
PXE CZ BL
CAL-21  46,74  (2,99)
CAL-22  49,57  (3,21)
CAL-23  49,83  (2,92)

PXE CZ BL
QO2-20  35,22  (1,50)
QO3-20  41,06  (2,14)
M03-20  33,03  (0,05)
M04-20  34,17  (1,58)

PXE CZ PL
CAL-21  57,09  (2,96)
QO2-20  41,06  (1,38)
M03-20  41,09  (-0,51)

Elektřina EEX DE
CAL-21  43,13  (2,88)
Q02-20  32,92  (1,50)
M03-20  29,85  (0,00)

Komodity
Uhlí   61,20  (2,80)
Plyn   16,02  (1,31)
Ropa   57,61  (4,30)
CO2   25,04  (1,88)

Kurzovní lístek ČNB
EUR  24,795 Kč  (-0,23)
USD  22,883 Kč  (0,03)
GBP  29,788 Kč  (0,22)
CHF  23,300 Kč  (-0,09)

Obnovitelná energie se v roce 2018 podílela 21 % na energii spotřebované pro vytápění a chlazení v EU - Obnovitelná energie se v Evropské unii v roce 2018 podílela 21 % na celkové energii
spotřebované na vytápění a chlazení. Tento podíl stabilně roste a za posledních 14 let se zvýšil o tři čtvrtiny. Uvádí to zpráva evropského statistického úřadu Eurostat z minulého týdne.

V Evropě se za loňský rok nainstalovalo rekordních 3,6 GW offshore větrného výkonu - Loňský rok zaznamenal rekordní výstavbu offshore větrných elektráren. 10 nových offshore větrných
parků se v Evropě postaralo o rekordní přírůstek instalovaného výkonu o hodnotě 3,6 GW. Hlavní podíl na rekordním růstu měly Spojené království a Německo, které celkově vedou v kategorii
instalovaného výkonu v offshore větrných zdrojích.

Slabá globální poptávka a nadměrná dodávka vyvíjejí tlak na cenu plynu - Nadměrné dodávky zkapalněného zemního plynu, stejně jako nadprůměrně zaplněné zásobníky zemního plynu,
vytvářejí tlak na ceny zemního plynu v Evropě i v Asii. Ruský gigant Gazprom proto snižuje své prognózy vývozu.

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.

18. února 2020

PXE - Překvapivá odolnost trhu proti razantnímu poklesu přilákala nové spekulativní peníze. Usuzujeme tak z faktu, že k nárůstu cen dochází v hodinách, kdy
otvírá trh v USA a také z neskutečné nálady na akciových trzích.  EUA vyletěly za pár dní o 2 EUR. Dobrá nálada určitě pár dní přetrvá, ale zprávy z evropského
průmyslu jsou velmi chmurné, fundamentálně není žádný důvod k optimismu. V posledních dnech bylo čím dál obtížnější najít likviditu na nízkých cenách
plynu a tak není s podivem, že spotové ceny poskočily nahoru, zpět přes 10EUR/MWh. Vhledem k tomu, že Gazprom pokračuje v prodejích na elektronické
platformě a LNG tankery hledají kupce, nečekal bych výrazné pokračování. Silný vítr v poslední době má za následek, že krátkodobé kontrakty na elektřině
zůstávají rekordně nízko, zatímco dlouhý konec křivky stoupal z výše uvedených důvodů. Březnový baseload stále pod 34 EUR/MWh, kdežto Cal. 21 stoupl až o
4 EUR od spodních úrovní z minulého týdne.

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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