ikke efterspørgsel 
Finansmarkedernes 180-graders vendinger er et frygtet fænomen, og det kan 
være en chokerende oplevelse for beslutningstagere, hvor hurtigt og voldsomt 
fokus og prisning skifter. På oliemarkedet er vi siden midten af juni gået fra en Brent 
oliepris på $125 til i dag omkring $100 med afsæt i et ændret fokus fra 
udbudsudfordringer til efterspørgselsfrygt. Forbrugere ånder en smule lettere 
efter faldet på 20%, men i vores øjne er der igen overvældende argumenter for et 
større håb om en normalisering af energipriserne. Verdens energisystem er under 
fundamental omlægning, olie- & produktlagrene er lave, og olieindustrien har i 
flere år underinvesteret i en stadig nødvendig udvidelse af 
produktionskapaciteten.  

Figur 3: Olielagrene er lave, og efterspørgselstab kan ikke aflyse krise 
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Det er således vores udgangspunkt, at en økonomisk recession, et medfølgende 
tab af olieefterspørgsel og en afledt bedring i verdens olielagre næppe er den 
baggrund, som aflyser energikrisen og vedvarende sender priserne for råolie og 
raffinerede produkter tilbage til ”normale” niveauer. 

Vores standpunkt opstår, når vi modellerer de fundamentale konsekvenser for 
olieprisen (under dagens lave udgangspunkt for lagre) ved en gentagelse af IT-
boblen, Finanskrisen og COVID19-pandemien. 

Tabel 1 - Recessioner i OECD + 6 største ikke-OECD lande 

    #  tabsmåneder Største akk. tab Gens. mdr. tab Lagerbedring 

01-01-1989 01-06-1993 5 -5,494,148 -1,098,830 164,824,449 

01-11-1994 01-11-1995 2 -1,322,352 -661,176 39,670,568 

01-09-1997 01-10-1998 2 -763,048 -381,524 22,891,449 

01-08-2000 01-03-2003 7 -1,970,471 -281,496 59,114,132 

01-01-2008 01-03-2009 11 -4,933,781 -448,526 148,013,416 

01-10-2011 01-11-2012 2 -2,463,626 -1,231,813 73,908,768 

01-11-2013 01-07-2016 1 -573,621 -573,621 17,208,640 

01-04-2018 01-04-2020* 4 -18,096,224 -4,524,056 542,886,707 

*Global pandemi. Kilde: Macrobond og Jyske Bank 

Dagens meget lave udgangspunkt for olielagrene betyder, at selv en gentagelse 
af efterspørgselstabet og lagerbedringen fra IT-boblen (2000-2003) ikke har 
nogen reel priseffekt (Brent omkring $105). Ligeledes konstaterer vi, at en 
gentagelse af Finanskrisens efterspørgselstab og lagerbedring signalerer en stort 
set uændret oliepris omkring $97. Årsagen til den overraskende lave priseffekt skal 
– ud over den relativt mindre lagerforbedring – ses i det lys, at antallet af måneder 
med efterspørgselstab er lavt. Således faldt olieefterspørgslen kun i hhv. 7 og 11 
måneder, før den strukturelle vækst i verdens olieefterspørgsel atter blev 
genoptaget. En ny 100-års begivenhed som COVID19-pandemien er 
tilsyneladende en forudsætning for et efterspørgselstab og lagerbedring, som 
kortvarigt kan sende olieprisen meget lavere mod $51. Et risiko- og 
efterspørgselsscenarie, som vi tillægger en lav sandsynlighed. 

Figur 4: Kun en ny 100-års begivenhed sender olieprisen dybt nedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
En gentagelse af recessionen under IT-boblen 
eller Finanskrisen vil ikke sænke olieprisen. 
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Derimod vurderer vi, at de afgørende og mere sandsynlige risikoscenarier 
centrerer sig omkring efterårets og vinterens udbudsside, dvs. olieproduktionen 
og den lave ledige produktionskapacitet: 

1. Indfasningen af EU’s olieembargo og forsikringsstop 
Rusland har indtil nu været overraskende effektive i at omdirigere og sælge 
olieproduktionen til især Indien og Kina… om end med en rabat på ca. $35 (dvs. 
ca. 35%). MEN fra december og februar træder EU’s hhv. råolie- & olieprodukt 
embargo i kraft. Rusland skal da finde nye købere til samlet 3,2 mio. tønder olie 
per dag (mtd.) mellem december og februar… eller sænke landets produktion. 
Forsikringsstoppet af tankskibe til EU/UK – men tilsyneladende ikke 
tredjelande – er en ekstra bremse overfor Ruslands energisektor.  

2. Rusland svarer igen på Vestens sanktioner 
G7-landene arbejder stadig på muligheden for at indføre en maksimal pris for 
ikke-EU/UK/USA-købere af Ruslands Ural-olie. Det er tvivlsomt, om dette kan 
lade sig gøre og ikke mindst være effektiv på globalt plan. Og så er Rusland jo 
allerede presset af markedskræfterne til at sælge sin Ural-olie $35 lavere end 
Brent. Præsident Putin forlyder at være rasende over G7-forsøget, og vi ser 
et realistisk scenarie, hvor Rusland egenhændigt vælger at svarer igen ved at 
sænke olieproduktionen med op til 3 mio. tønder olie per dag… for at straffe 
Vesten med et energikaos og økonomier i tilbagegang (modelleret Brent pris 
på op mod $193). Sænker Rusland olieproduktionen 3 mdt. (1/3), mens 
olieprisen fordobles, så ender Rusland netto med en højere eksportindtægt! 

3. Frigivelse fra strategiske olielagre slutter i oktober  
IEA og USA vedtog tilbage i marts/april en frigivelse af 240 mio. tønder olie fra 
de strategiske olielagre over 6 måneder. Oliemarkedet har og vil derigennem 
modtage ca. 1,33 mtd. til og med oktober måned. I praksis er konsekvensen, 
at oliebalancen forventeligt strammer med 1,33 mtd. fra november, såfremt 
myndighederne vælger ikke at annoncere yderligere frigivelse. I vores øjne 
afhænger en sådan beslutning af markedssituationen ultimo oktober/primo 
november dvs. begyndelsen af vinterperioden. 

4. La Niña vejrfænomenet 
Rusland er i fuld gang med at stoppe for naturgaseksporten til Europa, hvor de 
daglige leverancer i de seneste uger er nede på 20%. Lageropbygningen i 
Europa før den kommende vinter er samlet set godt med, og mens dette er 
en positiv tendens, så er det samtidig nødvendig at være bevidst om, at en 
potentiel anomal kold vinter kan forværre energisituationen betydeligt i 
Europa. Det amerikanske center for klimaforudsigelser følger løbende 
vejrfænomenet La Liña, som i en vinterperiode på den nordlige halvkugle kan 
forårsage anormale lave temperaturer. Centret ser netop nu en 
sandsynlighed for en La Liña på 60% i perioden december-februar 2022-23. 

5. En ny atomaftale med Iran 
Europas myndigheder og politikere er klar over, at en succesfuld olieembargo 
over for Rusland ultimativt risikerer at fjerne omkring 3,2 mtd. olie fra 
verdensmarkedet. Succes kan dermed presse Rusland til at skrue ned for 
produktionen, men Europa og verden har stadig brug for den samme 
mængde olie. I vores øjne er det ikke givet, at en sådan ledig 
produktionskapacitet eksisterer hos andre, og præcist derfor er EU meget 
aktiv for at mægle i forhandlingerne mellem Iran og USA om en ny atomaftale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Putin warns of ‘catastrophic’ energy crisis if 
west boosts sanctions” 

Kilde: Financial Times (her) 

 

 

 

 

 

 

 

 

“In summary, La Niña is expected to continue, 

with chances for La Niña gradually decreasing 

from 86% in the coming season to 60% during 

December-February 2022-23.” 

Kilde: US Climate Prediction Center (her) 

 

 

 

“EU will officially circulate the final draft 

document to participants and will ask the U.S. 

and Iran to agree on it.” 

Kilde: POLITCO (her) 

https://www.ft.com/content/45210531-0fc6-48e3-82d2-aece0d02a675
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.pdf
https://www.politico.com/news/2022/08/08/agreement-nuclear-deal-iran-us-talks-vienna-00050288
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EU har netop leveret et udkast til en kompromisaftale til Iran og USA. En aftale 
har potentialet til at øge Irans olieeksport 1 mtd. ekstra til verdensmarkedet. 
Iran og Rusland er dog rykket tættere sammen gennem de seneste måneder, 
og mens en ”cyklisk”/midlertidig aftale er mulig, så er det vores vurdering, at 
Iran strategisk søger at besidde atomvåben for at sikre regimeoverlevelse a la 
Nordkorea (og undgå Ukraines skæbne, som afleverede sine atomvåben… til 
Rusland). 

6. Saudi Arabien og UAE sidste lande med ledig kapacitet 
På oliemarkedet har de kommercielle olieproducenter ingen ledig kapacitet, 
og det er kun statsstyrede produktionsselskaber, som er villige til at investere 
i ledig kapacitet og typisk af geopolitiske hensyn. Netop nu er realiteten, at det 
kun er Saudi Arabien og UAE, som står tilbage med en ledig kapacitet på hhv. 
1,4 og 0,8 mtd. (i alt 2,2 mtd.). Andre statsstyrede olieproducenter har 
desværre en meget begrænset og meget tvivlsom ledig kapacitet. 
Umiddelbart giver det indtrykket af, at en lykkelig forening af Iran, Saudi 
Arabien og UAE kunne kompensere verdensmarkedet ved både et russisk 
modsvar på Vestens olieembargo eller et EU olieembargo, som presser 
Rusland til at skære produktionen ned. Dette er ikke vores vurdering. Iran og 
Saudi Arabien er dødsfjender, og en ny atomaftale med Iran vil næppe ikke 
blive positivt modtaget i Saudi Arabien. Samtidig har Saudi Arabien en politik 
om ”altid” at stå med en ledig kapacitet på 1,0 – 1,4 mtd. til brug ved absolut 
nødstilfælde, og landet står derfor allerede i dag på et minimum. En 
virkelighed, som også kom til udtryk under august måneds produktionsmøde 
i OPEC+ Vi konkluderer, at der er en høj sandsynlighed for, at verden ikke 
besidder en reel ledig kapacitet, som vedvarende kan erstatte en større 
russisk produktionsnedgang. Selv i de kommende år vil olieproducenter med 
både evnen og viljen til at øge olieproduktionen kun vanskeligt følge med den 
strukturelle vækst i efterspørgslen, som med en høj sandsynlighed fortsætter 
hen mod minimum 2030. 

De usædvanligt mange udbudsbegivenheder har – selv enkeltstående – 
potentialet til at forskyde verdens samlede olieproduktion gennem vinteren og 
videre i 2023. Det får den konsekvens, at vi er konfronteret med en myriade af 
udfaldsrum for verdens oliebalance og lagersituation. 

Figur 5: Myriade af udfaldsrum for udbud med russisk modsvar som yderpunkt 

  

“Russia and Iran have expanded their strategic 

partnership since Russia invaded Ukraine in 

February 2022. This partnership will likely 

challenge US and allied interests in Europe, the 

Middle East, and around the globe.” 

Kilde: ISW (her) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“The Meeting noted that the severely limited 

availability of excess capacity necessitates 

utilizing it with great caution in response to 

severe supply disruptions.” 

Kilde: OPEC (her) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001u1rZXubq3l8hge0aQRyIsM7o1-ixrqv6zCa2l6VEZNnbiBdJ5WnoVewixgRyPuZT1n5XmY9UYO7g_CNZCUYVccPiXr0ToiNpaeCei9uiBQ6UY_rBalXwWmojJRF_0BNbZws6rJui1h5lIl7myoNECnjYvTK_RxKqtSFbrIrHkU8%3D%26c%3Dqm4guBaVHeaXuIzmkkQZCU4OfFAbkFH2a1Jlqf_5K3S-gYsLitnEyw%3D%3D%26ch%3DxdafO9uk_Cty5mwfJqWPen5zzVARJPcSn-w3OJx4c70iACxIbcoRXw%3D%3D&data=05%7C01%7CJan.Bylov%40jyskebank.dk%7C8b5e8e1685b84eb4aec808da7c31b20e%7Cdf5e7718298944eda2fd5f63e2865f17%7C0%7C0%7C637958850146339741%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rcv269K2Ogr3PGJ5jtJpJyZP7pWMTKQwVWljxPK6ezQ%3D&reserved=0
https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/6984.htm
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Kombinationen af udfald er nærmest uendelig, og gennem vores fundamentale 
modelleringer af udbudsforholdene vurderer vi, at vi står med realistiske 
sandsynligheder for, at Brent olieprisen kan bevæge sig helt op mod $190.  

Med olieprisudsving på mere end 10 % om ugen, og et fundamentalt modelleret 
udfaldsrum for Brent olieprisen mellem $50 - $190 for de næste 12 måneder 
udleder vi, at alle ikke-presserende investeringsbeslutninger hos verdens 
kommercielle olieproducenter er sat på hold. På det strategiske niveau signalerer 
dette i vores øjne, at olieproducenternes villighed til at øge CAPEX, og derigennem 
en fremtidig mindre stram oliebalance, ufortrødent har trange kår. Et signal om, at 
den strategiske risiko for olieprisen stadig er opad. 

EU’s seneste plan for at modvirke den kommende vinters gaskrise omfatter nu et 
frivilligt lavere gasforbrug på 15% kombineret med produktskifte til mere grøn 
energi… og mere olie, atomkraft og selv kul. Ruslands invasion af Ukraine har skabt 
en traumatisk energisikkerhed for Europa, og selv en ændring af Europas vej mod 
en grøn omstilling er nu sat i spil. Mere olie, atomkraft og kul er Europas backstop 
og dermed vinterens kavaleri, og i vores øjne vakler den globale grønne omstilling 
under verdens nye sikkerhedsorden. 

En global grøn omstilling vakler under ny sikkerhedsorden 
Klimaaktivister er givetvis rystede over EU’s energiplan (her) for at komme sikkert 
igennem den kommende vinter, hvor Rusland forventeligt har stoppet 
gaseksporten i altovervejende grad. Prioriteringen af den grønne omstilling lider 
under en virkelighed, hvor energipolitik er blevet til sikkerhedspolitik siden 
Ruslands invasion af Ukraine. Mere atomkraft, kul og olie er nu EU’s og vores alles 
backstop. 

Figur 6: En ny verdensorden udskyder og forandrer den grønne omstilling 

 
Der er dog flere og mere globale konsekvenser af, at en multipolar deling af 
magten i verden er fremrykket med krigen i Europa, hvor Rusland nu eksplicit er 
NATOs strategiske fjende. Det har været tydeligt i flere år, at globaliseringen er 
stoppet, og at der foregår en strategisk rivalisering mellem USA og Kina. 
Sideløbende er forventningen, at Indien om få år overhaler Rusland i geopolitisk 
magt. Den europæiske krig har fremrykket og forstærket hele verdens fokus på 
energi- og ressourcesikkerhed, som er blevet en integreret del af landenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Fuel switch in industry and power and heat 

sectors: preferably towards renewables and 

cleaner energy sources; nuclear where feasible; 

coal and other heavy fuels where necessary and 

on a temporary basis. Case-by-case 

derogations to be considered on an exceptional 

and temporary basis for certain environmental 

regulations.” 

Kilde: A European Gas Reduction Plan (her) 

Figur 7: Business-as-usual 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/873148/Factsheet_European%20Gas%20Demand%20Reduction.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/873148/Factsheet_European%20Gas%20Demand%20Reduction.pdf.pdf
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sikkerhedspolitik og forsvarsalliancer, og den almene forståelse af en ”grøn 
omstilling” vil ændre sig:  

1. Vi vurderer, at den grønne omstilling først og fremmest bliver forsinket efter 
omrokeringen af prioriteterne på den globale dagsorden. Den grønne omstilling 
står ikke længere øverst.  

2. Vi er ligeledes af den overbevisning, at fremskrivninger af verdens primære 
energiforbrug mod 2050 (EIA, IEA, BP, Shell m.fl.) sandsynligvis i højere grad vil 
følge ”business-as-usual” end ”net-zero”. De seneste 12 måneders atypiske 
vejr (mindre vand og vind, og høje temperaturer) har allerede løftet kritikken af 
en grøn omstilling, hvor verdens energisystem bliver mere vejrafhængig pga. 
satsningen på sol-, vind- og vandkraft. 

3. Hvor er det globale energisystems backstop, når fremtidens vejr bliver mere 
ustabil og med flere ekstremer? Og hertil kan vi lægge, at hovedparten af 
historiens og de kommende års backstop har og stadig vil være fossile 
energikilder, som kontrolleres af overvejende ustabile regimer ift. verdens 
dominerende økonomier i det demokratiske Vesten/OECD. I en fremrykket 
multipolar verden med flere og oftere geopolitiske konfrontationer fremstår et 
backstop baseret på Rusland og Mellemøsten uholdbart. Også det har Ruslands 
strategisk fejl synliggjort. Vi udleder heraf, at atomkraft nødvendigvis kommer 
til at indgå med en langt større andel i det globale energisystem end hidtil 
antaget. Og det vil være muligt præget af en virkelighed med: høje energipriser, 
periodisk mangel på energi, og ustabile leverancer fra sol-, vind- og vandkraft. 
Nye generationer af borgere, som ikke er påvirket af ”Nej tak til atomkraft”-bevægelsen, 
står parat til at acceptere videnskabens fakta og teknologifremskridt omkring 
atomkraft… ganske efter Maslows-behovspyramide: fysiske behov og tryghed før alt 
andet.  

Figur 8: Et ustabilt energisystem og nye generationer vil acceptere atomkraft 

 
 
Opsummering 
Med olieprisudsving på mere end 10 % om ugen, og et fundamentalt modelleret 
udfaldsrum for Brent olieprisen mellem $50 - $190 for de næste 12 måneder 
forventer vi, at alle ikke-presserende investeringsbeslutninger er sat på hold. På 
det strategiske niveau signalerer dette i vores øjne, at olieproducenternes villighed 
til at øge CAPEX, og derigennem en fremtidig mindre stram oliebalance, 
ufortrødent har trange kår. Den strategiske risiko for olieprisen er opad samtidig 
med, at en ny sikkerhedsorden i verden vil lede et comeback til atomkraft for at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nuclear power and hydropower form the 

backbone of low-carbon electricity generation. 

Together, they provide three-quarters of global 

low-carbon generation. Aim to ensure existing 

nuclear power plants can operate as long as they 

are safe, support new nuclear construction and 

encourage new nuclear technologies to be 

developed.” 

Kilde: IEA - Nuclear Power in a Clean Energy System (her) 

Podcast: ”Rasmus Toft-Petersen, forsker ved 

Institut for Fysik på DTU, argumenterer, at 

atomkraft er bedre end sit rygte: langt mindre 

farlig end fossile energikilder, strålingsrisiko er 

lille, lagring af affald er et beskedent problem, 

atomkraft er billigt og kan skaleres op hurtigt. 

Atomkraft er nødvendig som en markant del af 

energisystemet i de fleste lande.” 

Kilde: CEPOS (her) 

Podcast: ”Fysiker Troels Schönfeldt, CEO 

Seaborg Technologies, fortæller, hvorfor 

saltreaktoren blev opgivet i 1950erne, men nu 

udvikles flere steder i verden. Det er reaktoren, 

der i princippet kan køre på affald fra traditionelle 

atomkraftværker, som ikke selv producerer 

højaktivt affald, som ikke kan nedsmelte og ikke 

give radioaktive skyer.” 

Kilde: Weekendavisen (her) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iea.org/reports/nuclear-power-in-a-clean-energy-system
https://player.captivate.fm/episode/c1543b4e-9d6b-47db-9217-9a587cd302c4
https://podcasts.apple.com/dk/podcast/atomkraft-i-titangade/id1131270300?i=1000565324833
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stabilisere det globale energisystems backstop. Ustabile sol, vind og vand er ikke 
nok. Vores Brent olieprognose er ikke justeret: Q3-22 $100, Q4-22 $105, Q1-23 
$110 og Q2-23 $115. 

 

 

Kalender over vigtige begivenheder 

Tidspunkt Begivenhed 

Ultimo oktober 2022 
Udløb af aftale mellem IEA/USA om frigivelse fra strategiske 
olielagre (1,33 mtd.) 

Månedlig indtil dec. 22 
Møde i OPECs tekniske komite og efterfølgende beslutning 
blandt OPEC+ alliancens olieministre. 

December 2022 OPEC+ produktionsaftale udløber. 

December 2022 

EU/UK/USA indfører sanktioner mod at forsikre og genforsikre 
tankskibe, som sejler med russisk olie- & olieprodukter til 
EU/UK/USA… men tilsyneladende intet forbud til tredjelande 
(her) 

5. december 2022 
EU-embargo over for russisk råolie træder i kraft. Hvis 100% 
effektiv = 2,3 mtd. færre russisk råolie solgt til Europa (her). 

5. februar 2023 
EU-embargo over for russiske olieprodukter træder i kraft. Hvis 
100% effektiv = 0,8 mtd. færre russiske olieprodukter solgt til 
Europa (her). 

Oktober 2023 => 
USA begynder i trancher at genkøbe frigivelsen af 180 mio. 
tønder olie fra de strategiske olielagre, som blev tilført markedet 
i marts-september 2022 ifbm. Ruslands angreb på Ukraine. 

Kilde: Jyske Bank  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ft.com/content/333f7447-aed8-40d2-87e9-f8d289162707
https://www.csis.org/analysis/european-union-imposes-partial-ban-russian-oil
https://www.csis.org/analysis/european-union-imposes-partial-ban-russian-oil
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Oversigt over olieprisrisici 

Periode Karakter Vigtighed Retning 

Løbende OPEC+ alliancens eksistens Høj Volatil 

OPEC+ alliancen ledet af Saudi Arabien og Rusland har været en kæmpe succes med 
implementeringen af Forward Guidance, som kendt fra pengepolitiske centralbanker. 
Ruslands krig mod Ukraine og Vestens plan om at gøre sig uafhængig af russisk olie og 
gas betyder, at Rusland skal opbygge nye primære kunder i Østen (især Kina og Indien). 
Siden krigen i Europa har OPEC+ tøvet og den faktiske produktion er faldet langt efter 
Forward Guidance-planen.  Det rejser et berettiget spørgsmål, om OPEC+ kan fortsætte 
samarbejdet i en fundamentalt ændret verden. Sandsynligheden for en vedvarende 
OPEC+ alliance er ikke længere høj i vores øjne. 

Løbende Geopolitik – Iran, Venezuela & Rusland Høj Volatil 

Med krigen i Europa og et meget usikkert forløb i forhandlingerne om en ny atomaftale 
med Iran er de geopolitiske risici høje. Risiciene i Mellemøsten er høje for en militær 
konfrontation mellem Iran over for Israel, Saudi Arabien og USA. Ultimativt kan Iran lukke 
det essentielle Hormuzstræde. Europa gør alt for succesfulde atomforhandlinger for at 
åbne for iransk olieeksport (her). USA har åbnet diplomatiske forhandlinger med 
Venezuela; Verden har brug for Venezuelas ledige produktionskapacitet. 
USA/Vesten/Nato er i åben konflikt med Rusland, som strukturelt ønsker en større 
bufferzone (her) mod vest i lyst af Ruslands historiske erfaringer med invasion fra vest. 
Vesten trækker sig både politisk og forretningsmæssigt fra Rusland. Vi vurderer, at 
verden har ændret sig, og at langvarige effekter må forventes, inkl. en omlægning af 
Ruslands olie- og gasinfrastruktur fra centreret omkring Vesten/Europa over mod Østen 
(Indien og Kina). 

Løbende Grøn omstilling: ustabil og dyr energi Høj Op 

Eksplosive prisstigninger på fossil energi siden efteråret 2021, en ny verdensorden efter 
Ruslands invasion i Ukraine og Vestens strategiske neddrosling af russisk olie og gas 
udtrykker i vores øjne begyndelsen på et nyt og mere volatilt energiregime på vejen mod 
en grøn omstilling. En ny verdensorden kolliderer og forsinker en allerede 
usammenhængende energiomstilling ramt af en ESG-dagsorden, som bremser 
overgangsinvesteringer i en endnu nødvendig fossil produktion. En fremtidig lav ledig 
produktionskapacitet betyder, at oliebalancen bliver mere følsom over for både 
konjunkturudsving, geopolitiske konflikter og en ustabil vejrafhængig grøn 
energiproduktion.  I vores øjne står atomkraft som et attraktiv backstop til en ny 
generation af borgere, som ikke er påvirket af ”Nej tak til atomkraft”-bevægelsen (her). Vi 
vurderer, at de kommende års energiproduktion ikke er givet at kunne tilfredsstillende en 
ufortrødent voksende global energiefterspørgsel. Se vores strategisk analyse her. 

 

Løbende USA vs Kina – en strukturel magtkamp Middel Volatil 

USA’s storpolitiske strategi er rette mod at bremse Kinas fremmarch i en intensiveret 
indsats for at fastholde USA's eneherredømme på den globale scene. Udfaldet er ikke 
givet, men vejen fremover omfatter cyklisk eskalering, som især vil påvirke 
olieefterspørgslen (militærkonflikt=oliepris op vs handelskonflikt=oliepris ned). Vi 
vurderer, at USA ikke vedvarende kan bremse Kinas fremdrift… og derfor at magten i 
verdens må deles mellem mere end én (multipolar verdensorden). Dette indikerer en 
mere volatil fremtid (her). Ruslands invasion af Ukraine er et signal om, at vi har taget 
endnu et spring mod en multipolar verden. 

  

Kilde: Jyske Bank  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.politico.com/news/2022/08/08/agreement-nuclear-deal-iran-us-talks-vienna-00050288
https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/10/russia-geography-ukraine-syria/413248/
https://www.iea.org/reports/nuclear-power-and-secure-energy-transitions
https://jyskemarkets.com/wps/wcm/connect/jm/2fe76a61-a5c9-401c-a0f3-21bbb7b11fc5/Olieprognose+-+Januar+2022.pdf?MOD=AJPERES
https://freedomlab.org/towards-a-multipolar-world-order/
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Vigtig Investorinformation 
Jyske Bank A/S (Vestergade 8-16, DK-8600 Silkeborg, CVR-nr. DK-17616617) er under tilsyn af Finanstilsynet. 
Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for disse informationer rigtighed eller for dispositioner 
foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personligt brug for 
Jyske Banks kunder og må ikke kopieres. Hvis ikke andet er anført er kilden Jyske Bank. 
 
Dette materiale er en investeringsanbefaling, som er udarbejdet i overensstemmelse med de juridiske krav om objektiv fremlæggelse af investeringsanbefalinger og 
kravene om investeringsanalysens uafhængighed.  

Interessekonflikter 
Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikre en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er 
indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter analyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. 
Herudover må analytikere i Jyske Bank ikke have positioner i de papirer, som de udarbejder analyser om. Dækker en analytiker ind for den ansvarlige analytiker ifbm. 
sygdom, forretninger o.l. så må denne ikke handle i det pågældende papir på dagen for publicering af analysen og dagen efter. Jyske Bank kan tillige have positioner i 
de papirer, der analyseres og vil ofte have et forretningsmæssigt forhold til de analyserede virksomheder eller udstedere af de analyserede papirer. Analytikerne 
modtager ikke betaling fra enheder med interesse i analysen. 
Analyser er ikke blevet forelagt udstederen forud for offentliggørelse (medmindre andet er angivet). 
            
Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter på: 
https://www.jyskebank.dk/produkter/investering/investeringsinfo 

Modeller 
Jyske Bank anvender en eller flere af følgende modeller: 

• Simpel regressionsmodel, hvor olien værdiansættes via variabler som f.eks. udviklingen i lagre, udbudssituationer, efterspørgsels indikatorer, råvarepriser 
og volatiliteter. 

• Jyske Markets økonomiske forventninger til vækst, inflation, pengepolitik indgår i modelvariabler. 
• Positionering, markedspsykologiske vurderinger, spilteoretisk scenarioanalyse og mønstergenkendelsesteknik indgår i vurderingsmaterialet. 

Anbefalingsbegreber 
Prismål 
Prismål afspejler den retning, som olieprisen forventes at bevæge sig i over en given horisont (retning og styrke). Prismålet er et skøn for, hvor vi med overvejende 
sandsynlighed forventer at se olieprisen på den angivne horisont. Prismålet bør derfor ikke betragtes som et præcist minimum eller maksimum for olieprisen i den 
pågældende periode. 

Anbefalinger 

Den enkelte kunde bør i samarbejde med sin rådgiver altid forholde sig til den udvalgte anbefaling og strategi i forhold til kundens risikoprofil og formål. 

Opdatering af analysen 

Kursmål med forskellige horisonter ud til et år fastsættes månedligt. 
Anbefalinger og strategier udsendes og opdateres på ad hoc basis. 

Risiko 

Investering og handel med valuta og renter er behæftet med risiko, hvorfor vurderinger og evt. anbefalinger i denne analyse kan være forbundet med risiko. Se selve 
analysen for vurdering af evt. risici. Anførte risikofaktorer og/eller følsomhedsberegninger i analysen kan ikke ses som udtømmende. 

Afkast og kursudvikling 

De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger og skattemæssige forhold, da afkast efter omkostninger og skattemæssige 
forhold, vil være individuelt afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår. Det er ikke givet, at et anført forventet 
fremtidigt afkast vil stemme overens med den faktiske udvikling. De anførte forventede, fremtidige afkast er udelukkende udtryk for vores bedste vurdering.  
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. 
Prognoser i analysen kan ikke med sikkerhed anvendes som en sikker indikator for fremtidige afkast. 
 
Oplyste renter og kurser i materialet er enten seneste observerede i markedet jf. påførte tidsstempel. For realkreditobligationer henvises til Jyske Realkreditss 
hjemmeside www.jyskerealkredit.dk/erhverv/kurser. Det er vigtigt at understrege, at de oplyste renter og kurser ikke er handlebare for kunden. 

Risikomærkning 

Grøn: En type af investeringsprodukt er i kategorien grøn, hvis risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, og produkttypen ikke er 
vanskelig at gennemskue. 
Gul: En type af investeringsprodukt er i kategorien gul, hvis der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at 
gennemskue. 
Rød: En type af investeringsprodukt er i kategorien rød, hvis der er en risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller hvis produkttypen er vanskelig at 
gennemskue. 
Kompleksitet 

For at et produkt kan betegnes som ”Ikke-kompleks”: 
• Skal det kunne afhændes, indløses eller på anden måde realiseres til en offentligt tilgængelig kurs. 
• Skal det ikke indebære en faktisk eller potentiel forpligtelse for kunden, som overstiger udgiften ved erhvervelsen. 
• Skal prissætning fastsættes uden reference til andre værdipapirers priser, samt andre indekser og mål. 
• Skal der findes let forståelige, offentligt tilgængelige oplysninger om produktets karakteristika. 
• Må produktet ikke være et derivat. 

 
 

https://www.jyskebank.dk/produkter/investering/investeringsinfo

