
PXE CZ BL
CAL-22  66.28  (0.23)
CAL-23  61.73  (0.51)
CAL-24  59.2  (0.15)

PXE CZ BL
Q03-21  71.21  (1.75)
Q04-21  76.23  (1.56)
M07-21  71.56  (1.48)
M08-21  69.95  (1.71)

PXE CZ PL
CAL-22  78.62  (0.32)
Q03-21  79.95  (2.87)
M07-21  79.61  (1.83)

EEX
CAL-22  63.68  (0.16)
Q03-21  69.11  (2.05)
M7-21  69.39  (1.61)

Komodity
Uhlí  81.15  (0.55)
Plyn  21.435  (0.53)
Ropa  71.475  (2.02)
CO2  51.46  (0)

Kurzovni listek CNB
EUR  25.4  (-0.05)
USD  20.853  (-0.11)
GBP  29.504  (-0.18)
CHF  23.268  (0.05)

Francie začne s průzkumnými pracemi s cílem výstavby dalších větrných zdrojů Francie plánuje do roku 2028 zdvojnásobit kapacitu onshore větrných zdrojů. Ministryně pro životní prostředí
Barbara Pompiliová v minulém týdnu představila plány na započetí průzkumných prací, které určí, které oblasti budou pro nové instalace nejvhodnější.

Nová energie pro moderní města a firmy: zelený impuls přináší podporu pro nové obnovitelné zdroje a vodu ve městě Zelený impuls míří do měst a regionů. Pokud ho dobře využijeme
můžeme postavit budoucnost Česka na udržitelném rozvoji a nabídnout dobré místo k životu. Zajem firem a měst snížit svou uhlíkovou stopu má řešení ve využití obnovitelných zdrojů, úspor
energie nebo čisté mobility. Zdravá města pak mohou doplnit zelené střechy a prvky modro-zelené infrastruktury.

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.

8. červen 2021

Konsolidace pokračovala na všech frontách. Povolenky otestovaly support a rychle se zotavily. V souvislosti s přechodem obchodování EUA z Londýna do
Amsterodamu došlo ke snížení likvidity a včerejší aukce proběhla za cenu 48,56 EUR! Dnešní aukce již za 52,03 EUR ovšem s minimálním převisem poptávky.
Zdá se, že povolenky mají nejlepší časy za sebou. Na úplné proražení supportu si ale budeme muset chvíli počkat. Plyn je stále nedostatkové zboží na spotu.
Gazprom na své platformě stále prodává pouze vzdálené produkty. Poptávka po LNG z Asie je stále vysoká a ceny v Evropě stoupají. Zásobníky se plní
relativně pomalu. Ovšem i tímto tempem budou zcela zaplněny začátkem topné sezony. Přední kontrakty na uhlí se podobně jako plyn drží vysoko, cena
delších produktů mírně klesla. Klesající produkce elektřiny z větru drží spotové ceny elektřiny velmi vysoko. Silnější produkce solárů drží alespoň cenu peaku
relativně nízko k baseloadu. Výhled nadále záleží primárně na pohledu centrálních bank na akcelerující inflaci. Komentáře jejich členů jsou nadále velmi vágní.
Zajímavou slabost projevují kryptoměny i když meme stocks a akcie s příběhem zažily lepší týden. Vsadit si na další klidný týden je o něco riskantnější než
posledně. Po takto dlouhé rally není klid úplně přirozený.

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)

Jun 7  May 8  Dec 8

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
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Průměrné ceny DT OTE (EUR/MWh)

Průměrná měsíční cena DT OTE  Průměrná cena za posledních 12 měsíců
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