
PXE CZ BL
CAL-22  62.88  (2.46)
CAL-23  59.84  (1.42)
CAL-24  57.55  (1.49)

PXE CZ BL
Q03-21  66.31  (3.15)
Q04-21  71.75  (3.94)
M06-21  63.51  (2.68)
M07-21  66.36  (3)

PXE CZ PL
CAL-22  74.63  (2.46)
Q03-21  73.34  (3.34)
M06-21  68.88  (1.63)

EEX
CAL-22  60.78  (2.06)
Q03-21  63.86  (3.1)
M6-21  60.96  (2.32)

Komodity
Uhlí  77.2  (1.7)
Plyn  20.528  (1.31)
Ropa  68.54  (1.75)
CO2  49.45  (0)

Kurzovni listek CNB
EUR  25.845  (-0.05)
USD  21.431  (0.01)
GBP  29.819  (0.01)
CHF  23.599  (0.14)

Rekordní cena povolenek zvýší náklady tepláren i průmyslových podniků, nahoru ji tlačí spekulantiRekordní cena emisních povolenek, které platí uhelné elektrárny či průmyslové podniky za
tunu oxidu uhličitého (CO2) vypuštěného do atmosféry, zvýší náklady těchto provozů. Cenu nahoru tlačí spekulanti. Cena emisních povolenek v Evropské unii dosáhla rekordu a poprvé
přesáhla hranici 50 eur (1292 korun) za tunu. K růstu cen přispívá mimo jiné přísnější politika ochrany klimatu a také vysoká poptávka od investorů.

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.

6. květen 2021

Akcie zakončily duben na nových vrcholech, stejně jako povolenky. Začátek května je zatím nevýrazný, pokud nepočítáme kryptoměny, kde jiné coiny než
bitcoin převádějí, co znamená rally. Mimochodem tím dokazují, že teze HODLerů, že je omezená nabídka BTC a tudíž musí jít nahoru, je mírně řečeno úsměvná.
Důvod, proč jde vše nahoru, je zřejmý. Nekonečná záplava peněz od centrálních bank. FED sice připustil, že existují známky inflace i oživení na pracovním trhu,
nicméně nejméně do příštího meetingu s tím nebude nic dělat. Až bude přinucen něco udělat, bude to muset být mnohem razantnější. V EU se množí hlasy pro
zavedení pásma pro ceny EUA, ale také se nedá očekávat rychlá a razantní akce. Některým vládám vyhovuje, že z prodeje povolenek získají více peněz. Duben
byl nejstudenější za téměř čtvrt století. Noční teploty v UK dokonce za posledních 100 let. To je špatná zpráva pro vývoj na trhu, obzvlášť v kombinaci se
studeným začátkem května. V době, kdy se měly plnit zásobníky, se celá nabídka plynu pálí. V Asii se horečně plní zásobníky při vzpomínce na poslední zimu a
ceny LNG se drží nadstandardně vysoko pro toto období. Příští týden už se v Evropě snad konečně oteplí a nárůst cen se zastaví. Nicméně do doby, než se
zásobníky trochu zaplní a trh získá opět jistotu, nelze čekat dramatický propad cen. Zásoby uhlí se také vyčerpaly a ceny tomu odpovídají. To vše posunulo
forwardové ceny elektřiny na úrovně, které jsme viděli naposledy v r. 2008. I když je cena do určité míry tažena vývojem na komoditním trhu, hlavní podíl má
cena povolenky. Kdo se chce podívat do budoucnosti, nejvíc ho bude zajímat, o čem si povídali členové FOMC. Takzvané minutes budou vydány za dva týdny.
Pokud byly zastoupeny hlasy varující před přehřátím a inflací více než posledně, může to indikovat konec jízdy.

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-22  Uhlí  Plyn  CO2  Ropa

Průměrné ceny DT OTE (EUR/MWh)

Průměrná měsíční cena DT OTE  Průměrná cena za posledních 12 měsíců
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