
PXE CZ BL
CAL-20  49,09  (-0,46)
CAL-21  50,59  (-0,35)
CAL-22  50,82  (-0,22)

PXE CZ BL
QO1-20  49,63  (-1,15)
QO2-20  44,46  (-0,43)
M12-19  43,25  (-0,93)
M01-20  -  (-)

PXE CZ PL
CAL-20  59,88  (-0,22)
QO1-20  62,21  (-0,89)
M12-19  55,12  (-0,81)

Elektřina EEX DE
CAL-20  45,94  (-0,36)
Q01-20  46,13  (-1,00)
M12-19  41,00  (-0,28)

Komodity
Uhlí   62,50  (-1,70)
Plyn   16,68  (-0,57)
Ropa   62,18  (0,04)
CO2   24,93  (-0,83)

Kurzovní lístek ČNB
EUR  25,510 Kč  (-0,00)
USD  23,103 Kč  (0,24)
GBP  29,752 Kč  (0,22)
CHF  23,249 Kč  (0,10)

Amper Market partnerem soutěže Rodinná firma roku 2019 - Ve středu 30. října 2019 vyvrcholila hlavní tuzemská soutěž o nejlepší rodinné firmy „Equa bank Rodinná firma roku“, kterou
organizuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a jejíž je Amper Market partnerem. Gratulujeme firmě Alika a Akord Kvint za umístění na prvních pozicích v kategoriích Malá
firma a Střední firma a firmě TOPVET za výhru Ceny veřejnosti. Celou zprávu najdete na našem webu. 

Největší nizozemská plovoucí solární elektrárna byla uvedena do provozu - V Nizozemsku byla spuštěna tamní největší plovoucí solární elektrárna o instalovaném výkonu 14,5 MW. Jedná se
již o třetí podobný projekt společnosti BayWa na území Nizozemska. Celkově chce společnost instalovat v zemi tulipánů až 100 MW plovoucích solárních elektráren.

Největší větrná turbína na světě, Haliade-X, začala vyrábět elektřinu - Společnost GE Renewable Energy zaznamenala důležitý milník na cestě k získání certifikace pro svoji větrnou turbínu
Haliade-X. Prototyp této v současné době největší turbíny na světě začal minulý týden v rotterdamském přístavu vyrábět elektřinu. Haliade-X s instalovaným výkonem 12 MW a lopatkami s
délkou přes 100 metrů by se měla začít sériově vyrábět do dvou let. Výrobce eviduje zájem o tento typ turbíny u projektů s instalovaným výkonem téměř 5 GW.

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.

12. listopadu 2019

PXE - Máme za sebou další poklidnější týden bez překvapivých zpráv a vyjádření o Brexitu nebo obchodních válkách, kdy povolenky z počátku týdne klesly a
zbytek týdne obchodovaly kolem úrovně 25 EUR. Cena uhlí ale celý minulý týden klesala a Cal 20 API2 se aktuálně obchoduje těsně pod 63 USD/t. Takto nízko
se od léta obchodovaly jen 8 obchodních dní. Spolu s uhlím klesají i futures kontrakty na plyn, což tlačí dolů i cenu elektřiny, které se nachází nejníže od dubna
tohoto roku (Call 20 aktuálně kolem 48,7 EUR). SPOTové ceny velice pozvolna rostou a průměr BASE od začátku listopadu se dostal na úroveň 40,79 EUR.
Kontrakty na následující měsíc a kvartál se také dostávají pod tlak a dnes se Prosinec prodává za 42,15 EUR a Q1 za 49,2 EUR. Což je od začátku měsíce
pokles o 2,75 EUR u prosince o 2,3 EUR u prvního kvartálu.

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