DOGAJANJE NA TRGU
ZEMELJSKEGA PLINA
Četrtletno poročilo
Januar
se
postavljajo 2016
na novo, kar bo najverjetneje
trajalo več let. Prva posledica tega procesa

V družbi Geoplin smo uspešno sklenili leto 2015, v
katerem smo na domačem in tujih trgih prodali 1.486 mio
Sm3 zemeljskega plina. Nadaljevali smo z razvojem
storitev, povezanih z energetsko učinkovitostjo in
proizvodnjo energije iz trajnostnih virov. Uspeli smo
zagotoviti zahtevane prihranke energije pri končnih
odjemalcih brez stroškov kupcev, kar bo naš cilj tudi v
letu 2016.

pa je znižanje povprečne cene nafte na okoli 50 dolarjev
za sod. Ta cena je za večino naftnih igralcev dolgoročno
težko vzdržna oziroma zahteva velike prilagoditve.
Podatki o obsegu vrtanja, raziskovanja novih vrtin in
dejanskega črpanja kažejo, da so cene nafte v veliki meri
pod nivojem, ki še omogoča povečanje naložb v nove
projekte. Učinek znižanja investicij je posledica ne samo
nižjega denarnega toka iz poslovanja naftnih družb,
temveč tudi zaostrenih pogojev financiranja. Cena soda
nafte se je ob koncu preteklega leta nahajala celo pod 37
dolarjev, kar je najmanj od leta 2009.

Cene zemeljskega plina, ostalih energentov in surovin so
še vedno pod velikim pritiskom. Manjša poraba, višje
zaloge, toplejše vreme in predvsem večja ponudba so
dejavniki, ki so vplivali na 30-odstotno znižanje cen
zemeljskega plina v primerjavi z začetkom leta 2015.
Decembra je zemeljski plin na borzah po Evropi dosegel
celo najnižje cene v celotnem letu, kar je izreden pojav,
upoštevajoč dejstvo, da se povpraševanje po
zemeljskem plinu posebej poveča v zimskem času.

Negativni trend je posledica neravnovesja med ponudbo
in povpraševanjem na trgu ter vse večjih zalog nafte
predvsem v ZDA, ki so tudi začele z revolucijo črpanja
črnega zlata. Padec cene nafte ima na ameriški naftni
sektor nedvomno večji vpliv, kot so analitiki sprva
napovedovali, zato tudi ameriška agencija EIA vztrajno
niža svoje napovedi glede višine cene nafte.

Ob koncu preteklega leta je indeks CEGHIX v Avstriji
kotiral pri 16,2 EUR/MWh, kar je najnižje od uvedbe tega
indeksa leta 2013. V zadnjem četrtletju leta je cena padla
za dobrih 16 odstotkov, zima pa se je začela s precej
višjimi temperaturami kot v preteklih letih. Trend padanja
se utegne nadaljevati, saj so prihodnji produkti še
malenkost cenejši. Zemeljski plin je v zadnjem letu precej
odvisen od cene nafte in glede na napovedi se utegne
cenovna krivulja obrniti šele v drugi polovici leta 2016.

Svetovni naftni trg se je v letu 2015 korenito spremenil in
oblikovale so se nove smernice oblikovanja cen in
ravnotežja med glavnimi silami na trgu. Razmerja moči

Naftni kartel OPEC je v novembru načrpal 31,7 milijona
sodov nafte na dan, kar je največ v zadnjih treh letih, in
to kljub presežni ponudbi nafte na trgu. Trenja znotraj
kartela so sicer vedno večja in nobena od članic noče
znižati svojega črpanja. To se kaže tudi v dejstvu, da
skupaj načrpajo 1,7 milijonov sodov na dan več od
uradne kvote.
Cene surovin na borzi so v letu 2015 znatno padale. Na
letnem nivoju je košarica z najbolj pogosto trgovanimi
surovinami izgubila 20 odstotkov vrednosti. Največji
padec cen je zaznati pri industrijskih kovinah, ki so celo
na najnižjem nivoju od leta 2007.

Podobno kot cena nafte so tudi cene srednjih destilatov
ob prehodu v četrti kvartal občutno padle. Pričakovane
vrednosti sicer kažejo na nadaljevanje padajočega
trenda, ki traja že vse od začetka preteklega leta.

Valutni križ EUR/USD se je v zadnjem kvartalu gibal v
pasu od 1,05 do 1,14, pri čemer je dolgoročni trend še
vedno gibanje proti pariteti tečajev. Tendenca padanja
evrske valute se je okrepila, potem ko se je ECB odločno
zavzela za ohranitev mesečnih nakupov obveznic in
dala jasen znak, da gospodarstvo še ni dovolj močno za
dvig obrestne mere in spremembe monetarne politike.
Masivno
odkupovanje
evrskih
obveznic
lahko
pričakujemo vse do septembra 2016, ko se utegne
prvotni program končati ali vsaj zmanjšati. Evro je v letu
2015 izgubil dobrih 12 odstotkov vrednosti in v primerjavi
z ameriškim dolarjem dosegel najnižje nivoje v zadnjih 12
letih.
Na drugi strani Atlantika je ameriška centralna banka
FED ubrala drugačno pot in se v decembru odločila za
dvig ključne obrestne mere za 0,25 odstotne točke. Dvig
se je zgodil prvič po začetku finančne krize, nov obrestni
pas pa sedaj znaša od 0,25 do 0,5 odstotka. Kot so
napovedali pri FED-u, je zaradi razvoja gospodarskih
razmer predvidoma pričakovati, da bodo ključno dolarsko
obrestno mero zelo postopno zviševali tudi v letu 2016.
Zaradi zvišanja obrestnih mer analitiki pričakujejo
dodatno rast dolarja v primerjavi z drugimi valutami.
Nekatere napovedi segajo vse do tečaja 0,95, kar bi bil
najnižji tečaj od uvedbe skupne evrske valute.

Politiki FED in ECB bosta še naprej ključni pri oblikovanju
tečaja EUR/USD, svoje pa bodo dodali še
makroekonomski podatki obeh ekonomij. Trenutna slika
je precej boljša v ZDA, saj ji pri Svetovni banki za leto
2016 napovedujejo 2,8-odstotno gospodarsko rast,
Evropski uniji pa le 1,8-odstotno.

V letu 2015 je svetovni trg UZP ponovno porasel, z
novimi ponudniki na trgu pa tudi njegova konkurenčnost.
Po štirih letih uravnotežene ponudbe je preteklo leto
prineslo presežek, ki se pozna v nižji ceni. Med večjimi
novimi igralci na trgu je Avstralija, kjer se trenutno gradijo
največji novi terminali za UZP na svetu. ZDA so ob
koncu leta začele s prvimi dobavami UZP iz Mehiškega
zaliva. Poglavitni končni trg še vedno ostaja Azija, kjer se
je poraba UZP po jedrski nesreči v Fukušimi skokovito
povečala.
Analitiki pričakujejo rast porabe UZP do leta 2025 v višini
od 5 do 7 odstotkov letno, kar je dvakrat več od dviga
porabe konvencionalnega zemeljskega plina. V letih
2016 in 2017 je pričakovati, da bo trg precej volatilen,
predvsem zaradi novih prodajnih poti in terminalov, ki
bodo vplivali tudi na končno ceno.

Kazalo je že, da je projekt Turški tok ravno pred
začetkom gradnje, ko je turška vojska na meji s Sirijo
sestrelila rusko vojaško letalo. Odnosi med državama so
se močno zaostrili. Besedni vojni so z novim letom sledile
ruske sankcije proti Turčiji. Posledično je do nadaljnjega
zamrznjen tudi projekt Turški tok.
Proti koncu novembra je Rusija prekinila dobavo
zemeljskega plina Ukrajini, ker slednja ni zagotovila
vnaprejšnjega plačila za dobavo novih količin. Ukrajinski
Naftogaz naj bi sicer imel dovolj zalog zemeljskega plina
za letošnjo sezono. Prvi mož Gazproma Aleksej Miller je
opozoril, da bi bila posledično lahko ogrožena
zanesljivost dobave za tranzit do Evrope. Kljub napovedi
možnih prekinitev pa je dobava ostala nemotena.

V letu 2015 je Geoplin nadaljeval z razvojem na področju
obnovljivih virov energije (OVE) ter njene učinkovite rabe
(URE). Pri tem sledimo ciljem zagotavljanja največjih
možnih prihrankov s čim manjšimi sredstvi.
Na področju URE smo s sodelovanjem pri projektih, ki so
jih izvajali kupci, uspeli zagotoviti pričakovane prihranke
energije in zadostiti zakonskim zahtevam. Energetski
pregledi, sistemi upravljanja z energijo, optimizacija
parnega sistema in sistem za koriščenje odpadne toplote
so projekti, ki bodo kupcem omogočili znatne prihranke.
Geoplin ponuja celovite energetske rešitve od
identificiranja projektov, projektiranja, izvedbe ter
financiranja, in sicer preko klasičnega financiranja ali
pogodbeništva. Slednje končnemu uporabniku energije
omogoča znižanje stroškov za energijo brez lastnih
vložkov. Sodelovanje s končnim kupcem poteka
transparentno in temelji na dejansko doseženih
prihrankih.
Na področju OVE ter soproizvodnje z visokim izkoristkom
smo v letu 2015 proizvedli 8,5 GWh toplotne in 6,3 GWh
električne energije. Kupcem smo preko pogodbeništva
uspeli zagotoviti konkurenčen in trajnosten vir energije.
Delovanje naprav nenehno optimiziramo in hkrati iščemo
nove priložnosti s tega področja.
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.

