
PXE CZ BL
CAL-21  49.09  (3.78)
CAL-22  51.19  (1.88)
CAL-23  51.41  (1.56)

PXE CZ BL
Q01-21  51.79  (4.63)
Q02-21  43.75  (3.46)
M01-21  52.92  (5.41)
M01-21  52.92  (5.41)

PXE CZ PL
CAL-21  59.64  (4.12)
Q01-21  64.96  (4.08)
M01-21  67.82  (4.78)

EEX
CAL-21  46.13  (2.97)
Q01-21  47.38  (2.7)
M13-21  47.23  (1.73)

Komodity
Uhlí  66.75  (3.3)
Plyn  15.519  (1.7)
Ropa  50.325  (1.72)
CO2  31.01  (0)

Kurzovni listek CNB
EUR  26.2  (-0.28)
USD  21.497  (-0.34)
GBP  29.125  (0.1)
CHF  24.294  (-0.22)

Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice letos dodá nejvíc elektřiny za 42 let Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice letos vyrobí nejvíc elektřiny za 42 let svého provozu. Dosavadní roční
maximum z roku 2015, které bylo 526 939 megawatthodin (MWh) elektrického proudu, překonala elektrárna v pátek. V nádrži je vzhledem k letošním dešťům dost vody, k vysoké výrobě
přispěla i nízká poruchovost zařízení a jeho krátké plánované odstávky.

Cena černého uhlí se vyšplhala na nejvyšší hodnotu za více než 20 měsíců Cena černého uhlí s dodávkou na následující měsíc vzrostla na nejvyšší úroveň za více než jeden a půl roku.
Důvodem je rostoucí poptávka v Číně a dalších asijských zemích. Na rekordní hodnoty vzrostly i ceny evropských emisních povolenek.

16. prosinec 2020

Povolenky se dostaly mezi dva světy, které mají čím dál tím méně společného. Svět energetiků, kteří v aukcích v prosinci zaznamenali nejnižší převis poptávky
v historii a svět levných investorských peněz, které ženou povolenky vzhůru. Dichotomie došla do takové úrovně, že spotové povolenky jsou v tomto okamžiku
nabízeny za 31,50 EUR a kontrakt DEC21 je poptáván za 32,05 EUR. Tento rozdíl se nepochybně brzy uzavře, ale krásně demonstruje, o co tady běží. Je třeba
očekávat velkou volatilitu pravděpodobně nejméně do konce roku. Na druhé straně, akciové trhy jsou vybičovány k výkonům, které mohou jen těžko udržet a
první náznak korekce na DJI pošle povolenky do vývrtky. Opět doporučujeme držet se zpět. Stabilita na plynu je historií po dramatickém růstu cen LNG v Asii.
Index průměrných týdenních cen LNG skočil v pátek o 37 % výš. To už ovlivnilo i trhy v Evropě. Spot se přiblížil 17 EUR a forwardy následovaly. Henry Hub se
pořád drží dole díky omezené kapacitě zkapalňování plynu. Předpověď na nejbližších 10 dní ukazuje na přetrvávající mráz ve větší části Asie. Nedá se tedy
čekat prudká změna. Zásobníky v Evropě jsou plné z cca 81 %. Uhlí pokračuje v rally. Kombinace zimy v Asii, odhodlání Číny proinvestovat se z krize a
neochoty kupovat australské uhlí tlačí ceny vzhůru. Vzhledem k tomu, že žádný z těchto faktů ihned nepomine, je na místě očekávat další tlak na růst cen. To
vše má za následek dramatický nárůst cen elektřiny. CAL21 dosáhnul přes 49 EUR, nejvyšší úrovně za posledních 12 měsíců. Spotové ceny se trochu uklidnily
s mírným oteplením. Vánoční svátky nejspíše přinesou další oslabení spotových cen, ale ty jsou ještě více než týden daleko. Do té doby je volatilita jedinou
jistotou.

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 PXE Vývoj cen komodit za posledních 20 obchodních dní

CAL-21  Uhlí  Plyn  CO2  Ropa

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

Front year spread (EUR/MWh)

18 23 27 Dec 07 11

-10%

0%

10%

20%

JS chart by amCharts

Jul Aug Sep Oct Nov Dec

-5

-4

-3

-2

JS chart by amCharts


