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Towarowa Giełda Energii RSS  ALERT ceny energii RSS  ALERT

energia elektryczna RSS  ALERT

28 maja br. ceny energii elektrycznej na trzeci kwartał 2018
r. przekroczyły poziom 300 zł za MWh! A jeszcze niedawno były na
poziomie grubo poniżej 200 zł za MWh.

Kontrakt base na trzeci kwartał 2018 r. sięgnął 28 maja na Towarowej Giełdzie Energii
303 zł. 

Ceny na czwarty kwartał są również wysokie, ale nieco niższe. 28 maja wahały się w
przedziale 260-275 zł za MWh.  

Równie wysokie ceny jak kontrakt base na trzeci kwartał, były kontrakty base na
sierpień i wrzesień 2018 r. Kontrakt base na sierpień wyceniany był na 300 zł za MWh
a kontrakt wrześniowy był handlowany po 303 i 304 zł.  

Tak wysokie ceny energii w trzecim kwartale to efekt kumulacji kilku czynników. Po
pierwsze, energetycy spodziewają się wysokich temperatur powietrza, co może
doprowadzić do kolejnego letniego szczytu zapotrzebowania na energię elektryczną,
który będzie spowodowany m.in. dużą ilością klimatyzatorów.  

Efektem wysokich upałów będą niskie stany wód w rzekach i wzrost ich temperatur - co
może doprowadzić do ograniczenia produkcji w elektrowniach chłodzonych wodą z
rzek. W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z takimi przypadkami.  

Kolejne czynniki wpływające na wysokie ceny energii to drożejące mocno ceny
uprawnień do emisji CO2 (w ostatnim roku podrożały blisko 100 proc.) oraz wysokie
ceny węgla kamiennego.  

Część ekspertów wskazuje, że istnieją także mniej fundamentalne czynniki tak dużych
wzrostów cen energii, jak np. gra niektórych spółek obrotu.  

Towarowa Giełda Energii podała, że w kwietniu odnotowano wzrost cen na rynkach
terminowych prądu i gazu. Czytaj więcej: Ceny prądu i gazu w górę 

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.
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10. JUBILEUSZOWA EDYCJA
14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

   

Naszpikowanie miast
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biznesowej.
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