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Svarbiausi įvykiai Spalio pirmąją savaitę buvo stebimos palankios elektros kainų 
tendencijos Nord Pool biržoje. Pirmosiomis spalio dienomis SPOT 
vidurkis buvo 37,52 Eur/MWh ir tai buvo ženkliai mažiau nei pernai 
tuo pačiu laikotarpiu. Tam daugiausiai įtakos turėjo palanki vėjo 
generacija, vidutiniškai 151 MWh/val. Taip pat svarbu paminėti, kad 
didžioji dalis Prancūzijos atominių elektrinių (AE) sugrįžo prie įprastų 
generacijos apimčių. Jau nuo spalio 4 dienos AE gamyba 
PrPrancūzijoje siekė 38,4 GWh/val. ir prognozuojama, kad mėnesiui 
įpusėjus sieks 41 GWh/val., o tai atitinkamai palankiai atsilieps ir 
regiono elektros kainai.

Spalio mėnesio paskutinę savaitę Nord Balt jungtis dėl vykusių 
remonto darbų negalėjo rinkai patiekti elektros energijos iš 
Švedijos. Tad natūralu, kad remonto darbai paskutinę mėnesio 
savaitę turėjo įtakos aukštesnių kainų fomavimuisi Baltijos regione.

Pastaraisiais metais ir toliau stebime gerą tendenciją Baltijos šalių 
regione, nes kaina kasmet sumažėja net 15-18 %.

Apie ateities tendencijas kol kas sudėtinga kalbėti dėl pasaulį 
apėmusios antrosios COVID-19 bangos. Spėjama, kad elektros 
vartojimas gali sumažėti dėl skirtingose šalyse įvedamo karantino. 
Tačiau kol kas sunku pasakyti, ar sumažėjimas bus kaip šių metų 
kovo - gegužės mėnesiais. Žvelgiant istoriškai, Nord Pool SPOT 
kainos turėtų išlikti panašios į dabartines - 37-40 Eur/MWh.
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Palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai, rugsėjo mėnesio 
Europos dujų biržose Nyderlandų TTF kainų indeksas 
sumažėjo 12 proc. Didmeninės rinkos dalyvius veikia 
neapibrėžtumas dėl COVID-19 antros bangos ir būsimos 
žiemos. Kas tiesiogiai gali daryti įtaką ir vartojimui.

Spalio ir lapkričio mėnesiais gamtinių dujų kainos laikosi 
sezoniškumo tendencijų ir pradėjus šildymo sezoną, natūralu, 
kad kainos kyla. Jei ir toliau išliks gan nedidelis suskystintų 
gamtinių dujų (SGD) terminalų panaudojimas Europoje, gali 
nutikti taip, kad gamtinės dujos bus sparčiau išimamos iš 
Europos saugyklų.
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Dėkojame, kad esate mūsų Klientas

IGNITIS NAUJIENOS

Daugiau skaitykite čia 

1.
2.
3.

4.

Primename, kad iki gruodžio pabaigos įmonės gali dar spėti pasinaudoti APVA parama saulės 
elektrinių įrengimui. Pasinaudoję parama susigrąžinsite iki 30 % tinkamų finansuoti išlaidų ir 
patys gaminsite žaliąją energiją. Kvietimo suma siekia 10 mln. eurų.

Beveik keturios valandos koncentruotos informacijos apie gamtinių dujų ir elektros energijos 
rinkos naujienas ir tendencijas bei apie sumanius sprendimus Jūsų verslui. 
Mūsų klientai šiųmetį svarbiausių Klientų renginį ir jo turinį įvardijo kaip itin aktualų, kuris 
padeda priimti įmonėms svarbius energetinius klausimus!

Video naujienos verslo segmentui

Pasinaudokite APVA parama juridiniams asmenims 
saulės elektrinėms įsirengti arba jas įsigyti iš saulės parkų!

TEMOS:


