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СКОРОЧЕНІ ПІДСУМКИ 
Оптові ціни практично стабілізувалися, денні зміни відбуваються в обох напрямках, але амплітуда коливань невелика. У той же час, 
сформувалася різка межа між літніми поставками і зимовими. При переході до 4 кварталу 2019 р. та  зимових місяців ціни злітають 
вгору стрибкоподібно. 
6 травня було святковим днем у Великобританії. Вплив країни на європейські газові ринки настільки значний, що в цей день не було 
торгів (або вони були обмеженими) також на низці європейських енергетичних ринків, включаючи частину німецьких і французьких. 9 
травня було в ЄС святом – День Європи.  
Сумарні об‘єми торгів спотом на досліджуваних хабах не змінилися, формально скоротилися на 2% (+34% попереднього тижня), 

найбільше впали  -   на CEGH  (-24%);  сильно зросли  у Польщі (+400%),  де вони різко впали попереднього тижня,  та на 
французькому хабі  (+130%). У Польщі підвищився також об‘єм торгів ф‘ючерсами, який склав 223 млн куб. м (163 млн куб. м).  

Газопотоки. І Норвегія, і РФ протягом більшості тижня динамічно зменшували обсяги поставок до ЄС, але середній добовий потік 
виявився незначно вище за попередній тиждень. Він склав для норвезького газопотоку 310 млн куб.  м (307 млн куб. м 
попереднього тижня), «Газпрому»  – 568  млн куб. м (563  млн куб.  м).  Транзит російського газу через Україну за тиждень 
скоротився із 288 млн куб. м на добу на початку тижня, до 273 наприкінці; середній добовий рівень склав 284 млн куб. м (283 млн 
куб. м). Газопотоки Норвегії до Німеччини впали на 5% (-3% попереднього тижня), до Франції – на 2% (-2%), а до Великобританії і 
Бельгії не змінилися. 

Спотові ціни здебільшого незначно подорожчали. Водночас, «дует» Баумгартен – Угорщина знову показав суттєве удорожчання. 
Ф’ючерси за підсумками тижня або подешевшали, або практично не змінили ціни, залежно від виду контракту. Протягом тижня денні 

ціни мінялися незначно.  
NCG. Середні тижневі ціни більшості контрактів подешевшали. Середня тижнева ціна ф‘ючерсних контрактів NCG не змінилася. 

Найдорожчими за підсумками тижня стали поставки у 1 кварталі 2020 року.  
CEGH. Більшість середніх тижневих цін подешевшали, вересневі поставки – на 3,3%. Найдорожчими ф‘ючерсами стали поставки у 1 

кварталі 2020 р. Середня тижнева ціна ф‘ючерсних контрактів не змінилася (-0,2%) (-2,0% попереднього тижня). Різниця 
Баумгартена з NCG по середній ціні всіх ф‘ючерсних контрактів склала +$11 (+$13 попереднього тижня).   

Польський хаб. Оптові ціни на природний газ частково подешевшали, частково подорожчали. Максимальна середня тижнева ціна 
($283) припала на 1 квартал 2020 р. Середня тижнева ціна не змінилася ні у випадку ф‘ючерсних контрактів, ні поставок наступної 
доби; промптів понизилася на 1,0% (+4,8%). Поточним газовим пріоритетом Польщі знову став 2020 календарний рік (48% обсягів 
торгів ф‘ючерсами) та зима 2019/2020 рр. (сукупно  35%). Обсяги спотових торгів (сумарно поставки протягом доби і наступної 
доби) склали 59 млн куб. м (27 млн куб. м). 

1 квартал 2019: ринок, OMV 

Нафта Brent подорожчала з $53 на початку 2019 року  - до $68 наприкінці березня. Середня ціна в 1 кв. 2019 р. склала $63. 
Порівняно з 1 кварталом 2018 р., понизилася на 6%. 

Європейські газові ціни понизилися на 5%, порівняно з 1 кварталом 2018 р., та на 22% відносно 4 кварталу 2018 р.  
Індикативна маржа нафтопереробки впала на 16% відносно 1 кварталу 2018 року та на 23% відносно 4 кварталу 2018 р. Креки 

газойля та топкового мазуту залишилися сильними, легких дистилятів різко впали, внаслідок світового надлишку виробленого бензину. 
Маржа етилену та пропилена не змінилася. Хоча маржа бутадієну понизилася на 30%, порівняно з високим рівнем 4 кварталу 2018 
року, вона була на 35% вище 1 кварталу 2018 року. Маржа бензолу впала різко і відносно 1 кварталу 2018 р., і 4 кварталу 2018 р., 
внаслідок надлишку пропозиції на ринках. 

Прогнозні ціни на 2019 рік такі: 
Brent  65 дол. США/барель 
NCG – спот <277 дол. США/ткм 
Індикативна маржа нафтопереробки <5,0 дол. США/барель 
Чиста маржа етилену/ пропилену,  <448 євро / тонну 
Завантаженість НПЗ >92% 

Хоча OMV є основним акціонером і учасником торгів у Баумгартені, в своїх ринкових оцінках орієнтується на німецький NCG.  
Структура OMV. Виходячи з річного звіту за 2018 рік, найбільшим акціонером OMV є уряд Австрії (31,5%), другим за кількістю акцій 

– державний Холдинг нафти та нафтохімії Абу-Дабі (24,9%); 43% акцій перебувають у вільному обігу. Найбільшу частку інвесторів 
складають американці. 

Правління OMV включає 4 особи з каденціями до січня – серпня наступного року. Повна сума оплати праці голови правління 
(Seele) становила в 2018 р. 2 млн євро, решти членів правління – 1,4 млн євро. Однак, існують ще виплати до пенсійного фонду – 175-
275 тис. євро. Наглядова Рада включає 10 членів, обраних акціонерами, та 5 представників колективу. Оплата становить 20-80 тис. 
євро на рік.  

Дочірні та асоційовані  компанії.  У секторі даунстрім доцільно відмітити: 
· Хаби: Central European Gas Hub AG (65% участі) та PEGAS CEGH Gas Exchange Services GmbH (49%). 
· ГТО: GAS CONNECT AUSTRIA GmbH (51%) та Trans Austria Gasleitung GmbH (15,53%). 
· ПСГ: OMV Gas Storage Germany GmbH (100%, Кельн) та OMV Gas Storage GmbH (100%, Відень). 
Фінанси. Акції OMV торгуються на Віденській біржі. Вартість їх у 1 кварталі 2019 р. зростала, після різкого падіння в грудні 2018 р. 

Чистий прибуток в січні - березні 2019 року склав € 354 млн, що на 12,8% менше показника за аналогічний період минулого року. Обсяг 
продажів збільшився за звітний період на 8,6% і склав € 5,403 млрд Чистий борг склав €3,186 млрд, що на 58,2% більше показника на 
початок року (€ 2,014 млрд). 

Видобування. Видобуток вуглеводнів компанії зріс на 8,5% і склав 474 тис. бне на добу, видобуток газу - на 8,3% - до 4,15 млрд 
куб. м. Головними подіями кварталу стали створення СП з малайзійською компанією Sapura Energy Berhad та два Меморандуми про 
купівлю частки 15% в компанії ADNOC Refining (нафтопереробне відділення Національної нафтової компанії Абу-Дабі).  

 Найбільші обсяги видобутку Групи OMV отримано в Румунії. Основне видобування самої австрійської OMV зосереджене в Росії 
(32%) та Норвегії (27%). В Австрії - лише 8%. У 4 кварталі 2018 р. на РФ приходилось 36%.  

Найбільший доход компанія отримує від реалізації  нафтопродуктів (45%) та природного газу (30%). Нафта займає частку лише 
8%. Ціни реалізації природного газу компанією зменшуються невпинно, починаючи з 3 кварталу 2017 р. Середня ціна реалізації 
природного газу OMV власного видобутку склала в 1 кварталі 2019 р. $163, проти $166 за ткм у 4 кварталі 2018 р.  

mailto:ngbi@ukrnet.net


НГБІ готує щотижневі бюлетені кон‘юнктури газових ринків Європи для заінтересованих професіоналів газової галузі. Підсумки чергового 
бюлетеня наведено нижче. З питань передплати звертатися за електронною поштою: ngbi@ukrnet.net 

© ТОВ «Нафтогазбудінформатика», 2016-2019                                                                                                                              

Співробітництво з РФ. Головний проект - освоєння Південноруського нафтогазоконденсатного родовища. Компанія виступає 
одним з ключових партнерів «Газпрому» в проекті Норд-стрім 2. На його фінансування OMV направила в 1 кварталі 2019 р. 44 млн євро; 
всього виділила 644 млн євро, із 950 млн євро сукупних зобов‘язань. OMV є найбільшим лобістом згаданого проекту на Заході.  

Україна. OMV задіяна «Газпромом» для підриву позицій «Нафтогазу». Керівники компанії регулярно роблять публічні заяви, 
акцентуючи на слабких сторонах «Нафтогазу» та доводячи необхідність Норд-стрім 2. 
Нафта, вугілля. За підсумками тижня нафта та нафтопродукти подешевшали, а вугілля змінило середню тижневу ціну лише незначно.  
Курс євро відносно американського долара практично не змінився (+0,1%) (+0,1% попереднього тижня). Курс гривні відносно дол. США 

та євро зріс на 0,6% і 0,9%, відповідно.  
Китай. Товарообіг між Китаєм і США за період із січня по квітень понизився на 15,7%, а між Китаєм і РФ зріс на 5,8%. Структура 

першого змінювалася на користь Китаю, а другого – на користь РФ.  
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