Tisková zpráva

Objem obchodů na Českomoravské komoditní burze
Kladno za 1. čtvrtletí je rekordní, meziročně vzrostl
na trojnásobek, důvodem je strmý pokles cen energií
Kladno 8. 4. 2016 - Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK) bylo za první
tři měsíce letošního roku uzavřeno 1 260 kontraktů na dodávku 685 tisíc
megawatthodin (MWh) elektřiny a zemního plynu v hodnotě 323 milionů korun. Jedná
se o rekordní objem kontraktace 1. čtvrtletí od začátku obchodování s dodávkami
energií pro konečné zákazníky v roce 2009. Kontraktace v prvním čtvrtletí je vždy
nejnižší z celého roku, přesto ale vyšší zájem kupujících zvedl letošní objem obchodů
proti stejnému období loňského roku více než trojnásobně. Důvodem změny v chování
kupujících je zřejmě strmý pokles cen, které se u silové elektřiny pohybovaly kolem
úrovně 600 Kč za MWh a u zemního plynu pod hranicí 400 korun za MWh.
Cena zemního plynu na ČMKBK v prvních měsících roku 2016 pokračovala v prudkém
poklesu z posledních měsíců loňského roku. Kurz ročního kontraktu v režimu maloodběr
klesl vůči loňské uzavírací ceně o 18 %. Koncem března se pokles prohloubil až na 25 %
(uzavírací kurz 387 Kč/MWh).
Cena silové elektřiny zaznamenala počátkem února strmý pád. Roční kontrakt na dodávku
elektřiny v nízkém napětí se obchodoval za 683 Kč/MWh, tedy o 22 procent levněji proti
loňské uzavírací ceně. V závěru února se kurz jednoročního kontraktu dostal až na 601 Kč,
tedy o 33 % pod úroveň z prosince 2015. Obchodování v březnu bylo ukončeno kurzem
615 Kč za MWh, tedy 30 procent pod loňskou uzavírací cenou.
V loňském roce bylo na ČMKBK uzavřeno 6 814 kontraktů v rekordním objemu 6,301
milionu MWh elektřiny a zemního plynu (4,389 miliardy Kč). Na ČMKBK se soustředilo
92 procent všech burzovních obchodů s dodávkami elektřiny a plynu v České republice.
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Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb.,
o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu
a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s energiemi organizuje ČMKBK
v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, trh s dodávkou energií konečným
zákazníkům byl zřízen v závěru roku 2009. Na tomto trhu byly do konce roku 2015
zobchodovány energie v celkovém objemu 24 milionů megawatthodin v hodnotě
přesahujícím 19 miliard korun.

