Poročilo o dogajanju na trgu
zemeljskega plina – Q3 2017

Glavni cilj tržnih aktivnosti v tretjem četrtletju je bil
posvečen izvajanju veljavnih in sklepanju novih
kupoprodajnih pogodb s kupci. Pogled na obdobje
pokaže, da so cene zemeljskega plina vse četrtletje z
izjemo nekaj dni vztrajno naraščale. V Geoplinu smo
nadaljevali z obveščanjem kupcev o dogajanju na
borzah, napovedih in trendih in tudi o možnostih zakupov
količin zemeljskega plina, vse z namenom, da kupcem
olajšamo sprejemanje odločitev v zvezi z upravljanjem
njihovega nabavnega portfelja zemeljskega plina v letu
2018.
Prav tako smo nadgrajevali spletno poslovalnico Geoplin,
ki našim kupcem omogoča vpogled v vse pomembnejše
podatke, vezane na izvajanje veljavnih pogodb za
dobavo zemeljskega plina. Dodana je bila tudi aplikacija,
ki omogoča pregled vrednosti količinskega portfelja do
konca leta.
Poleg tega smo kupcem nudili pomoč pri izvajanju
postopkov, potrebnih za urejanje vstopnih in izstopnih
zmogljivosti.

Indeks zemeljskega plina na avstrijski borzi CEGHIX se
je v tretjem četrtletju leta gibal med 15,95 in 18,765
EUR/MWh. Najnižjo ceno je dosegel v juliju, ko je cena
za kratek čas padla celo pod 16 EUR/MWh. Najvišjo
ceno pa je borzni indeks cene dosegel ravno ob koncu
četrtletja.
Cene na glavnih trgovalnih vozliščih v Evropi so vztrajno
rasle od konca julija in so dosegle nivoje, ki jih ni bilo
zaznati od konca marca. Najbolj pomembni faktorji, ki so
vplivali na ta močan bikovski trend, so visoka rast cen
premoga, nafte in emisijskih kuponov, ekstremno nizki
vodostaji v južni in osrednji Evropi, zmanjšane dobav
utekočinjenega zemeljskega plina ter sorazmerno nizke
zaloge zemeljskega plina v skladiščih po Evropi.

Cene premoga so naraščale zaradi težav pri izvozu iz
Avstralije in Malezije, predvsem pa je na rast cen 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 pretekla
dva meseca. Cene premoga bodo po pričakovanjih
ostale visoke tudi v prihodnjih mesecih, saj ni videti, da bi
povpraševanje usahnilo.
Nafta brent je do nedavnega trgovala v pasu med 44 in
57 USD/sod, v zadnjih dneh septembra pa je prebila
zgornji nivo, potem ko je OPEC dosegel dogovor o
verjetnem podaljšanju zamrznitve proizvodnje nafte v
svojih članicah. Dodaten pritisk na rast cene so tudi
geopolitična trenja na Srednjem vzhodu in v Severni
Koreji.
Rasti cene premoga in cene emisijskih kuponov je sledila
tudi rast cene elektrike v Evropi. Na strani povpraševanja
je bil pozitiven dejavnik velika poraba električne energije
zaradi visokih temperatur julija in avgusta, na strani
ponudbe pa je na rast cen vplivala nizka proizvodnja
elektrike iz hidroelektrarn in tudi vetrnih elektrarn. Cena
za dobavo pasovne energije v Nemčiji je od začetka
avgusta zrasla za več kot 10 %.
Tudi fundamentalni dejavniki na plinskem trgu so
usmerjeni v rast cen. Stanje skladišč v EU je v primerjavi
s petletnim povprečjem za okoli dve odstotni točki nižje.
To je dodatni element, da bi lahko zaradi napovedi mrzle
zime cene na borzah dobile dodaten zagon, saj bi nizke

temperature v oktobru ali novembru močno načele že
tako nizke zaloge zemeljskega plina.

Nafta je v porastu od meseca junija, ko je sod brent
dosegel lokalno dno pri 44 dolarjih, sod WTI pa je bil
takrat še dva dolarja nižje. Ob koncu septembra sta se
soda gibala že pri 55 (brent) oziroma 50 (WTI) dolarjih.
Želja kartela OPEC po višjih cenah je bila tako vsaj
deloma izpolnjena, v zadnjih tednih pa je svoje naredila
še močna sezona tornadov, ki pustošijo po Srednji in
Južni Ameriki. Tornado Harvey je glede na svojo pot
vnesel precej nervoze na naftni trg, saj je prešel preko
dela Mehiškega zaliva, kjer se nahajajo močne ameriške
rafinerije, s tem pa onemogočil predelavo nafte v bencin.
Ameriške zaloge bencina so zato upadle, cena pa je
poskočila na dvoletni vrh.
Pomemben je tudi podatek, da je ob koncu drugega
četrtletja trg kratkoročno celo prešel v ravnovesje, kar se
je zgodilo prvič po letu 2013. Od julija smo tako spremljali
mešano naftno dinamiko, kjer so se podatki o zalogah
tedensko spreminjali iz minusa v plus in obratno. Smer in
magnituda spremembe cene sta tako v zadnjih tednih
spet tesno povezani s ponudbo in povpraševanjem. S
tega stališča bi bila potrebna izrazita pozitivna raven
povpraševanja, da bi upravičila trenutne cene, v
nasprotnem primeru lahko pričakujemo, da bo po
končani sezoni tornadov cena nafte verjetno padla.
Povpraševanje bi se lahko deloma okrepilo zaradi
pričakovane gospodarske rasti, ki je močno soodvisna od
cene nafte, vendar trenutna slika kaže izrazito
prehitevanje cene nafte. Glede na našteto lahko
pričakujemo, da je cena nafte navzgor precej omejena,
ob predpostavki, da se ne spremenijo pogoji na
ponudbeni strani.

Podobno kot cena nafte so tudi cene srednjih destilatov
ob prehodu proti koncu tretjega četrtletja začele rahlo
pridobivati na vrednosti. Skladno s pričakovanji na
področju cen nafte se bodo gibale tudi cene naftnih
derivatov.

Valutni križ EUR/USD se je v tretjem četrtletju leta gibal v
pasu od 1,1127 do 1,2033. Napetost med Severno
Korejo
in
ZDA,
hurikani in nekoliko
slabši
makroekonomski podatki so dvignili valutni križ celo
preko psihološke meje 1,20. Vrednost evra je ob koncu
četrtletja malenkost padla, kar je predvsem posledica
geopolitične slike in situacije v Španiji. Če se zadeva ne
bo umirila, bi utegnila vrednost evra še pasti, seveda pa
je to odvisno odnosov med ZDA in Severno Korejo. V
primeru da pride do resnejših spopadov, bi dolar utegnil
krepko zanihati.

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

V začetku julija je Agencija za energijo na svoji spletni strani
objavila Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji
v letu 2016. V poročilu so med drugim podrobno opredeljeni
količinski podatki o nakupu in prodaji električne energije,
zemeljskega plina in toplote v Sloveniji. Poročilo zajema tudi
aktivnosti na področju varstva potrošnikov na energetskem
trgu in področju obnovljivih virov energije. Iz podatkov
izhaja, da je Geoplin na področju prodaje zemeljskega plina
v Sloveniji med podobnimi družbami zadržal vodilno vlogo.

Geoplin v sodelovanju z industrijskimi kupci nadaljuje širitev
energetske dejavnosti. V obravnavanem obdobju sta bili
končani prenova razsvetljave pri končnem kupcu iz
segmenta proizvodnje barv ter proizvodnja hladu pri kupcu
iz živilske industrije. Predvideno je dolgoročno pogodbeno
poslovno sodelovanje v obliki pogodbeništva.
V obdobju poskusnega obratovanja hladilnega agregata, ki
je bil zagnan sredi poletja 2017, se trenutno izvaja
optimizacija obratovalnih parametrov.
V Geoplinu služba za trženje aktivno išče nove potencialne
projekte učinkovite rabe energije, še zlasti pri svojih kupcih
zemeljskega plina.

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.

