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Випуск № 12  
18 - 24 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, порівняно з попереднім тижнем, подешевшали. Попит був невисоким та здебільшого 

значно нижче пропозиції. 

Обсяги торгів спотом на досліджуваних хабах не змінилися, формально впали на 2% (+19% попереднього тижня); 
найбільше понизилися у Польщі (-29%); суттєво (+15%) підвищилися у Баумгартені. 

Газопотоки. Обсяги норвезького газопотоку протягом тижня були злегка нижче попереднього, склавши в середньому 340 
млн. куб. м (200С) на добу на виході норвезької експортної ГТС (345 млн. куб. м попереднього тижня). Поставки 
«Газпрому» до ЄС активно  падали протягом тижня, за його підсумками середній добовий потік склав 530 млн. 
куб. м (541 млн. куб. м). 

Спотові ціни на європейських газових ринках подешевшали на понад 5%. 

Протягом доби (промпти) подешевшали, найбільше (-9%) у Польщі. Середня тижнева ціна досліджуваних хабів 
понизилася на 5,2% (-4,2% попереднього тижня).  

Наступної доби. Середня тижнева ціна досліджуваних хабів понизилася на 6,2% (-6.2% попереднього тижня).  

Спреди спотових цін. Спред спотових цін Баумгартена і NCG продовжував розширюватися. Ціни на CEGH падали 
значно повільніше, ніж на хабах Західної Європи. Польський хаб традиційно протягом тижня виказував високу 
волатильність. Середні тижневі спреди склали: CEGH/NCG = +$8 (+$6 попереднього тижня); Польща/Gaspool = 
+$21 (+$23). 

Ф’ючерси подешевшали на 6%.  

Поставки наступного газового місяця. Середня тижнева ціна контрактів наступного газового місяця подешевшала 
в середньому по досліджуваних хабах на $13 або на  6,2% (-6,0% на попередньому тижні).  

Поставки у 4 кварталі 2019 р. Середня тижнева ціна понизилась на 5,1% (-5,6% попереднього тижня).  

Поставки у літній сезон 2019 р. Середня тижнева ціна понизилася в середньому на 6,1% (-6,4% попереднього 
тижня).  

NCG. Денні ціни протягом тижня дорожчали, крім поставок у найближчі терміни, які активно дешевшали у другій половині 
тижня. Середня денна ціна по всіх ф‘ючерсах за підсумками п‘ятничних торгів була на $1 нижче (-$15 на 
попередньому тижні). Середня тижнева ціна подешевшала на 4,4% (-5,3% попереднього тижня).  

CEGH. Ф‘ючерси помірковано дорожчали, крім поставок у найближчі терміни, які активно дешевшали у другій половині 
тижня. Денна динаміка цін протягом тижня на CЕGH не відрізнялася від NCG. Середня денна ціна всіх ф‘ючерсів за 
підсумками п‘ятничних торгів сформувалася на рівні понеділка. Середня тижнева ціна понизилася на 3,6% (-5,2% 
попереднього тижня).  

Польський хаб. Оптові ціни на природний газ у Польщі суттєво подешевшали. Середня тижнева ціна ф‘ючерсних 
контрактів понизилася на 5,7% (-4,9% попереднього тижня), поставок наступної доби - на 6,9% (-6,1% 
попереднього тижня), промптів  - на 8,3% (-3,1%). Поточним газовим пріоритетом Польщі став 2020 календарний 
рік (39% обсягів торгів ф‘ючерсами) і зима 2019/2020 рр. (37% сумарно сезон та квартали).  

Газова стратегія ЄС характеризувалася до цього часу тенденцією зосереджуватися на зовнішніх аспектах,  
здебільшого на джерелах постачання та їх диверсифікації. Однак тепер акцент почав переключатися на внутрішні 
проблеми ЄС, особливо, на декарбонізацію, яка набуває все більшої пріоритетності, порівняно з розмірами 
імпорту з РФ або Алжиру. 

Залежність від імпорту – це лише одна складова енергетичної безпеки. У довгостроковій перспективі 3 
проблеми матимуть значно більший вплив на газову безпеку ЄС, зокрема: 

- легкість перетоків газу всередині самого ЄС 
- зміни форм попиту    
- роль газової інфраструктури в декарбонізації енергосистеми Європи. 

 У декарбонізованому 2050 році ГТС ЄС можуть стати непотрібними. Аналогічна доля очікує ГТС України 
(якщо доживе до того часу). З огляду на декарбонізацію, новий курс ЄС вимагає перегляду стратегії розвитку (та 
інвестицій) газової інфраструктури в 2019-2050 рр. З одного боку, немає сенсу розвивати те, що відпаде. З іншого 
– необхідно якось жити в перехідний період. Цікавим для України є план перепрофілювання ГТС ЄС у зв‘язку 
зі стратегією в перспективі відмови від природного газу.   

Нафта, вугілля. За підсумками тижня подорожчала лише нафта. Середня тижнева ціна бареля маркерної нафти Brent 
зросла, порівняно з попереднім тижнем, на $0,67 (+$1,13 попереднього тижня).  

Фактори. ОПЕК+ взяв тайм-аут, відклавши запланований на квітень перегляд умов угоди. 19.03.19 міжнародне 
рейтингове агентство S & P Global Ratings підвищило прогноз середньої ціни нафти марки Brent в 2019 і 2020 року до 
60 доларів за барель з очікуваних раніше 55 доларів за барель   

Курс євро За винятком п‘ятниці, курс євро відносно американського долара протягом тижня зростав; за підсумками тижня 
підвищився на 0,6% (-0,1% попереднього тижня). Гривня сильно подешевшала відносно провідних світових 
валют. Її середній тижневий курс стосовно дол. США понизився на 2,5% (+0,6% попереднього тижня), а стосовно 
євро – на 3,0% (+0,9%).  
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