
Огляд короткострокових прогнозів світових цін на газ  
за період 08.09.2021-13.09.2021 

  

Спотові ціни газу в Європі б’ють історичні максимуми на фоні активної фази кампанії по 
закачуванню газу в підземні сховища, спекотної погоди, рекордних цін на викиди вуглецю, високих цін 
на СПГ в Азії, слабкої конкуренції з боку вітроенергетики та монопольних дій «Газпрому», який не 
повністю використовує транзитні потужності поставок природного газу (в т.ч. через Україну) в Європу,  

10 вересня «Газпром» заявив про завершення будівництва газопроводу «Північний потік 2»1. 

Трейдери роблять ставку на те, що середні зимові ціни перевищать минулорічні піки, коли через 
сильні морози в Північній Азії СПГ злетів більш ніж на 200% до рекордних максимумів2. 

За даними платформи EEX3, торги за період 08.09.2021-13.09.2021 на європейських хабах TTF та 
NCG показують, що ціни на найближчий період (контракти на місяці наперед та квартали наперед) 
сильно зросли. Ціни на хабі TTF в середньому зросли на 15,28 євро/МВт-год (~192,16 дол. США/1 тис. 
м3), а на NCG зросли на 14,93 євро/МВт-год (~187,71 дол. США/1 тис. м3) у порівнянні з нашим 
попереднім оглядом цін за період 04.08.2021-09.08.2021. 

"Газпром" підвищив прогноз за середньою ціною експорту газу в далеке зарубіжжя в 2021 році 
на 30% від попереднього прогнозу, до 269,6 дол. США за 1 тис. куб. м4. Більше 60% продаж “Газпрому” 
в Європу зараз здійснюється по спотовим цінам “на місяць наперед”, інші – з прив’язкою до ціни на 
нафту, по більш довгим ф’ючерсам, спотовим цінам на газ та гібридному механізму5. 

Порівняння цін на день наперед на початок серпня 2020 р. та на середину вересня 2021 р. на 
хабах TTF та NCG6: 

- Початок серпня (01.08.2020) – TTF (5,17 євро/МВт-год (~64,53 дол. США/1 тис. м3)), NCG (5,36 
євро/МВт-год (~66,90 дол. США/1 тис. м3)); 

- Середина вересня (14.09.2021) – TTF (61,52 євро/МВт-год (~773,49 дол. США/1 тис. м3)), NCG 
(61,11 євро/МВт-год (~768,34 дол. США/1 тис. м3)). 

Вищенаведене порівняння свідчить, що ціни на день наперед з початку серпня 2020 року на хабах 
TTF та NCG виросли більш ніж в 11 разів. Станом на 14.09.2021 ціни на день наперед досягли 
історичного максимуму. 

Порівнюючи наш прогноз на хабі TTF за період 08.09.2021-13.09.2021 з прогнозом за період 
04.08.2021-09.08.2021, за даними наступної діаграми, можна спрогнозувати, що тенденція до високих 
цін на хабі збережеться впродовж декількох місяців. 

                                                        
1 https://www.gazprom.ru/press/news/2021/september/article537301/ 
2 https://www.reuters.com/business/energy/winter-is-coming-temperature-extremes-fuel-global-gas-rally-2021-08-06/ 
3 https://www.powernext.com/futures-market-data 
4 https://tass.ru/ekonomika/12173553 
5 http://www.fixygen.ua/news/20210420/spotovaya-tcena.html 
6 https://www.powernext.com/spot-market-data 



 

 

Порівнюючи наш прогноз на хабі NCG за період 08.09.2021-13.09.2021 з прогнозом за період 
04.08.2021-09.08.2021, за даними наступної діаграми, можна спрогнозувати, що тенденція до високих 
цін на хабі збережеться впродовж декількох місяців. 

 

 

 

На наступних діаграмах можна побачити прогноз квартальних цін на природний газ7. Ціни на хабі 
TTF та NCG за період 08.09.2021-13.09.2021 в середньому зросли на 10,65 євро/МВт-год (~133,90 дол. 
США/1 тис. м3) у порівнянні з нашим попереднім оглядом цін (04.08.2021-09.08.2021). За даними 
наступних діаграм, можна спрогнозувати, що ціни на квартали наперед на хабах почнуть знижуватися 
починаючи з наступного кварталу. 

 

                                                        
7 https://www.powernext.com/futures-market-data 
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Станом на 12 вересня 2021 року відсоток заповненого робочого об’єму ПСГ від загального 
робочого об’єму в європейських ПСГ становить майже 71%, в українських – трохи більше 44%8.  

У квітні 2021 року Світовий банк9 опублікував прогноз цін на природний газ в Європі та США (в 
номінальних доларах за мільйон британських термальних одиниць). На діаграмі нижче зображено 
порівняння останнього доступного прогнозу Світового банку від квітня 2021 року з попереднім 
прогнозом Світового банку від жовтня 2020 року. За даними діаграми можна зробити висновок, що 
ціни на природний газ в США та Європі протягом найближчих років будуть зростати незначними 
темпами. 

 
                                                        
8 https://agsi.gie.eu/#/ 
9 http://pubdocs.worldbank.org/en/478961602618430208/CMO-October-2020-Forecasts.pdf 
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