
PXE CZ BL
CAL-20  50,22  (-0,97)
CAL-21  50,14  (-0,67)
CAL-22  50,60  (-0,02)

PXE CZ BL
QO4-19  46,32  (-1,33)
QO1-20  51,96  (-1,16)
M09-19  40,95  (-0,84)
M10-19  43,00  (-1,15)

PXE CZ PL
CAL-20  61,23  (-0,62)
QO4-19  57,69  (-1,27)
M09-19  48,16  (-1,39)

Elektřina EEX DE
CAL-20  47,34  (-1,10)
Q04-19  43,47  (-1,28)
M09-19  38,80  (-1,09)

Komodity
Uhlí   63,50  (-0,25)
Plyn   17,61  (-0,12)
Ropa   58,86  (-0,90)
CO2   25,81  (-0,76)

Kurzovní lístek ČNB
EUR  25,790 Kč  (0,01)
USD  23,199 Kč  (-0,02)
GBP  28,396 Kč  (0,25)
CHF  23,696 Kč  (0,01)

! Ceny uhlí a plynu v tabulce výše odpovídají cenám z 23.8. z důvodu státního svátku 26.8. v Anglii. ! -

Cena emisní povolenky ohrožuje černouhelné elektrárny - Srpnová výroba elektřiny z černého uhlí v Německu bude na základě dosavadních údajů zřejmě rekordně nízká. Na objemu výroby
elektřiny z černého uhlí se podepisují aktuální podmínky na trhu, které jsou příznivější pro plynové elektrárny.

Se zpomalující výstavbou větrných elektráren v Německu rostou ceny elektřiny na další roky - Výstavba větrných elektráren v Německu na souši v posledních měsících výrazně zpomaluje,
což se projevuje i na situaci na energetických trzích. Podle analytiků oslovených serverem Montel je slabší tempo výstavby jedním z důvodů, proč jsou nyní ceny elektrické energie na
německé burze pro rok 2021 vyšší než pro rok 2020.

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.

27. srpna 2019

PXE - Povolenky zažily těžký týden. Přes malou nabídku v aukcích se poptávka na sekundárním trhu vypařila, spekulanti se zbavovali pozic a důvěra v další
vzestupy cen byla otřesena díky vývoji obchodních "vztahů" a pohybům na akciových trzích. Nacházíme se poblíž supportu, dá se očekávat konsolidace, ale od
příštího týdne se nabídka v aukcích zvedne zpět na obvyklé hodnoty. Pokud dojde k dalším otřesům na akciích, čekáme další poklesy na povolenkách. Spread
CAL 20-21 se otočil do mírně pozitivní křivky. Dá se očekávat další tlak na pozitivní křivku, obzvlášť pokud bude cena CALu padat.

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 cen komodit za posledních 20 obchodních dní

PXE BL CAL-20  Uhlí  Plyn  CO2  Ropa

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