
PXE CZ BL
CAL-21  44,50  (2,18)
CAL-22  46,84  (1,43)
CAL-23  47,88  (1,29)

PXE CZ BL
QO3-20  34,61  (1,61)
QO4-20  42,07  (2,14)
M07-20  32,89  (1,13)
M08-20  33,60  (1,88)

PXE CZ PL
CAL-21  55,57  (2,27)
QO3-20  42,62  (1,78)
M07-20  39,76  (1,91)

Elektřina EEX DE
CAL-21  39,75  (2,23)
Q03-20  32,21  (1,66)
M07-20  30,54  (1,23)

Komodity
Uhlí   55,00  (1,17)
Plyn   12,71  (0,48)
Ropa   43,00  (3,15)
CO2   24,53  (2,37)

Kurzovní lístek ČNB
EUR  26,665 Kč  (-0,02)
USD  23,777 Kč  (0,07)
GBP  29,522 Kč  (-0,24)
CHF  25,026 Kč  (0,04)

Čína plánuje do konce roku zastropovat instalovaný výkon v uhelných elektrárnách i počet dolů - Čína plánuje do konce letošního roku zastropovat instalovaný výkon uhelných elektráren a
počet uhelných dolů. Prostor má dostat obnovitelná energie. Výraznější rozvoj OZE však omezuje nedostatečně rozvinutá přenosová soustava.

Německo chce zabezpečit dodávky elektřiny vypsáním společných aukcí pro OZE a plynové elektrárny - Německá vláda zvažuje zavedení kombinovaných aukcí pro obnovitelné zdroje a
plynové elektrárny, aby zajistila dostatek stabilního výkonu pro svoji elektrizační soustavu. Uvádí to vládní dokument k jednání německé kancléřky s ministry jednotlivých spolkových zemí.

Evropské rafinérie cílí na dekarbonizaci pohonných hmot do roku 2050 - Asociace FuelsEurope představila strategii pro kompletní dekarbonizaci dopravních pohonných hmot do roku 2050.
Na realizaci bude potřeba vynaložit finanční prostředky vy výši až 650 miliard eur.

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.

23. června 2020

PXE - Akcie znovu posilují a povolenky se přidávají. EUA prorazily rezistenci a překročily 25EUR/MWh. Překážkou v  růstu jsou aukce, ale i s  tím se trh
vypořádal. Dnešní aukce skončila dost hluboko pod trhem a převisem poptávky pouze 23% nad nabídkou. Trh se propadnul pouze na pár minut a za hodinu už
byl zpět na maximech. Trh se zdá být zcela odtržen od fundamentu. Kupodivu ani skandál Wirecard a následný 85% propad jejich akcií neotřásl optimismem
investorů. Při nulových nebo záporných úrokových sazbách se dá rozumět nižším nárokům na ziskovost aktiv. V současnosti ovšem vyšší růst dosahují aktiva,
která mají zisky nulové a nejvyšší ta, která jsou stále ve ztrátě. Dost to připomíná přelom tisíciletí, tehdy měla tato aktiva společný název dotcom. Ceny plynu
mají dovolenkovou sezonu. Převis aktuální nabídky klesá, ale současně stoupá zaplněnost zásobníků. Ty jsou zaplněny ze 77%. V této době je standart kolem
55%. Výsledkem je malá aktivita a malé cenové změny. Uhlí mírně stoupnulo a pomohlo forwardovým cenám na elektřině dosáhnout úrovně, které jsme
naposledy viděli před vypuknutím Covid opatření v Evropě.  Při současných cenách spotu (25,93EUR průměr v červnu) se to zdá jako velký optimismus. 

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