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

Kainos tendencijos bei mėnesio vidurkiai
NORDPOOL birža

Svarbiausi įvykiai
Elektros energijos kainos ir toliau išlieka rekordinėse aukštumose. Birželio 9 d.
„Nord Pool“ biržoje 9 val. ryto kaina buvo pasiekusi net 255 Eur/MWh. To
priežastimi tapo tarpsisteminių srautų ribojimas su Švedija ir Lenkija. „Nordbalt“
jungtis vietoje 700 MW galimos perdavimo galios veikė tik 300 MW ribose. 23-ą
savaitę kainos vidurkis „Nord Pool“ biržoje sudarė 84,62Eur/MWh. Palyginimui, 2020
m. tą pačią savaitę kainų vidurkis siekė vos 29,69 Eur/MWh. Birželio 14-19 dienomis
kylant oro temperatūrai, kilo ir elektros energijos kainos: darbo dienomis vidutinė
kaina siekė 82,67 Eur/MWh.

Birželio 16 d. 8-9 val. kaina siekė net 174 Eur/MWh. Tai lėmė sumažėjęs
pralaidumas su Švedija ir Lenkija, didelės sistemos kainos bei mažos atominių
elektrinių gamybos apimtys Šiaurės šalių regione.

Ateities tendencijos

Apyvartinių taršos leidimų (ATL) kainos pasiekė naują rekordą: liepos 1
dieną, ATL kaina buvo net 58,22 Eur/tCO2. Tai turi tiesioginės įtakos ir
elektros energijos kainoms, todėl tikėtina, kad staigaus kainų šuolio
žemyn nebus.

Kainos tendencijos bei mėnesio vidurkiai
GET Baltic birža

Svarbiausi įvykiai

Birželio mėnesio pabaigoje už ksuotas aukščiausias dujų kainų lygis
nuo 2008 metų.

„Get Baltic“ biržoje Lietuvos prekybos aikštelėje dujų dienos sandorių kainos
birželio mėnesį, lyginant su gegužės mėnesio sandorių kainomis, pabrango 4,94
Eur/MWh iki 26,03 Eur/MWh. Liepos pirmosiomis dienomis dujų kaina biržoje
šoktelėjo net iki 31,5 Eur/MWh.

Europos dujų biržose Nyderlandų TTF kainų indeksas 2021 m. liepos mėnesiui
susiformavo ties 28,59 Eur/MWh ir buvo 3,66 Eur/MWh didesnis nei susiformavusi
kaina birželio mėnesiui. Birželio mėnesio pabaigoje Europos TTF dujų
indeksuojamos kainos ICE biržoje pašoko net iki 34,62 Eur/MWh. Tai aukščiausias
dujų kainų lygis nuo 2008 metų.
Dujų brangimui Europoje, besitęsiančiam jau nuo pavasario pradžios, įtakos turėjo
iki liepos pradžios užsitęsę remonto darbai Norvegijos kontinentiniame šelfe,
stipriai brangusios anglies ir CO2 kainos bei itin maža momentinių SGD krovinių
pasiūla Atlante. Kainas palaikė ir tokie veiksniai kaip „Gate“ SGD išdujinimo
terminalo Nyderlanduose remonto darbai prasidėję nuo birželio 14 dienos ir
besitęsiantys iki liepos 3 dienos, ko pasėkoje dujų tiekimas iš terminalo į
Nyderlandų dujų rinką buvo palaikomas tik minimaliu režimu. Kainas kėlė ir
mažesnės nei tikėtasi Rusijos dujų eksporto nominacijos per Ukrainos rinką.
Dėl vis dar ribotos dujų pasiūlos, Europos požeminės saugyklos birželį vis dar
pildėsi vangiai. Birželio 29 d. jų užpildymas siekė 47%, kai pernai tuo pačiu metus
šis rodiklis siekė 80%.
Šiuo metu TTF gamtinių dujų kainos rugpjūčio mėnesio pristatymui Europos dujų
biržose laikosi aukštai, ties 35 Eur/MWh. Tai tikėtina palaikys ir „Get Baltic“ dujų
biržos kainas Lietuvos prekybos aikštelėje liepos mėnesį.

Ateities tendencijos
Rinkos analitikų nuomone tikėtina, kad kainos dar laikysis aukštame lygyje ir šį
mėnesį dėl stiprios dujų paklausos į požemines Europos dujų saugyklas, itin
didelio SGD krovinių poreikio sausras kenčiančioje Lotynų Amerikoje ir karščių
rytinėje Azijoje bei aukštų anglies ir CO2 kainų. Aukštas dujų kainas palaikys ir
prasidedantys remonto darbai Rusijos dujų tiekimo infrastruktūroje liepą: YamalEurope dujotiekyje liepos 6-10 dienomis, bei Nord Stream liepos 13-22 dienomis.

IGNITIS naujienos
Saulės elektrinės verslui:
ekologiškai sąmoninga ir
ekonomiškai naudinga
Saulės elektrines įsirengiančių verslo
klientų skaičiaus augimą ekspertai
pastebi jai kelerius metus iš eilės. Tai
nestebina – pasitelkdamas saulę
elektros gamybai verslas ne tik gali
efektyviai susimažinti sąskaitas už
elektrą, bet ir padidinti savo valdomo
nekilnojamojo turto vertę. Be to, papildomu impulsu tampa ir saulės elektrinių
atsiperkamumą keleriais metais sutrumpinanti valstybės parama.

Skaitykite plačiau

Išrinktas „Ignitis“ dukterinės
bendrovės Suomijoje vadovas
Baigta sumanių energetikos sprendimų
bendrovei „Ignitis“ priklausančios
dukterinės įmonės Suomijoje „Ignitis
Suomi“ generalinio direktoriaus
atranka. Įmonės vadovu tapo beveik
trisdešimties metų patirtį energetikos
sektoriuje sukaupęs Aleksei Novitsky,
kuris nuo praėjusių metų spalio
atstovavo „Ignitis“ Suomijos rinkoje ir
buvo atsakingas už bendrovės plėtrą
šioje šalyje.
Skaitykite plačiau

Kaip vertinate šį pranešimą?

Ignitis, UAB
Žvejų g. 14, Vilnius
Lithuania

Šį laišką gavote, nes sutikote gauti informaciją
apie UAB „Ignitis“ paslaugas bei pasiūlymus.
Informacijos apie paslaugas bei pasiūlymus
gavimo galite atsisakyti čia:
Atsisakyti

