
PXE CZ BL
CAL-21  44,87  (-0,97)
CAL-22  47,30  (-1,40)
CAL-23  48,42  (-0,85)

PXE CZ BL
QO2-20  36,58  (0,64)
QO3-20  41,25  (0,30)
M02-20  41,29  (1,67)
M03-20  38,45  (1,66)

PXE CZ PL
CAL-21  55,26  (-1,51)
QO2-20  42,66  (0,15)
M02-20  50,00  (0,12)

Elektřina EEX DE
CAL-21  41,87  (-1,00)
Q02-20  34,68  (0,44)
M02-20  36,05  (1,35)

Komodity
Uhlí   61,50  (1,45)
Plyn   15,48  (-0,42)
Ropa   59,03  (-6,13)
CO2   24,60  (-0,58)

Kurzovní lístek ČNB
EUR  25,230 Kč  (0,11)
USD  22,883 Kč  (0,22)
GBP  29,903 Kč  (0,44)
CHF  23,602 Kč  (0,20)

Podíl obnovitelných zdrojů na vyrobené elektřině dosáhl loni v německé oblasti 50Hertz rekordních 60 % - To je o 5 procentních  bodů více než v roce 2018.  Hodnota 60 % je světovým
rekordem pro vysoce volatilní dodávku z větrných a solárních elektráren.

V Austrálii zprovozní další megabaterii Tesly, podpoří provoz větrné elektrárny - Baterie má pomoci tamní síti při integraci výroby z obnovitelných zdrojů. Bateriové úložiště je umístěno u
větrné farmy Lake Bonney. Baterie o výkonu 25 MW a kapacitě 52 MWh pomůže stabilizovat výrobu přilehlé větrné farmy o instalovaném výkonu 278,5 MW, která ročně vyrobí dostatek
elektrické energie pro pokrytí potřeb zhruba 110 tisíc tamních domácností.

Ceny plynu se na západě Texasu propadly do záporných hodnot - Globální převis nabídky nad poptávkou vzhledem k mírné zimě v mnoha částech světa tlačí ceny zemního plynu na světových
trzích na mnohaletá minima. Situace však není tak extrémní jako na západě Texasu v oblasti Permské pánve, kde se ceny plynu opět propadají do záporných hodnot. Poprvé se tomu stalo
v loňském roce, kdy spotové ceny plynu několikrát zamířily hluboko pod nulu. Nyní se tento jev vůbec poprvé vyskytl na forwardovém trhu, kdy se dodávka plynu pro duben podle serveru S&P
Global zobchodovala ve středu za -0,02 USD/MMBtu (zhruba -0,06 EUR/MWh).

BL – BASE LOAD - rovnoměrná hodinová dodávka elektřiny v období od 00:00 do 24:00; PL – PEAK LOAD - rovnoměrná hodinová dodávka elektřiny od pondělí do pátku od 8:00 do 20:00; CAL19 - období dodávky rok 2019; Qxx-xx - období dodávky je kvartál; Mxx-xx - období dodávky je
měsíc; PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.) - Energetická burza v Praze; EEX - (European Energy Exchange AG) energetická burza v Lipsku; DE - Německo; Plyn - fyzický future zemního plynu NCG s roční rovnoměrnou dodávkou kotovaný na Powernext v EUR/MWh
(G0BY); uhlí - ARA Next Year - roční dodávka černého uhlí do přístavu Amsterdam–Rotterdam–Antwerp o výhřevnosti 6,000 kcal/kg a max obsahu síry do 1% s rovnoměrnou měsíční dodávkou po celý následující rok (USD/t); CO2- emisní povolenka (EU Emission Allowance-EUA) roční
finanční futures s dodávkou v nejbližším prosinci roku; ropa - (USD/barel) ropa typu Brent obchodovaná na světových trzích s dodávkou na následující měsíc.

28. ledna 2020

PXE - Trh s povolenkami nadále vykazuje nechuť opustit pohodlné pásmo. Po dosažení 24,0 Eur/MWh se trh vydává zase výše. Středeční velká polská aukce
naznačí další vývoj. Podobná poptávka jako při poslední aukci může vrátit ceny na horní hranici pásma, slabší poptávka povede k otestování spodní hranice.
Fundamentálně nemáme v  dohledu silný impuls pro výraznější akci, snad s  výjimkou očekávání větších srážek v  následujícím týdnu, elektrárny na Dunaji
vyrábějí v současnosti velmi málo energie. Ceny elektřiny jsou relativně stabilní, zajímavé je odtržení cen na východě Evropy od cen západních. V pracovních
dnech při silném větru v Německu nejsou výjimkou rozdíly 10-20 Eur mezi cenami denního trhu. Důvodem je již zmíněné sucho na Dunaji. V důsledku toho se
ceny na únor v Česku vyšplhaly přes 42 Eur/MWh. Gazprom v lednu obnovil prodeje plynu na elektronické platformě. To vedlo k dalšímu poklesu cen plynu,
tentokrát již mírnému. Přes rekordně vysokou zaplněnost zásobníků v Evropě a malé šance na návrat mrazů je těžké uvěřit, že by cena měla dál klesat. Mohlo
by se tak dokonce stát, že operátoři využijí nízkých cen a provedou odstávky těžebních nebo transportních zařízení kvůli opravám, které se běžně provádějí
v létě. 

Vývoj PXE CZ BL CAL na příští rok a kurzu ČNB (CZK/EUR) za posledních 6 měsíců
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Forwardová křivka CZ BL (EUR/MWh)
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Vývoj PXE CZ BL za posledních 10 obchodních dní (EUR/MWh)
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Vývoj cen komodit za posledních 20 obchodních dní

PXE BL CAL-21  Uhlí  Plyn  CO2  Ropa

Rozdíl mezi cenou v Německu a ČR v BL CAL na příští rok
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