
PXE CZ BL
CAL-22  107.59  (4.34)
CAL-23  77.98  (-0.44)
CAL-24  70.97  (0.19)

PXE CZ BL
Q04-21  154.95  (12.2)
Q01-22  161.29  (17.36)
M10-21  144.35  (4.35)
M11-21  165.03  (16.07)

PXE CZ PL
CAL-22  127.58  (5.96)
Q04-21  179.84  (13.92)
M10-21  169.63  (8.23)

EEX
CAL-22  104.09  (4.32)
Q04-21  151.8  (12.8)
M10-21  141.96  (5.26)

Komodity
Uhlí  123.89  (-5.61)
Plyn  42.81  (2.36)
Ropa  74.755  (0.66)
CO2  60.16  (0)

Kurzovni listek CNB
EUR  25.405  (0.05)
USD  21.643  (0.12)
GBP  29.601  (-0.18)
CHF  23.424  (0.11)

Čína slíbila, že nebude budovat nové uhelné elektrárny v zahraničí Čínský prezident Si Ťin-pching slíbil ve svém projevu na Valném shromáždění OSN, že jeho země nebude budovat nové
uhelné elektrárny v zahraničí. Ve své řeči potvrdil závazek, že Čína dosáhne uhlíkové neutrality před rokem 2060.

Německá vláda oznámila největší snížení příspěvku na OZE v jeho 20leté historii Německý ministr hospodářství, Peter Altmaier, uvedl, že příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů energie
se v příštím roce výrazně sníží. Ministr chce poplatek, který je jednou z položek regulované složky ceny elektřiny, snížit prostřednictvím dalších dotací od státu. Výraznější snížení příspěvku
umožní i současné vysoké velkoobchodní ceny elektřiny. Příspěvek by měl být snížen až o třetinu.

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.

22. září 2021

Povolenky stále nemohou popadnout dech a využít sílu plynu. Obchodují se okolo 60EUR/t, ale stále častěji se objevují v padesátkách. Dnešní aukce byla
slušně poptávaná, ale to je spíše výjimka. Gazprom opět dominoval špatným zprávám. Na říjen nedokoupil žádnou pevnou kapacitu přes Ukrajinu a navíc
výrazně snížil nákup transportní kapacity na Jamalu do Německa. Trh, který předtím zkoušel korigovat, skočil na nová maxima, kde se zatím drží. Likvidita se
významně zhoršila, dokonce na TTF se obchodují futures velmi sporadicky a s velkým rozpětím. Zásadním problémem trhu, kde chybí nabídka, je mizivá
elasticita poptávky. Ano, některé provozy na výrobu hnojiv přerušily výrobu, ale klíčem je spotřeba na topení. Cenový nárůst obvykle ovlivní poptávku, trh se
vybalancuje a začne klesat. Toto se nedá očekávat. Domácnosti zatím nepocítily nárůst cen a vlády v Evropě začínají připravovat snížení daní z energií, tedy
povzbuzovat poptávku. Moudrá vláda by pomohla nejchudším, ostatním by nabídla izolace do oken nebo doporučení, jaká teplota v místnosti je nejzdravější.
Jiné vlády seberou peníze daňovým poplatníkům a povzbudí spotřebu energií. Ani nezkouším hádat, co navrhne ta naše. Uhlí již neroste tak razantně. I to ale
stačí na rekordní ceny elektřiny. Vítr začne foukat až ve čtvrtek. Do té doby bude dominantním zdrojem energie v Německu hnědé uhlí.

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
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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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