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Випуск № 14   
1 - 7 квітня 2019 р. 

Вжито таких скорочень: 
ВТП – віртуальний торговельний пункт 
CEGH - Центральноєвропейський газовий хаб (Баумгартен) 
ГТО – газотранспортний оператор 
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 

• На цьому тижні учасники газових ринків ЄС дійшли згоди, що ціни впали занадто низько, і слід зупинити подальше 
падіння.  

• Equinor у середині тижня почав активно скорочувати обсяги експорту, не надаючи жодних пояснень. Аналітики Refinitiv 
пояснили дії Equinor «комерційними причинами».  

• Аналітиками підраховано, що очікуване вилучення в квітні з головного норвезького родовища Troll близько 1 млрд. куб. м 
газу, в разі продовження вилучення в наступні місяці, створить дефіцит ресурсу на ринках, який не вдасться перекрити 
навіть за рахунок СПГ.  

• Британський ГТО міг підігрувати норвежцям: на 06.04.19 він прогнозував попит 264 млн. куб. м, а фактичний був 316 млн. 
куб. м. Аналогічно – 05.04.19. 

• Росія здійснила аналогічне скорочення експорту в другій половині тижня. 

• Наразі стрибок цін в останні два дні тижня ще не трансформувався у стрибок середніх тижневих цін. Це очікується 
наступного тижня, який почнеться з високого цінового рівня кінця звітного. 

Газопотоки. Норвегія почала скорочувати газопотік у вівторок, особливо різко – у п‘ятницю, не надавши жодних пояснень. Росія 
різко скоротила обсяги експорту в четвер. Не виключено, що йдеться про взаємно скоординовані дії двох головних 
постачальників газу ЄС. За підсумками тижня, обсяги норвезького газопотоку не змінилися, склавши в середньому 346 млн. 
куб. м (200С) на добу на виході норвезької експортної ГТС (345 млн. куб. м попереднього тижня). Аналогічно, поставки 
«Газпрому» склали в середньому 525 млн. куб. м  на добу (523 млн. куб. м). 

Спотові ціни на європейських газових ринках подорожчали, наступної доби – на 5%. 

Ф’ючерси різко подорожчали, за винятком поставок наступного місяця та в літні місяці/квартали 2019 р., які або не змінили 
середньої тижневої ціни, або подорожчали незначно. 

АНАЛІТИКА:   ГАЗПРОМ У КОРДОНІВ УКРАЇНИ 
Останні документи «Газпрому» свідчать про те, що російська компанія активізувала поставки прилягаючим до України 

країнам ЄС, використовуючи аукціони «Газпром експорт» в ЄС. Цілком логічно вважати, що ці поставки розраховані на 
«європейський реверс» в Україну.  

Сюрпризом стало залучення до європейських аукціонів Угорщини, з пунктом здачі «Берегово». Згідно з березневими 
домовленостями Угорщини з «Газпромом», збільшення російських поставок пояснюється ними як бажання застрахуватися на 
випадок припинення українського транзиту в 2020 року, тобто, як забезпечення внутрішніх потреб Угорщини. Однак, пунктом здачі 
обрано Берегово на кордоні з Україною. 

Берегово з‘явилося у торгах на ЕТП «Газпром експорт» 21.02.19. За цей період, станом на 02.04.19, з поставкою в Берегово 
було реалізовано 93 млн. куб. м природного газу. Водночас, з доставкою до ВТП Словаччини, за такий же період торгів на ЕТП, 
було реалізовано 99 млн. куб. м природного газу.  Раніше ВТП Словаччини, який є основним джерелом реверсних поставок з 
Європи до України, показував значно вищі результати, ніж будь-які інші маршрути в регіоні ЦСЄ, а то і в цілому в Європі.  

Останні дані свідчать, що обсяги подачі газу до Берегово стали перевищувати словацькі. Так, на торгах 01.04.19 з поставкою 
наступної газової доби на ВТП Словаччини припало 1,362 млн. куб. м, а на Берегово - 2,653 млн. куб. м.   

З 1 квітня ц. р. ТОВ «Газпром експорт» почало публікувати власний «європейський індекс» ціни газу - ESP Gaz European 
Index (ESPGazEX), створений на підставі торгів на ЕТП. Індекс буде щотижня оновлюватися. Він публікується в євро і російських 
рублях за одиницю енергії.  

Для квітневих поставок еквівалентна ціна становить 195 дол. США/ткм. Для порівняння, ціна «Нафтогазу»  для промисловості 
на квітень – $280 (з ПДВ) і $230 (без ПДВ). Що стосується ціноутворення для населення, то «Нафтогаз», за його словами, 
«скористався привабливою ринковою ситуацією, щоб знизити ціну на квітень для своїх побутових споживачів», але спустив її 
фактично лише на копійки. Враховуйте також, що ціни ЕТП вище цін довгострокових контрактів, оскільки, апріорі «Газпром» не 
бажає підірвати ринок свого основного каналу реалізації природного газу в Європі – на підставі довгострокових контрактів.  

У середині березня Росія і Угорщина домовилися про постачання газу в обхід України, про що заявив міністр закордонних 
справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто за підсумками переговорів з главою «Газпрому» А. Міллером. Угорщині обіцяно, 
що вона буде отримувати російський газ в 2020 році, навіть якщо переговори Росії і України з газового транзиту в Європу не 
увінчаються успіхом. П. Сіярто уточнив, що Угорщина зможе закуповувати частину природного газу через Австрію.  

Що стосується Турецького потоку, відданість якому мусують угорські лідери, то на початку квітня ц. р. в інтерв'ю болгарському 
виданню "Труд" прем'єр-міністр РФ Д. Медведєв,  зазначивши серйозний настрій болгар, водночас відмітив, що такого поки не 
можна сказати про Сербію з Угорщиною: «Уряди цих країн повинні проявляти свою зацікавленість в конкретних діях; куди 
«поверне» Турецький потік, залежить в тому числі і від них. Але ніяких помітних рухів тіла, крім, мабуть, боязких заяв, з їхнього 
боку не було..» 

Експорт російського газу до Угорщини. 22.03.19 «Газпром експорт» повідомив, що в 2018 році Угорщина збільшила 
імпорт його газу на 9,3% - до 7,6 млрд. куб. м. У 1 кварталі 2019 р. експорт «Газпрому» до країн дальнього зарубіжжя упав на 
10,2%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, але до Угорщини зріс на 13,7%. Ураховуючи, що Польща, найбільший 
реципієнт російського газу в регіоні, не фігурує в числі країн, які збільшили обсяги імпорту російського газу в 1 кварталі 2019 р., 
слід розуміти, що в абсолютних одиницях Угорщина, другий російський контрагент у регіоні за обсягами імпорту газу з РФ, 
показала найбільший приріст у кубометрах. 
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