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Geoplin je v drugem četrtletju leta 2014 nadaljeval z
aktivnostmi na področju trženja zemeljskega plina ter
energetskih storitev (ESCO – Energy Service Company),
optimiziral nabavni portfelj ter sledil in se odzival na zelo
dinamične razmere na trgu z zemeljskim plinom.

Tečaj EUR/USD je v drugem četrtletju pri vrednosti
skoraj 1,4 dosegel najvišjo vrednost od oktobra 2011. Ob
koncu kvartala se je malenkost znižal in konec junija
kotiral pri 1,3658. Evro je do sredine četrtletja pridobival
na
vrednosti
zaradi
spodbudnih
podatkov
iz
gospodarstva, kasneje pa upadel zaradi obrestne mere,
ki jo je Evropska centralna banka (ECB) znižala, in
napovedi o novih spodbujevalnih paketih za evropsko
gospodarstvo. ECB je sicer 5. junija znižala ključno
obrestno mero z 0,25 % na 0,15 % ter uvedla negativne
obresti za depozite čez noč.

Gospodarski podatki obeh najmočnejših gospodarstev,
ameriškega in evropskega, bodo vplivali tudi na ceno
denarja v prihodnje. Ključno vlogo bosta odigrali
Ameriška centralna banka (FED) in ECB s svojima
monetarnima politikama. Posebej to velja za ECB, ki želi
ohranjati nizke obrestne mere, poceni denar in stabilno
inflacijo, na drugi strani pa se FED že spogleduje z
dvigom obrestne mere, ki bi se utegnil zgoditi že v
naslednjem letu.

Cena nafte Brent na londonski borzi je bila v drugem
četrtletju v rastočem trendu. V slabih treh mesecih je sod
nafte Brent poskočil za skoraj 10 USD in dosegel lokalni
vrh pri skoraj 116 USD za sod. Vzroke za podražitev
nafte lahko najdemo v rusko-ukrajinski krizi in novih

zaostritvah v Iraku, ki bi utegnile ogroziti zadostno
dobavo nafte ob predpostavki, da bi ostale članice v
združenju OPEC črpale na zgornjih nivojih svojih
zmogljivosti. Irak sicer načrpa tri milijone sodov na dan,
kar je največ po 30 letih. To ga uvršča na drugo mesto v
združenju OPEC, takoj za Savdsko Arabijo.

Geopolitična trenja na trg prinesejo volatilnost in
negotovost. Podrobno spremljanje razmer na teh dveh
žariščih bo tako še naprej igralo ključno vlogo pri
napovedovanju cen nafte na krajši in srednji rok, medtem
ko se dolgoročna krivulja predvidoma ne bo bistveno
spremenila, saj je bolj odvisna od cikličnih gibanj, razvoja
gospodarstva in strateških korakov posameznih večjih
držav, bogatih z nafto. Povprečne napovedi za cene
nafte v naslednjih 12 do 18 mesecih napovedujejo cene
nafte Brent v pasu od 105 do 115 USD za sod.

Cene destilatov FO 1 %, FO 3,5 % in GO 0,1 % so
večinoma ostale stabilne kljub dvigu cene nafte.

Indeks cene zemeljskega plina, ki se oblikuje na osnovi
naftne formule in tečaja EUR/USD, je skladno z gibanjem
obeh glavnih elementov v prvem četrtletju upadel, v
drugem pa malenkost narasel. Zaradi časovnega zamika
vpliva cene nafte je vpliv na ceno zemeljskega plina
relativno manjši. Glede na trenutne cene terminskih

pogodb v drugi polovici leta 2014 lahko pričakujemo
upadanje cene nafte Brent in s tem cenejši zemeljski plin.

dolga ni poravnala, je Gazprom 16. 6. 2014 do
nadaljnjega prekinil dobavo za Ukrajino. Ukrajinska stran
odlaša s plačilom, ker zahteva novo dobavno pogodbo z
novo, konkurenčnejšo ceno.
Tranzitna dobava je ostala nespremenjena – tako
Naftogaz kot Gazprom zagotavljata, da bo dobava tretjim
porabnikom
(evropskim
odjemalcem)
potekala
nemoteno. Kljub temu smo v Geoplinu poskrbeli za
dodatne nabavne pogodbe, ki prinašajo večjo
razpršenost nabavnih virov. Poleg novo sklenjenih poslov
s partnerji na plinskem trgu smo si zagotovili tudi dodatne
skladiščne
zmogljivosti,
kar
povečuje
stopnjo
pripravljenosti in neodvisnosti Geoplina v primeru motenj
v dobavi zemeljskega plina preko Ukrajine.

Indeks cene zemeljskega plina CEGHIX na vozlišču
CEGH na borzi na Dunaju je v letu 2014 v padajočem
trendu, ki je prisoten tudi na drugih vozliščih v Evropi.
Produkt VTP Day Ahead je ob koncu četrtletja kotiral pri
17,593 EUR/MWh, še v začetku leta pa je bila njegova
vrednost preko 27 EUR/MWh. Vmesni skok cene
zemeljskega plina ob koncu maja je posledica
zaostrovanj med Rusijo in Ukrajino, vendar je bil premik
kratkoročen. Mila zima ni zahtevala večjega odjema.
Nadpovprečno polna skladišča se prazni in pripravlja na
naslednjo zimo, zato je na borzah zaznati precej večjo
ponudbo kot povpraševanje. Stabilizacijo cene in
morebitno vrnitev na dolgoročna povprečja je moč
pričakovati v naslednjem zimskem ciklu ali ob
morebitnem zaostrovanju rusko-ukrajinske krize.

Geoplin v povezi 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.
Tokrat predstavljamo tretji sklop rešitev, in sicer rešitve
za lastno proizvodnjo energije.
S postavitvijo lastnih virov za soproizvodnjo toplotne in
električne energije si lahko zagotovite del električne
energije iz lastne proizvodnje in s tem zmanjšate svojo
odvisnost od zunanjih virov ter tržnih gibanj. Z izvedbo
tovrstnih rešitev lahko Geoplin s svojimi partnerji
pripomore k zmanjšanju stroškov primarne energije za 15
do 30 odstotkov.
Pogosta praksa, ki jo izvajamo v našem podjetju, je
pogodbeno zagotavljanje toplotne in električne energije.
Geoplin za kupca opravi naloge načrtovanja, financiranja,
vgradnje, obratovanja in vzdrževanja sistema za
soproizvodnjo toplotne in električne energije (SPTE). V
izbranem pogodbenem obdobju kupca oskrbujemo z
dogovorjeno količino toplotne in električne energije po
dogovorjeni ceni in v parametrih, ki jih kupec potrebuje
za nemoteno poslovanje.
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.

V drugem četrtletju leta 2014 so med Rusko federacijo in
Ukrajino potekali pogovori predvsem glede plinskega
spora, jedro pogajanj predstavlja dolg Ukrajine Rusiji za
dobavljene količine zemeljskega plina. Ukrajinsko
podjetje Naftogaz je namreč dolgovalo ruskemu
Gazpromu približno 4,5 milijarde USD za že dobavljen
zemeljski plin. Ker Ukrajina do skrajnega roka plačila

