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V letu 2014 družba Geoplin d. o. o. Ljubljana nadaljuje z
izvajanjem poslanstva konkurenčne in zanesljive oskrbe
slovenskega trga z zemeljskim plinom. Pri tem smo
veliko pozornosti namenjali širjenju nabavnih poti,
razvoju storitev za upravljanje portfelja zemeljskega plina
pri odjemalcih in celovitim rešitvam za povečanje
energetske učinkovitosti. Postali smo aktivni član
Dunajske borze CEGH, pričeli z dobavo velikim
industrijskim odjemalcem na Hrvaškem ter z odjemalci
vzpostavili projekte energetskega pogodbeništva.

Tečaj EUR/USD je v prvem četrtletju leta 2014 dosegel
lokalni vrh pri skoraj 1,4, kar je najvišje od oktobra 2011.
Tečaj se je ob koncu četrtletja malenkost znižal in ob
koncu marca kotiral pri 1,3788. Evro je pridobival na
vrednosti zaradi spodbudnih podatkov iz gospodarstva.
Na drugi strani je padec vrednosti ameriškega dolarja
povezan z zmanjšanim povpraševanjem po tej valuti.

Vir: Geoplin d.o.o. Ljubljana

Pritisk na ceno nafte je odraz zaskrbljenosti zaradi
ohlajanja razvijajočih se trgov. Ameriška agencija za
energijo EIA pričakuje padanje cene zaradi zmanjšanja
povpraševanja in manjše odvisnosti ZDA od uvoza.
Mesto največje neto uvoznice nafte je prvič prevzela
Kitajska. Agencija sicer pričakuje povprečno ceno 105
USD na sod za nafto Brent v letu 2014, v letu 2015 pa
101 USD za sod.

Vir: Geoplin d.o.o. Ljubljana

Cene destilatov FO 1 %, FO 3,5 % in GO 0,1 % so
sledile gibanju cen nafte.
Vir: Geoplin d.o.o. Ljubljana

Z uresničevanjem napovedi o rasti ameriškega
gospodarstva se bo krepila tudi valuta, ob tem pa bo
dodatno vlogo imela tudi ameriška centralna banka FED,
ki počasi zmanjšuje odkupe dolžniških vrednostnih
papirjev. V prihodnje bo vrednost tečaja odvisna še od
rusko-ukrajinske krize, monetarne politike Evropske
centralne banke in okrevanja evropskega gospodarstva.

Cena nafte Brent na londonski borzi je v prvem četrtletju
letošnjega leta nihala med 106 in 110 USD za sod. Ob
koncu marca je bilo potrebno za 159-litrski sod nafte
Brent odšteti 108 USD. Na ceno vplivajo naraščajoče
zaloge in manjše povpraševanje, nižje pa so tudi
vrednosti sklenjenih poslov na terminski borzi za
naslednje mesece.

Indeks cene zemeljskega plina, ki se oblikuje na osnovi
naftne formule in tečaja EUR/USD, je skladno s cenami
na plinskih borzah v upadu. Zaradi časovnega zamika
vpliva cen nafte je padec indeksa sicer manjši. Glede na
trenutne cene terminskih pogodb za nafto Brent pa lahko
pričakujemo, da se bo ta trend na dolgi rok nadaljeval.

Vir: Geoplin d.o.o. Ljubljana

Indeks cene zemeljskega plina CEGHIX na vozlišču
CEGH na borzi na Dunaju je v letu 2014 v padajočem
trendu, takšen trend je prisoten tudi na drugih vozliščih v
Evropi. Produkt VTP Day Ahead je ob koncu četrtletja
kotiral pri 22,47 EUR/MWh, še v začetku leta pa je bila
njegova vrednost nad 27 EUR/MWh. Mila zima ni
zahtevala večjega odjema. Nadpovprečno polna
skladišča se praznijo in pripravljajo na naslednjo zimo,
zato je na borzah zaznati precej večjo ponudbo kot
povpraševanje. Stabilizacijo cene in morebitno vrnitev na
pretekla letna povprečja cen je moč pričakovati v
prihodnjem zimskem obdobju.

Vsa navedena dejstva zagotavljajo visoko stopnjo
pripravljenosti Geoplina za nemoteno oskrbo v primeru
motenj v dobavi preko Ukrajine.

Družba Geoplin je z 18. 3. 2014 postala aktivni član
dunajske borze CEGH (Central European Gas Hub).
Članstvo omogoča neposredno trgovanje z zemeljskim
plinom na dnevnem trgu (angl. 'spot market') s fizično
dobavo zemeljskega plina kot tudi trgovanje s
terminskimi pogodbami. CEGH je sicer vodilno vozlišče
za trgovanje z zemeljskim plinom iz vzhoda na zahod.
Kot upravljavec virtualne točke omogoča mednarodnim
trgovcem z zemeljskim plinom trgovanje na območju
vstopa oz. izstopa na avstrijskem trgu, po skupnem
obsegu trgovanja pa spada med najpomembnejša
plinska vozlišča v kontinentalni Evropi.
Geoplin v navezi s svojimi poslovnimi partnerji ponuja
nabor celovitih energetskih rešitev, med katere sodijo
rešitve za energetsko upravljanje, rešitve za povečanje
učinkovite rabe energije in rešitve za lastno proizvodnjo
energije.

Vir: Geoplin d.o.o. Ljubljana

Napetosti med Rusijo in Ukrajino povzročajo
zaskrbljenost glede dobave zemeljskega plina v EU. Pri
tem je potrebno poudariti, da so razmere v letu 2014
drugačne od tistih iz leta 2009, ko je bila oskrba EU
motena. V tem času je bil zgrajen plinovod Severni tok,
posodobljene so bile tudi povezave v evropskem
prenosnem omrežju, s poudarkom na možnosti povratnih
tokov. S tem se je odprla možnost oskrbe vozlišč v
osrednji Evropi (CEGH – Avstrija, PSV – Italija) – iz smeri
Nemčije. Poleg tega so zaloge zemeljskega plina v
evropskih skladiščih zelo visoke.
Zagotovljene prenosne zmogljivosti so eden poglavitnih
dejavnikov zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom.
Geoplin
razpolaga
z
dolgoročnimi
prenosnimi
zmogljivostmi, preko dostopa do platform pa lahko izvaja
kratkoročne zakupe. Zelo pomemben je tudi dostop do
ustreznih količin zemeljskega plina na plinskih trgih.
Število trgovcev na evropskem trgu se je znatno
povečalo, kar odpira možnosti kratkoročnega nakupa.
Geoplin ima vzpostavljene pogodbene odnose z večino
ključnih trgovcev z zemeljskim plinom v Evropi, kar
pomeni, da lahko nadomesti morebiten izpad dobave
ruskega plina. Geoplin razpolaga tudi z zadostno količino
zemeljskega plina v skladišču v Avstriji.

Naj tokrat na kratko predstavimo rešitve za povečanje
učinkovite rabe energije, ki temeljijo na energetskem
pogodbeništvu, kar odjemalcem omogoča, da brez
lastnih finančnih vložkov zmanjšajo porabo energije,
povečajo energetsko učinkovitost in znižajo stroške na
enoto proizvoda.
V prvi fazi storitve energetski menedžer izvede pregled
lokacije, ki ji sledi preučitev različnih rešitev, pri čemer se
vrednotijo potencialni prihranki in njihova ekonomska
upravičenost. V naslednji fazi se za izbrano rešitev
pripravita projektna in investicijska dokumentacija. Sledi
namestitev sistema in vzpostavitev nadzora nad
delovanjem. Z zagonom se začne zaključna faza, ki v
pogodbeni dobi vključuje še redno vzdrževanje sistema.
Naročnik prejema poročila, ki med drugim prikazujejo
zajamčene in dejanske prihranke. Mesečni obroki
temeljijo na doseženih prihrankih.
Prednosti izbora tovrstne rešitve se kažejo na več
področjih. Znižajo se končni stroški za energijo, stroški
za vzdrževanje energetskih sistemov pa preidejo na
Geoplin. Pri vsem tem velja posebej poudariti, da je
menjava obstoječih sistemov za kupca izvedena brez
njegovih lastnih investicij.
PRAVNO OBVESTILO
Podatki, navedeni v poročilu Dogajanje na trgu zemeljskega plina, so nezavezujoči in Geoplin
d.o.o. Ljubljana ne jamči za njihovo točnost oz. ustreznost. Geoplin d.o.o. Ljubljana tudi ne
prevzema nobenih odgovornosti in ne bo v nobenem primeru pokril morebitne posredne ali
neposredne škode, ki bi uporabniku utegnila nastati bodisi zaradi pomanjkljivih ali napačnih
podatkov iz poročila ali napačne interpretacije le-teh.

