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Зміст 

СКОРОЧЕНІ ПІДСУМКИ 

Оптові ціни на природний газ на європейських газових ринках протягом тижня активно дешевшали, невелике удорожчання в 
середу не змінило тижневого цінового тренду, який був понижувальним. 

Газопотоки. Протягом тижня газопотоки імпорту природного газу ЄС мінялися різко. Середній добовий обсяг норвезького 
газопотоку склав 301 млн куб. м (200С) на виході норвезької експортної ГТС (292 млн куб. м попереднього тижня); 
«Газпрому» - 551 млн куб. м  на добу (552 млн куб. м), транзит російського газу через Україну - 269 млн куб. м/добу (269 
млн куб. м). Середній добовий газопотік Норвегії до Великобританії зріс на 28% (-35%), по решті напрямків не змінився. 

Спотові ціни обвалилися на 5-11%, порівняно із середньою ціною попереднього тижня. 

Ф’ючерси за підсумками тижня подешевшали на 2-8%. Сильніше знизили ціни поставки з коротшими термінами. 

NCG. Всі ціни понизилися. Середня тижнева ціна всіх ф‘ючерсних контрактів знизилася на 3,0% (-2,0% попереднього тижня). 
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CEGH. Всі ціни подешевшали. Середня тижнева ціна ф‘ючерсних контрактів понизилася на 2,7% (-2,0% попереднього тижня). 

 Польський хаб. Оптові ціни на природний газ помітно подешевшали. Середня тижнева ціна ф‘ючерсних контрактів понизилася 
на 3,7% (-3,1% попереднього тижня), поставок наступної доби понизилася на 8,2% (-8,1% попереднього тижня), промптів 
понизилася також на 8,2% (-7,1%). Поточним газовим пріоритетом Польщі знову став 2020 календарний рік (57% обсягів 
торгів ф‘ючерсами).  

Ринки в квітні. Світовий банк, МВФ. 

 МВФ відзначає, що наприкінці квітня спотові газові ціни різко понизилися, реагуючи на високий рівень пропозиції 
постачання, після волатильного старту на початку зими внаслідок стрімких змін погоди. Ціни довгострокових контрактів на 
поставки природного газу також понизилися, в тандемі з цінами середньострокових нафтових ф‘ючерсів. Ціни на вугілля 
подешевшали під впливом зниження економічної активності в КНР, а також більш низьких нафтових цін. 

Європейські спотові ринки в першій декаді квітня ціни зростали, реагуючи на погодні умови в цей період; після цього 
почалося невпинне зниження цін.  

Світовий банк повідомляє середні місячні ціни в квітні, які помітно нижче для ЄС та сильно вище для Азії ($/ткм):  
Європа США СПГ в Японії 

178 96 408 

Індекс цін природного газу знаходився в квітні на 37 пунктів нижче 2010 р. Відбулося значне падіння ціни природного газу в 
Європі (-29%) та водночас приріст ціни СПГ в Японії (+12%). Проте, у 2019 р. і азійський СПГ, і природний газ в Європі 
характеризувалися понижувальним ціновим трендом. 

В 2019 році середні місячні ціни на кордонах країн ЄС на трубопровідний газ були значно дешевше спотових цін на NCG.  
У квітні 2019 р. серед еталонних марок нафти подорожчала лише арабська (+3%). Як наслідок, середня ціна сирої нафти не 

змінилася відносно квітня 2018 року (зміна 0,0%).  
Середня місячна ціна Brent досягнула пікового значення у жовтні 2018 р. ($80,47 за барель), впала в грудні до найнижчої 

позначки за 2 роки ($56,46), після чого пішла невпинно зростати, склавши в квітні $71,20 за барель.  
Вугілля в квітні ц. р. суттєво подешевшало, особливо південноафриканське (-21%). Вугілля показувало аналогічну нафті 

динаміку до січня 2019 р. Однак, після активних дій ОПЕК+, як реагування на «неприпустимо низьку ціну нафти» в грудні, нафта 
пішла активно вгору, тоді як вугілля продовжувало понижувальний ціновий тренд.   

Найвищі за два роки ціни на вугілля зафіксовано в липні 2018 року ($120 / мт для австралійського),  значно дорожче,  ніж у 
2017 р. Проте, в жовтні-листопаді 2018 року ціни опустилися нижче позначки $100, злегка підросли в грудні, а далі вже невпинно 
падали, склавши в квітні $87 за метричну тонну для більш якісного австралійського вугілля та $72 – для південноафриканського. 

Критичний аналіз даних Світового Банку.  Що стосується нафти і вугілля,  дані Світового банку є корисними для 
аналітичного вивчення та становлять собою доволі надійну цінову і статистичну інформацію. Водночас, у частині природного газу 
є проблеми. Якщо орієнтуватися на дані Світового банку, то американський СПГ був у квітні зовсім неконкурентоздатним в 
Європі. На наш погляд, причина полягає в тому, що цінові показники Світового банку щодо природного газу є занадто 
усередненими. В Європі показана середня ціна в квітні $178 за ткм. Водночас, виходячи з Pegas і ICE, середня ціна в ЄС була 
$200. У частині азійського СПГ, за даними Platts, JKM досягнув 16 квітня пікової позначки $217, тоді як Світовий Банк надає 
$408. 

МВФ раніше використовував такі ж джерела, як Світовий Банк, зокрема, World Gas Intelligence – щодо природного газу. Ціни 
згаданої нью-йоркської організації щодо російського газу на кордоні Німеччини мали унікальний характер. Утім, у їхній надійності 
чимало експертів сумнівалося. Тепер МВФ більше не надає цін на російський природний газ на кордоні Німеччини. Замість 
цього, наводить ціни на еталонному європейському газовому хабі TTF. 

МВФ надає такі середні місячні ціни на природний газ у квітні ($/ткм): 
Європа США СПГ в Японії 

179 96 184 
Виходячи з даних МВФ, ціни на природний газ в ЄС і на СПГ в Японії в березні-квітні ц. р. зрівнялися. У вересні 2018 р. СПГ 

став конкурентоспроможним в ЄС та залишався таким по квітень 2019 р.  Маржа постачальників СПГ в ЄС у березні-квітні ц.  р.  
досягнула 60-70 дол. США/ткм. Водночас, якщо порівняти європейські ціни довгострокових контрактів та ціни СПГ в Японії, то 
картина виявляється зовсім іншою:  СПГ став конкурентоспроможним в Європі, порівняно з Азією, лише в 1 кварталі 2019 р. та у 
квітні ц. р., коли ціни на СПГ в Азії ще більше понизилися. 

Нафта, вугілля. За підсумками тижня нафта, нафтопродукти та вугілля помітно подешевшали, Brent, порівняно з попереднім 
тижнем, - на $1,29 (+1,11 попереднього тижня). США відновили імпорт нафти з Венесуели. У четвер нафтові ціни впали на 
понад $3 після публікації інформації про запаси нафти в США, які значно перевищили прогнози аналітиків. Додатковим 
фактором тиску на ціни стали побоювання інвесторів щодо погіршення торгового конфлікту між США і Китаєм на тлі ситуації 
з компанією Huawei, яку американська влада внесла до "чорного списку". 

Курс євро відносно американського долара падав протягом тижня, суттєве зміцнення в п‘ятницю не змінило загального 
понижувального тренду; середній тижневий курс понизився на 0,3%. 23.05.19 керівники ЄЦБ попередили, що економіка 
Єврозони може не відновитися в 2 півріччі 2019 року, її слабкість може зберігатися довше, ніж очікувалося. 

Нафтогаз. Червневі ціни знижено, порівняно з травневими, в середньому на 618,40 грн. / ткм, або на 7,7%. Однак, ціни 
«Нафтогазу» на травень було підвищено, порівняно з квітнем, на 9,4% (+695,60 грн./ткм). На тлі різкого падіння цін на 
європейських газових ринках «Нафтогаз» фактично підвищує ціни в стилі, який називається hanky panky. В ЄС з початку 
2019 р. середні місячні ціни поставок наступного місяця знижувалися невпинно, не було таких підвищень, як у травневому 
прейскуранті «Нафтогазу». Крім того, вражає різниця в цінах – в середньому в 2019 р. для «Нафтогазу» +$130, або на 60% 
вище, порівняно з NCG.  На торгах ICE 24.05.19 ціна поставок у червні становила на NCG 154 дол. США/ткм, а на 
британському хабі - $139.  В Україні (без ПДВ) - $244, тобто на понад 60% дорожче.  

         Слід також брати до уваги, що ціни визначено в Прейскуранті без урахування тарифів на послуги з транспортування 
природного газу для внутрішніх точок виходу з невизначеним фізичним розташуванням до газорозподільних систем та 
тарифів на розподіл природного газу тощо. Правда, слід зазначити, що в липні 2019 року «Нафтогаз» планує знизити ціну 
на 8%. 
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