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Elektros ir dujų rinkų apžvalga
Liepos mėnesio kainų tendencijos ir svarbiausios naujienos

Kainos tendencijos bei mėnesio vidurkiai
NORDPOOL birža

Svarbiausi įvykiai

Karštos dienos palaikė aukštas kainas elektros energijos rinkoje, nes daugiau
elektros energijos buvo sunaudota šaldymui. Pavyzdžiui, liepos 8 d. dėl išties
aukštos oro temperatūros, elektros energijos vartojimas stipriai viršijo numatytas
normas, o ties 13 val. skirtumas tarp suplanuoto elektros energijos vartojimo ir
faktinio buvo  virš 100 MWh. Liepos 12-15 dienomis „Nord Pool“ rinkoje kaina
formavosi ties 101,70 Eur/MWh. Palyginimui, praeitais metais tuo pačiu laikotarpiu
kaina siekė vos 30,17 Eur/MWh. Aukštų elektros energijos kainų tendencijos
nesikeičia, o jau kelis mėnesius iš eilės jas lemia: aukštos aplinkos taršos leidimų
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(toliau – ATL) kainos, dėl karščių išaugęs vartojimas ir sumažėjusi hidro
gamyba. Remiantis „Montels Energy Quanti�ed“ liepos 30 d.
išplatintais duomenimis, Norvegijos hidroenergijos balansas sumažės nuo
dabartinio 6,6 TWh de�cito iki 10,6 TWh (mažesnio nei įprasta). 

Prie disbalanso ir brangesnių elektros energijos kainų liepos mėnesį prisidėjo
„NordBalt“ jungties su Švedija ribojimai. Nors pralaidumų ribojimai nėra dideli, t.y.
150 MWh iki liepos 30 d., tačiau ir tai gali sąlygoti kainų kilimą.

Ateities tendencijos

Prognozuojama, kad rugpjūčio mėnuo nusimato ne toks karštas. Tam
tikros hidro prognozes teikiančios įmonės sako, kad hidrobalansas gali
išlikti neigiamame lygyje. Tikėtina, kad elektros energijos rinkoje kainos

nepatirs stiprių pokyčių į mažesnę pusę, tačiau ir stipraus augimo –
nenusimato.

Kainos tendencijos bei mėnesio vidurkiai

GET Baltic birža

Svarbiausi įvykiai

Lietuvos prekybos aikštelėje gamtinių dujų kainų indekso BGSI, �ksuojančio
gamtinių dujų kainų pokyčius dieninių sandorių rinkoje, reikšmė liepos mėn.
sudarė 30,87 EUR/MWh. Tai yra 19% daugiau lyginant su 2021 m. birželio mėn.,
kuomet reikšmė sudarė 26,03 EUR/MWh.



Europos dujų biržoje ICE mėnesinių sandorių rinkoje gamtinių dujų kainos toliau
kilo aukštyn ženkliai pranokdamos dujų prekybininkų lūkesčius dėl pigesnių dujų
įsidėjimo į požemines Europos dujų saugyklas liepos mėnesį. Nyderlandų TTF
kainų indeksas 2021 m. rugpjūčio mėnesiui susiformavo ties 35,83 Eur/MWh ir
buvo 7,26 Eur/MWh didesnis nei susiformavusi kaina liepos mėnesiui. Liepos
mėnesio pabaigoje Europos TTF dujų indeksuojamos ateities sandorių kainos ICE
biržoje mėnesinių sandorių rinkoje pašoko net iki 41,12 Eur/MWh ir tai yra
aukščiausio dujų kainų lygio nuo 2008 metų.

Aukštas dujų kainas praėjusį mėnesį Europoje palaikė žemiau vidurkio užpildytos
požeminės Europos dujų saugyklos, remonto darbai Rusijos dujotiekiuose „Yamal“
ir „Nord Stream I“, ženkliai mažesni SGD išdujinimo srautai iš Nyderlandų „Gate“
dujų terminalo lyginant su 2019 ir 2020 metų išdujinimo rodikliu (liepos mėn.) bei
maža vėjo generacija Europoje. Kainas palaikė ir ATL ir anglies kainos rinkoje,
branginusios Europos elektros generacijos kaštus. Įtaką dujų kainoms Europoje
taip pat turėjo ir pastaruosius kelis mėnesius „Gazprom“ nenominuoti papildomi
tranzito dujų kiekiai per Ukrainą į Europos dujų rinkas

Europos požeminių dujų saugyklų užpildymas liepos 31 d. siekė 57%, kai pernai tuo
pačiu metus šis rodiklis siekė 86%. Šiaurės Vakarų Europos šalių saugyklų
užpildymas siekė 53% – tai žemiausias lygis nuo 2011 metų.

Liepos mėnesį SGD kainos Azijoje šoktelėjo taip pat iki rekordinių aukštumų. Azijos
EAX SPOT indeksas rugsėjo mėnesio tiekimui mėnesio pabaigoje siekė virš 45
Eur/MWh. Kroviniai itin paklausūs tarp Japonijos, Kinijos ir Pietų Korėjos
importuotojų dėl karščių ir spartaus ekonomikos atsigavimo po pandemijos. Šią
vasarą rekordiškai daug SGD krovinių įsigijo ir Lotynų Amerikos šalys dėl itin žemų
hidro resursų savo krašte.

Ateities tendencijos
Šiuo metu TTF gamtinių dujų kainos rugsėjo mėnesio pristatymui Europos dujų
biržose laikosi aukštai, ties 40-42 Eur/MWh. Tai palaikys aukštas kainas ir Baltijos
šalių „GetBaltic“ biržoje rugpjūčio mėnesį.

Europos dujų rinkoje vis dar tvyro nežinomybė dėl per vangiai besipildančių
Europos požeminių dujų saugyklų, bei itin aukštų kitų žaliavų (anglies, naftos) ir
ATL kainų. Prie neužtikrintumo rinkoje prisideda ir „Gazprom“ dujų eksporto
politika, taip pat nėra aiški ir dujų tiekimo pradžia per „Nord Stream II“ dujotiekį.

Esant itin šaltai žiemai ir nepakankamai užsipildžiusioms dujų saugykloms, bei itin
aukštoms SGD kainoms, dujų kainos žiemos metu gali laikytis taip pat aukštuose
lygiuose. Dėl šios priežasties tikėtina, kad itin ženklaus dujų kainų kritimo Europos
dujų biržose artimiausiu metu dar nepamatysime.

https://www.ambergrid.lt/uploads/documents/2022-kainos/Perdavimo%20kainos%202022%20(be%20PVM).pdf
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