Tisková zpráva

Objem zobchodovaných energií na ČMKB se v 1. čtvrtletí proti
stejnému období loňského roku ztrojnásobil, důvodem je propad
cen a zájem odběratelů nakupovat
Kladno 27. 4. 2020 – Letošní první čtvrtletí bylo na Českomoravské komoditní burze
Kladno (ČMKB) nejúspěšnějším začátkem roku za dobu existence trhu s dodávkami
energií pro konečné odběratele. Čtvrtletní obchodní bilance vzrostla proti stejnému
období loňského roku na téměř trojnásobek, konkrétně na 3,181 milionu megawatthodin
(MWh) elektřiny a plynu. Důvodem je pokles cen energií a s tím spojená chuť odběratelů
nakupovat.
„V prvním čtvrtletí, které bývalo z celého obchodního roku zpravidla nejslabším, bylo
na energetickém trhu ČMKB zobchodováno 40 procent celoroční bilance loňského roku.
Důvodem je pokles cen, způsobený zejména vysokým převisem nabídky elektřiny a plynu,
za kterým stojí řada faktorů – od teplé zimy přes cenovou válku těžařů ropy až po útlum
ekonomiky v důsledku šíření koronaviru a s tím spojený strašák recese. Obchodování v dubnu
je proto dál stejně intenzivní,“ uvedl ředitel obchodního úseku ČMKB Tomáš Vlček.

Počet kontraktů
Objem obchodování (MWh)
Finanční objem (CZK)

1. čtvrtletí 2019

1 – 12 / 2019

1. čtvrtletí 2020

1 632

7 311

2 273

1 095 882

7 696 301

3 180 662

989 434 597

6 920 117 820

2 072 200 761

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku klesl v 1. čtvrtletí 2020 průměr ceny zemního
plynu na ČMKB o 21,7 procenta na 412 CZK/MWh. U silové elektřiny došlo k poklesu o 8,8
procenta na 1212 CZK/MWh. Dynamiku cenového vývoje elektřiny ještě lépe vystihuje
srovnání se 4. čtvrtletím 2019, pokles průměrné ceny je zde téměř 13procentní.
O cenovém propadu vypovídá i srovnání uzavíracích cen letošního 1. čtvrtletí proti 4. čtvrtletí
2019. Roční kontrakty elektřiny v nízkém napětí zakončily březen na úrovni 1149 CZK/MWh,
což je 17,7 procenta pod úrovní z konce loňského roku, plyn v maloodběru uzavíral na 387
CZK/MWh, což je proti prosinci pokles o 20,4 procenta.
I v době zavedení restriktivních opatření proti šíření koronavirové epidemie zůstává
Českomoravská komoditní burza Kladno nadále plně funkčním centrálním tržním místem pro
obchodování dodávek energií v České republice. Účastníci burzovního trhu oceňují především
nepřetržitou podporu celého procesu od přípravné fáze, kterou komplexně a elektronicky
zajistí makléři, až po generování smluv po úspěšné kontraktaci.
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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. ČMKB je první energetickou burzou v České
republice. Obchodování s energiemi organizuje v samostatné sekci Energetická burza od roku
2002, v posledních deseti letech zde bylo zobchodováno 53 milionů MWh elektřiny a plynu
ve finančním objemu 42 miliard korun.

