Tisková zpráva ČMKBK

Obchody na Energetické burze ČMKBK vzrostly za tři čtvrtletí 2014
meziročně o pětinu na 3,3 milionu MWh energií
Kladno 3. 10. 2014 – Objemy obchodů na energetickém trhu Českomoravské
komoditní burzy Kladno (ČMKBK) za letošních devět měsíců vzrostly meziročně
o 21 procent na úroveň 3,301 milionu megawatthodin (MWh) energií. Stejný
procentuální růst byl zaznamenán i ve finančním vyjádření, kde celková bilance
letošních tří čtvrtletí přesáhla 2,677 miliardy korun.
„Bilance letošního třetího čtvrtletí byla znovu rekordní. Svým objemem zobchodovaných
energií 1,954 milionu MWh, resp. 1,591 miliardy Kč, překročilo dosud nejsilnější 4. čtvrtletí
2013,“ uvedl předseda burzovní komory ČMKBK Pavel Štorkán.
Z celkové letošní bilance připadalo necelých 62 % na dodávky zemního plynu pro konečné
odběratele (2,037 milionu MWh) a zbytek na dodávky silové elektřiny stejného určení (1,264
milionu MWh). Uzavřeno bylo celkem 4.713 burzovních kontraktů, což je proti loňskému
1. až 3. čtvrtletí nárůst o 45 procent.
Ceny elektřiny i zemního plynu pro konečného zákazníka byly začátkem roku ještě pod
silným vlivem intervence České národní banky na oslabení kurzu koruny vůči euru. Cena
silové elektřiny v nízkém napětí s dodávkou v roce 2015 od letošního otevíracího kurzu
1.095 Kč/MWh až do 17. kalendářního týdne postupně klesala až na hodnotu 909 Kč/MWh.
S příchodem 3. čtvrtletí začaly týdenní cenové průměry růst až na současnou úroveň, kde se
pohybují kolem 1.025 Kč/MWh.
Cena zemního plynu v režimu maloodběr s dodávkou v roce 2015 dosahovala nejvyšší
letošní hodnoty hned počátkem roku (738 Kč/MWh). Poté se postupným poklesem vydala
pod hranici 700 Kč/MWh (v 15. kalendářním týdnu), a to až na letošní nejnižší týdenní
průměr 676 Kč/MWh. Přelom druhého a třetího čtvrtletí pak znamenal obrat dosavadního
vývoje v pozvolný, ale zatím vytrvalý růst s týdenními průměry cen v pásmu od 700 do 730
Kč/MWh.
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Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995. Obchodování s energiemi
organizuje v samostatné sekci Energetická burza od roku 2003. Trh s dodávkou energií pro
konečné zákazníky otevřela v závěru roku 2009 a do konce 3. čtvrtletí 2014 na něm
registrovala téměř 20 tisíc kontraktů na dodávky 14,6 terawatthodin energií za 12,4 miliardy
korun.

