
PXE CZ BL
CAL-21  44,64  (1,59)
CAL-22  48,23  (1,27)
CAL-23  49,20  (1,00)

PXE CZ BL
QO4-20  42,13  (0,87)
QO1-21  46,48  (1,34)
M09-20  37,25  (-0,59)
M10-20  39,78  (0,47)

PXE CZ PL
CAL-21  55,56  (1,55)
QO4-20  52,93  (0,80)
M09-20  43,88  (-0,42)

Elektřina EEX DE
CAL-21  40,54  (1,59)
Q04-20  38,23  (0,97)
M09-20  35,25  (-0,49)

Komodity
Uhlí   59,25  (-0,20)
Plyn   13,00  (0,51)
Ropa   44,94  (1,21)
CO2   26,70  (0,58)

Kurzovní lístek ČNB
EUR  26,185 Kč  (-0,14)
USD  22,262 Kč  (-0,19)
GBP  29,046 Kč  (-0,20)
CHF  24,269 Kč  (-0,14)

Instalovaný výkon offshore větrných elektráren by mohl do konce desetiletí vzrůst až 8krát, zejména díky Číně - Čína povede světový trend nárůstu offshore větrných elektráren. Uvádí to nová
studie, která zároveň predikuje, že již v tomto desetiletí bude sektor offshore větrné energetiky schopný vyprodukovat celosvětově na 900 tisíc nových pracovních míst.

Německo v červenci zaznamenalo meziročně trojnásobný počet registrovaných elektromobilů - Počet nově registrovaných elektromobilů v Německu během července dosáhl rekordních téměř
17 tisíc kusů, což činí více než 5% podíl na všech nově registrovaných vozech. V meziročním porovnání se jedná o téměř trojnásobek, u hybridních vozidel byl nárůst více než dvojnásobný.

Bosch si v Německu zajistil pomocí PPA dohod 100 GWh/rok ze solárních elektráren bez podpory - Německá technologická společnost Bosch uzavřela se třemi energetickými společnostmi
dlouhodobé  dohody o nákupu elektřiny  v celkovém objemu 100 GWh/rok. O dodávku elektřiny se postarají německé solární elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 107 MW, které
nečerpají investiční ani provozní podporu.

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.

11. srpna 2020

PXE - Povolenky se pohybují poměrně čile, ale zůstávají v úzkém pásmu, kolem 26,5 EUR plus minus půl eura. Akciové trhy udržují opatrný optimismus a
poptávka po nižších srpnových objemech povolenek v aukcích není úplně špatná (bid to cover ratio v průměru kolem 2EUR). Pořád si myslíme, že v okamžiku
slabé chvíle na akciových trzích dostanou povolenky pořádně zabrat. Trvající snížené toky plynu přes Velké Kapušany a vrcholící sezona údržby norských
těžebních a přepravních kapacit posunula spotové ceny ještě výše proti minulému týdnu, nicméně dynamika pohybu slábne. Dá se čekat, že s  mírným
ochlazením teplot v západní Evropě se dostaví korekce cen. Uhlí vzdalo nepříliš odvážné pokusy o proražení resistence (61 USD/t na CAL21 API2) a posunulo
se níže. Pokud se nedostaví další vlna optimismu, hrozí korekce. Vzhledem k tomu, že před 2 měsíci byl ten samý kontrakt kolem 53 USD, má případná korekce
slušný potenciál. Elektřina zůstává zatím v klidu. Zajímavý je vývoj na spreadu DE/CZ, kde se cena na CAL21 dostala pod 4 EUR. Díky malým spreadům na
spotu a očekávaným srážkám v povodí Dunaje očekáváme pokračování tohoto trendu.

Vývoj PXE CZ BL CAL na příští rok a kurzu ČNB (CZK/EUR) za posledních 6 měsíců

BL CAL-21 BL CZK/EUR

Mar Apr May Jun Jul Aug

36

38

40

42

44

46

48

50

EU
R
/
M
W
h

24

25

26

27

28

29

C
Z
K
/
EU
R

JS chart by amCharts

Forwardová křivka CZ BL (EUR/MWh)

Aug 10  Jul 11  Feb 11

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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