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Випуск № 10  
11 - 17 березня 2019 р. 

Вжито таких скорочень: 
ВТП – віртуальний торговельний пункт 
CEGH - Центральноєвропейський газовий хаб (Баумгартен) 
ГТО – газотранспортний оператор 
ГТС – газотранспортна система 
ЄЦБ – Європейський центральний банк 
МЕА – Міжнародне енергетичне агентство (Париж, Франція)  
СПГ – скраплений природний газ 
ПСГ – підземні сховища газу 
ТКМ - тисяча кубічних метрів  
ЦСЄ – Центральна і Східна Європа 

Якщо окремо не зазначено інакше, під кубічними метрами розуміються стандартні кубічні метри, об‘єм яких вимірюється при температурі 200С та тиску 
101,325 кПа. При перетвореннях енергетичних одиниць на об‘ємні, згідно з наявною в НГБІ методикою, середнє значення вищої теплоти згоряння 
російського експортного газу в Центральній Європі, за даними операторів транскордонних пунктів у регіоні  ЦСЄ. Для пари євро/дол. США використовується 
щоденний курс ЄЦБ. Для країн, які не входять до Єврозони, - обмінні курси, що встановлюють їхні центральні банки. Тижневі та місячні показники 
розраховуються на підставі щоденних величин.  Наведені спотові ціни являють собою ціни з поставкою наступного дня, усереднені та середньозважені по 
об‘ємах наприкінці торговельного дня. З метою підвищення наочності при порівнянні цін, починаючи з цього бюлетеня, ціни, які наводитимуться  для 
британського NBP, будуть приведені до теплотворності російського газу. Реальна середня теплотворність британського газу вище російського експортного, і 
ціни відповідно дещо вищі. 
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СКОРОЧЕНІ ПІДСУМКИ 

Оптові ціни на природний газ подешевшали, досить суттєво для поставок з ближчими термінами поставки.  

Обсяги торгів спотом на досліджуваних хабах понизилися на 11% (-8% попереднього тижня). 

Газопотоки. Обсяги норвезького газопотоку протягом тижня були на рівні попереднього, склавши в середньому 347 млн. 
куб. м (200С) на добу на виході норвезької експортної ГТС (347 млн. куб. м попереднього тижня). Поставки «Газпрому» до 
ЄС сильно зросли, становили в середньому 534 млн. куб. м на добу (480 млн. куб. м попереднього тижня). Норвегія 
утримувала експортний газопотік на стабільному рівні, за виником Великобританії, куди скорочувала. 

Газопотоки Норвегії за підсумками лютого. У лютому 2019 р. Норвегія різко активізувала експорт природного газу до 
Німеччини. Обсяг поставок Норвегії у лютому 2019 р., порівняно з лютим 2018 р., збільшився до Німеччини на 89% та 
впав до Великобританії (найбільший імпортер норвезького газу) на 21,7%. 

Спотові ціни на європейських газових ринках подешевшали. У Данії спотові ціни впали нижче позначки $200. 

Ф’ючерси за підсумками тижня подешевшали. На британському та нідерландському хабах денні ціни наступного місяця 
закінчили тиждень нижче позначки $200. 

NCG. Ф‘ючерси тиждень закінчили на нижчому ціновому рівні, ніж на його початку, середня ціна по всіх ф‘ючерсах за 
підсумками п‘ятничних торгів була на $10 нижче (+$4 на попередньому тижні).  

CEGH.  Оптові ціни на природний газ подешевшали.  Денна динаміка цін протягом тижня на CЕGH  не відрізнялася від 
NCG. Середня денна ціна всіх ф‘ючерсів за підсумками п‘ятничних торгів сформувалася на $10 нижче,  ніж за 
підсумками понеділка (+$6 попереднього тижня).  

Польський хаб. Оптові ціни на природний газ у Польщі подешевшали, особливо спот та ф‘ючерси на початку форвардної 
кривої. Середня тижнева ціна ф‘ючерсних контрактів понизилася на 2,2%, наступної доби - на 0,9%, промптів  - на 
3,0%. Поточним газовим пріоритетом Польщі став 2020 календарний рік (39% обсягів торгів ф‘ючерсами), коли 
закінчиться транзитний контракт України з «Газпромом».  

РИНОК. SHELL. ENI 

Стан ринку. Європейські ціни реалізації природного газу за довгостроковими контрактами в 4 кварталі 2018 р. 
підвищилися до найвищої позначки за останні три роки.  

У 2018 році спостерігалася висока кореляція цін на нафту та природний газ. Відстежуючи динаміку цін на Brent, 
можна прогнозно оцінювати ціни на природний газ в Європі.   

Італійська Eni, норвезька Equinor, як і російський «Газпром», є вертикально організованими компаніями, які, крім 
видобутку, займаються ще і торговельною діяльністю. Оптові продажні ціни компаній в Європі у 4 кварталі 2018 р. 
становили: 

· Royal Dutch Shell   $ 300 (експортну ціну обчислено, виходячи із середньої газової торговельної надбавки)  
· Eni           $ 293 
· Equinor                   $ 277 
· «Газпром»              $ 256 
Середня квартальна ціна 4 кварталу 2018 р. «Газпрому» була нижче NCG на 46 дол. США/ткм.  
Eni і Shell партнери у корупції.  14 грудня 2018 р. уряд Нігерії подав позов на $1,1 млрд. до Високого суду Лондона 

проти Royal Dutch Shell і Eni, звинувачуючи їх в підкупі нігерійських посадових осіб за права на буріння на шельфовому 
нафтовому родовищі OPL-245 біля берегів Нігерії. Розслідування ведуться в Італії та Нідерландах.   

Royal  Dutch  Shell.  Продажні обсяги нафти та інших рідких вуглеводнів склали близько 87 млн. тонн; видобуто 
природного газу на продаж – 96 млрд. куб. м, у т. ч. в Європі - 21 млрд. куб. м, в Північній Америці – 17 млрд. куб. м.  

Ціни реалізації в 4 кварталі 2018 р. становили в Європі - $248, найвища по регіонах (за винятком Океанії). 

ENI Spa у 4 кварталі 2018 р. скоротила чистий прибуток в 4 рази, але за цілий 2018 рік показник виріс на чверть. Річні 
обсяги видобутку Eni становлять в 2018 році: нафта і рідкі вуглеводні – 324 млн. барелів; природний газ – 55,5 млрд. куб. 
м.  В Італії і решті Європи Eni видобувала в 2018 році лише 17% газу.  При цьому, частка видобування в Італії у 4 кварталі 
2018 р. впала на 8% відносно 4 кварталу 2017 р.    

Ціни продажу Eni природного газу на газових ринках ЄС становили в 4 кварталі 2018 р.: 
· в Італії – 307 дол. США/ткм (200С) 
· в Північно-Західній Європі - 293 дол. США/ткм (200С) 
· Основним регіоном продажу природного газу Eni є Європа – 90%. Близько 30%, компанія продала «чужого газу».   
Співробітництво з РФ. Глава «Роснефть» І. Сечін робив стратегічну ставку на Eni як на головного партнера 

розвитку бізнесу в ЄС. Однак, 22.01.2019 голова ради директорів Eni підтвердила, що Eni була змушена призупинити 
роботу з «Роснефть» в Чорному і Баренцевому морях через санкції. Водночас, глава «Роснефть» до останнього часу 
наполягав, що співпраця російської компанії і Eni йде за графіком, зі спільних проектів партнери не виходили.  

Казахстан. На Казахстан у 2018 р. припало 5% видобутку вуглеводнів Eni. Eni є співоператором родовища 
Karachaganak та партнером в Північно-каспійській морській угоді про розподіл продукції, де Eni належить частка 16,81%. 
Планується невдовзі вийти на потужність 370 тис. барелів на добу (наразі – 330 тис. барелів на добу).  

Нафта і нафтопродукти. Нафта і нафтопродукти злегка подорожчали, вугілля подешевшало (крім австралійського). 
Середня тижнева ціна бареля маркерної нафти Brent зросла, порівняно з попереднім тижнем, на $0,42 (-$1,35 
попереднього тижня).  
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