Pohyb cen na trhu s energiemi k pondělí 10.5.2021:
ELEKTŘINA:
Povolenky CO2
1) Ceny trhu na rok 2022. Ceny elektřiny kopírují vývoj cen EUA (Emisních povolenek). Cena
Emisních povolenek opět dovršila nových maxim, téměř pokořila hranici 51,55 Eur/tunu.
Bohužel se trh s povolenkami stal významným byznysem a ztratil prvotní význam omezit emise
skleníkových plynů. Do nákupu povolenek pumpují finance obrovské finanční skupiny a
spekulanti. Pokud nezasáhne jiný aspekt (zvýšení objemu povolenek, zásah evropské unie) je
pravděpodobné, že cena energií pokoří hranici i 80 EUR/MWh v nákupu.
Vývoj cen Emisních povolenek CO2 = EUA (Eur/tunu) k 10.5.2021.

Elektřina:
2) Cena BASE (PXE) v ČR k 10.4.2021 byla 64,42 EUR/MWh
Ceny jsou nejdražší od roku 2010. Ceny mohou klidně dosáhnout hodnot roku 2009 kdy
byla ceny přes 80 EUR/MWh.

ZEMNÍ PLYN:
Ropa:
3) Vývoj Ropy – ropa opět vzrostla na 69 Dolarů/barel. Vývoj cen ropy ovlivňuje cenu Zemního
plynu.

Plyn:
4) Vývoj cen plynu PXE (PEGAS-NCG) Cena k 10.5.2021 – 21,25 EUR/MWh. Pozor nové
maximum!

SPOT:
5) Denní trh na pátek 7.5.2021 – 8,9 hodina dosáhla ceny cca 90 EUR/MWh

KURZ:

6) Kurz má tendenci klesat pozitivní náledě kolem COVID

Hodnocení/Doporučení:
Podle dostupných informací:
1) Ceny povolenek budou i nadále růst – je to byznys (něco jako BitCoin), virtuální povolení
produkovat emise, do kterého je napumpováno příliš noho financí, než aby mělo dojít
k propadu cen. To znamená, že veškeré neekologické zdroje budou muset promítnout do
výrobních nákladů tento virtuální náklad (teplárny, uhelné elektrárny).
a) Možný pokles: léto – korekce klidně i o 5 EUR/MWh – prakticky ceny povolenek rostou již
½ roku kontinuálně a korekce jistě nastane
b) Další prudký pokles může nastat, pokud bude v Evropě velmi silná 3(4) vlna COVID -19, díky
proočkování však toto nepředpokládám, pouze pokud by se rozšířily mutace, na které
nebudou působit aktuální vakcíny
c) Také je možné to, že celé toto je velká bublina, která vychází z velmi sině se rozvíjející
ekonomiky v Evropě = makro čísla jsou velmi optimistická oproti tomu, co se očekávalo.
Domnívám se, že dříve nebo později musí tato bublina prasknout a to s určitým odstupem
po rušení veškerých opatření, které do ekonomik pumpují finance.

2) Kurz – podle informací, by mělo během roku 2021 dojít k posilování koruny.

3) Plyn – ceny plynu jsou pod vlivem dění kolem povolenek, dlouhé zimy a ceny ropy.
V předchozích letech, kdy byly zimy mírné již nyní se plnily plynové zásobníky. V současné
době se zásobníky plynu stále vyprazdňují. Pokles ceny plynu by mělo nastat, po naplnění
zásobníků na zimu 2021/2022.

V Ostravě 10.5.2021, B. Novosad

