Poročilo o dogajanju na trgu
zemeljskega plina – četrto četrtletje 2017

Poglavitni cilj tržnih aktivnosti v zadnjem četrtletju leta
2017 je bil posvečen sklepanju kupoprodajnih pogodb s
kupci, ki do konca tega obdobja še niso imeli sklenjene
pogodbe za leto 2019 in naprej. V Geoplinu smo
nadaljevali z intenzivnim spremljanjem in obveščanjem
kupcev o dogajanjih na borzah, napovedih in trendih in
tudi o možnostih zakupov količin zemeljskega plina, vse z
namenom zagotavljanja podpore pri sprejemanju
odločitev kupcev glede upravljanja nabavnega portfelja
zemeljskega plina za leto 2018. Ob tem velja poudariti, da
so naše storitve svetovanja glede borznih trendov in
zaklepanja cene naletele na odličen odziv.
Poleg tega smo kupcem zagotavljali tudi pomoč pri
izvajanju postopkov, vezanih na urejanje vstopnih in
izstopnih zmogljivosti.
Pomembna storitev Geoplina je tudi Spletna poslovalnica
Geoplin. V zadnjem četrtletju leta smo kupce seznanili z
nadgradnjo poslovalnice, ki sedaj vključuje storitev Portfelj
in ta kupcem omogoča pregled količin glede na
metodologijo oblikovanja cene, pregled odstotka
doseganja realiziranih in napovedanih ter minimalnih in
maksimalnih pogodbenih količin in mesečne vrednosti
dobavljenega in prevzetega zemeljskega plina skladno s
pogodbo (fakturirane vrednosti) ter vrednosti glede na
napovedane pogodbene količine in pogodbeno ceno
oziroma kotacije cen za še ne dobavljene količine v
pogodbenem obdobju.
Nadgrajena Spletna poslovalnica Geoplin je konec leta
pritegnila številne nove uporabnike.

Indeks cene zemeljskega plina na avstrijski borzi CEGHIX
se je v zadnjem četrtletju lanskega leta gibal med 17,626
in 22,138 EUR/MWh. Cena je bila najnižja ravno v začetku
četrtletja in je rasla vse do sredine decembra. V zadnjem
tednu decembra pa je indeks padel zaradi temperatur,
višjih od povprečja za ta letni čas. Cene na glavnih
trgovalnih vozliščih v Evropi so se gibale ciklično in
letnemu času primerno. Tudi statistično gledano so cene
najvišje ravno v zimskem obdobju. Visoke cene indeksa
lahko pričakujemo še v prvem četrtletju leta 2018, seveda
pa je to odvisno od povprečnih temperatur. K rasti cen so
pripomogli tudi drugi trendi na energetskem trgu. Najbolj
pomembni faktorji so visoka rast cene premoga, nafte in
emisijskih kuponov.

Cene surovin so od poletja v rastočem trendu, nafta pa je
prešla nad psihološko mejo 60 USD (brent), kar je bila tudi
nekakšna tiha želja kartela OPEC. Kot je bilo pričakovati,
je OPEC podaljšal dogovor o omejitvi črpanja do konca
leta 2018. Članice so vse bolj usklajene pri omejitvi
črpanja, pri čemer Savdska Arabija prevzema največji del.
V želji po znižanju izredno velikih ameriških zalog nafte se
je oktobra uvoz v ZDA znižal na raven iz leta 1987.
Trenutni izvoz dosega le tretjino izvoza v letu 2015. Igra
na dvig cene nafte se je hedge skladom obrestovala, saj
se je ta energent od julija podražil za 50 odstotkov.
Globalne zaloge nafte so se sicer od julija znižale za
približno 100 milijonov sodov, pri čemer so ameriške
zaloge padle za tretjino. Se pa po drugi strani intenzivno
povečuje ameriška produkcija nafte. Napovedi so
optimistične in Američani naj bi v prihodnjem letu črpali po
deset milijonov sodov na dan, kar bi bil absolutni rekord,
ki je bil zadnjikrat dosežen leta 1970.
Rasle so tudi cene premoga, predvsem zaradi težav pri
izvozu iz Avstralije in Malezije, zlasti pa je na njihovo rast
vplivalo izredno visoko povpraševanje kitajskih, indijskih in
evropskih kupcev. Nizke zaloge premoga na Kitajskem, v
Indiji in Evropi, nizka proizvodnja električne energije iz
hidroelektrarn zaradi nizkih vodostajev in veliko
povpraševanje po elektriki v poletnem času zaradi visokih
temperatur so bili »bikovski« dejavniki pretekle mesece.
Cene premoga bodo po pričakovanjih ostale visoke tudi v
prihodnjih mesecih, saj ni videti, da bi povpraševanje
usahnilo.

porasel. Večji volumni so bili skoraj v celoti pretrgovani na
azijskih trgih, cene pa so bile podprte z rastjo nafte.
Globalni trg LNG je porasel za 290,5 milijona ton, kar je 12
odstotkov več kot v letu prej. Največji izvoznik ostaja
Katar, na drugem in tretjem mestu pa sledita Avstralija in
ZDA.

Nafta brent se je v zadnjem četrtletju leta gibala v rastočem trendu in se
približala 70 USD/sod.

Rasti cene premoga in cene emisijskih kuponov je sledila
tudi rast cene elektrike v Evropi. Na strani povpraševanja
je na rast vplivala velika poraba električne energije zaradi
visokih temperatur julija in avgusta, na strani ponudbe pa
nizka proizvodnja elektrike iz hidroelektrarn in vetrnih
elektrarn.

Valutni križ EUR/USD se je gibal v pasu od 1,1593 do
1,2033. Evro je vse leto rasel glede na dolar in ravno ob
koncu leta 2017 dosegel psihološko mejo 1,2000. V
začetku leta je bilo razmerje 1,0475. Močnejša
gospodarska rast v EU, bolj ohlapna monetarna politika
Evropske centralne banke in pa nekatere težave v
ameriški ekonomiji (napetost v Severni Koreji in kitajski
izhod iz dolžniških vrednostnih papirjev) so pripomogli k
padcu dolarja.

Geoplin se zaveda pomembnosti trajnostne rabe energije
in spodbuja ukrepe za zagotavljanje prihrankov energije in
povečanje energetske učinkovitosti predvsem pri končnih
odjemalcih zemeljskega plina. Učinkovito rabo energije
(URE) se lahko doseže z uporabo sodobnih tehnologij. V
Geoplinu aktivno iščemo nove potencialne projekte URE,
še posebej pri naših kupcih, in smo pripravljeni te projekte
odvisno od velikosti in kompleksnosti, tudi sofinancirati po
modelu sopogodbeništva. Na ta način podpiramo naše
kupce zemeljskega plina in jim zagotavljamo dodano
vrednost.
Na področju trženja energetskih storitev je v drugi polovici
leta 2017 družba Geoplin končala nov projekt obnove in
zamenjave razsvetljave pri industrijskem kupcu, kjer je bilo
ocenjeno, da bo prihranek električne energije znašal 65
odstotkov.
Agencija za energijo je jeseni 2017 objavila drugi Javni
poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo
elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji
toplote in elektrike. Skupna višina razpoložljivih sredstev v
javnem pozivu je znašala deset milijonov evrov, ki se
namenijo investitorjem za zagotavljanje podpor za
elektriko.

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.

Finančni trgi, valute in posledično surovine, nominirane v dolarjih, so
zaradi valutnih sprememb tudi precej volatilni in takšno stanje je
pričakovati tudi v prihodnjih mesecih.

Po tem ko se je trg utekočinjenega zemeljskega plina
(LNG) v letu 2016 le rahlo okrepil, je v letu 2017 ta precej

