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#gaspriceforecast

Dr. Sándor Péter: Feljogosított fogyasztói szempontok… (IIR
gázpiaci konferencia 2003. február 5.)
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A FELHASZNÁLÓ

#földgázfelhasználó
• A földgáz felhasználó jellemzően
short pozícióban van: vásárolnia kell,
a termeléshez szükséges
energiahordozót biztosítani
• Energetikai (több energiahordozóból
álló) portfolió építése:
– különböző források bevonásával
forrásdiverzifikáció,
– különböző távú ügyletek és
– termékek bevonásával.

• Energetikai portfolió
nyomonkövetése, visszacsatolások,
módosítások

A földgáz funkciója
Alapanyag?
Energiahordozó?
Tüzelőanyag?
Alternatív tüzelőanyag?
Segédanyag?

Alapvető
versenyképességet
meghatározó tényező?
Fontos
Egy versenyképességi
tényező?
Mellékes
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Átlagos EU vállalkozás
High-tech; autó és egyéb jármű gyártás

Előállítási költség arányos
energiaköltség
0-3%
1%

Hulladékkezelés, szállás és étterem

3-5%

Energiaintenzív szektorok (cement, mészkő/gipsz, agyag
és építőanyag, cellulóz és papírgyártás, üveg, vas és
acél, vegyipar, nem vasfém előállítása)

3-20%

Alapanyag
jellegű nagyfogyasztók
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Energiagazdálkodási
szervezet

X

X

?

--

For profit?

A fogyasztó spekulál vs. racionális
döntést hoz?

Felhasználók
és energiapiac

Optimális energiaellátás jellemzői
• Átlátható (egyszerű(?) – a „portfolió” állhat 1 db
szerződésből és 1 db termékből is!);
• Igényeknek megfelelő;
– Minimális költségű;
– Adott időszakra optimálishoz közeli állapotban
tartható;
– Ellátásbiztos és rugalmas;

• Elviselhető kockázatú;
• Adminisztrálható;
• Finanszírozható.

FÖLDGÁZPIACI KISKÁTÉ

Mi a felhasználó földgázpiaci
tevékenysége ?
1. Termékvásárlás
– Felhasználás elemzése
– Specifikáció (Mit? Mennyit? Mikor?)
– Piaci állapotfelmérés – folyamatos piaci jelenlét
(ez valóban a felhasználó dolga?)
– Kereskedők partnerek-e? Van-e tényleges
verseny?

2. Szállítási útvonal biztosítása (Értjük-e a
kapacitásgazdálkodást?)

Hogyan lehet szállítási útvonalat biztosítani?
• Belépési/kilépési pontok lekötése  milyen termékhez?
mikor? mit?
• Gázév kezdete: október 1.
Éves entry
GY-1 , július első hétfő
• Kapacitásaukciók
Éves exit

GY-1, augusztus első hétfő

Éven belüli termékek
Negyedéves

Q-1M első hétfő

Havi

M-1 harmadik hétfő

Napi

D-1 délután

Napon belül

D - 3:30 h

• Tárolók használatára való
szerződéskötés
(tárolói év kezdete: április)

Kapacitástarifa
•Kapacitásgazdálkodást támogatja
•Rugalmas
•Büntetőtarifák motiválók, de nem túlzók

Mi határozza meg a
földgázárat?
• Világgazdasági konjunktúra állapota;
• Nagyhatalmak geopolitikai céljai,
tervei;
• Alternatív földgázszállítási útvonalak
és technológiák fejlődése;
• Nem hagyományos készletek
felszínre hozási technológiájának
fejlődése (kitermelésre irányuló
politikai szándék);
• LNG;
• Tárolói szintek (korábbi döntések);
• Időjárás
• Európa melyik részén vagyunk?
A hatások
mindenhol
egyformák?

Melyik
árát?

Mikor?

Mikor vásároljunk földgázt?
•
•
•

Piaci aktualitások (árszintek, várakozások, időpont)
Vállalkozás tervezési ciklusa
Igények felmerülésének üteme?

Földgáz árképzés
-

Gázárképletek (Milyen árazású termékek –földrajzi fundamentumok- szerepeljenek a
portfolióban?)

•

•
-

Olajindexált (kizárólagos olajtermék árazás, előzetes megegyezés alapján időszakonkénti
árkalkulációval – a gázpiaci fundamentumokat nem mindig követi)
Tőzsdei termék indexált (transzparens(nek tekintett) piac alapján – a piaci volatilitás miatt a
pénzügyi teljesíthetőséget veszélyezteti)
Fix (adott időpontban fixálhatók az árak, általában fix mennyiségekre – hogyan lehetséges a
fix árból származó kockázatok csökkentése?)
Vegyes (meghatározandó a különböző indexálású termékek súlya és ár-aránya)
Piaci árak alapja:
- FOB MED jegyzések
- FOB Rotterdam jegyzések
- TTF DA, MA alapú forward árazás- NCG DA árazás
- CEGH VTP jegyzésárak
- CEEGEX (növekvő likviditás miatt), HUDEX (alacsony likviditás)

•

Különböző árazás alapjául szolgáló termékek hiteles árinformációi hogyan elérhetők?

•
•

Képleten alapuló árképzés – „magyar
képlet” vs. HUB indexált
𝐸𝑈𝑅
𝑃 = 𝑆𝑧𝑒𝑟𝑣𝑒𝑧𝑒𝑡𝑡 𝑝𝑖𝑎𝑐𝑖 á𝑟 + 𝑆𝑃 [
]
𝑀𝑊ℎ
•
•

•

•

P0: alapár
F:Az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj havi
átlagárainak egyszerű számtani középértéke
USD-ben metrikus tonnánként, az aktuális
naptári negyedévet megelőző 9 naptári hónap
során. Platts kiadványban megtalálható
G:A 0,1%-os kéntartalmú gázolaj (tüzelőolaj)
havi átlagárainak egyszerű számtani
középértéke USD-ben metrikus tonnánként,
az aktuális naptári negyedévet megelőző 9
naptári hónap során. Platts kiadványban
megtalálható
F0, g0: referenciaárak

Pszervezett piac= megadott szervezett piaci alapú referenciaár (pl. TTF FM,
DA; NCG; CEGH VTP DA)
SP: spread: magyarországi betáplálási pontra való szállítás költségei,
kereskedői elismerhető költségek mértéke (indexálástól függően változik)
EUR/USD= ármeghatározás időpontjában képzett/aktualizált
keresztárfolyam
3,6: a MWh-ból történő átváltás
illetve a
1,11: fűtőérték(NCV)/égéshő(GCV), valamint a referenciarendszerek
közötti átváltás váltószámai

Ármeghatározás időpontjában a két ár
szükségszerűen megegyezik
16

Miben különbözik a földgázpiac a villamos energia
piacától?
Földgáz
- Országhatáron belüli likvid,
transzparens árjelző! (CEEGEX,
Egyensúlyozó platform)
- Beszerzési portfolióban akárhány ellátás
alapú (felhasználási rugalmasságot
biztosító) szerződés lehet
- A felhasználók mellett a kereskedő is
érdekelt a portfolió optimalizálásában
-

Hosszú-, rövid- és középtávú
szerződések
Tárolási megállapodás
Szerződések a kapacitások lekötését is
tartalmazzák
TOP/alul- felülfogyasztási
kötelezettségek meglehetősen
rugalmatlanok (kötbér)
Kapacitás lekötés
minden
évben/negyedévben/
hónapban/napon/
napon belül

Villamos energia
- HUPX, HUDEX
- Beszerzési portfolióban 1 ellátás alapú
szerződés lehet
- Kereskedők nem érdekeltek a
beszerzési portfolión belül optimalizálni

-

Éves, vagy rövidebb távú szerződések
Ellátás alapú, vagy menetrendes
szerződések (zsinór, standard, órás,
intraday)
Szerződések termék adásvételre
vonatkoznak
A menetrendes (teljesen rugalmatlan)
szerződések is mark2market alapon
elszámolhatók

hálózat csatlakozási és
használati szerződés,
szállítási kapacitás adott

Mi a különbség a földgáz és villamos energia piac
között?-2
Földgáz
• Vállalat tervezési ciklusa és
gázév időbeli elcsúszása (a
gázév eltolódásával
közelebb/távolabb (?!) esik
egymáshoz)
• Tárolható energiahordozó
• Néhány, a kockázatokat
csökkentő piaci formáció
még várat magára

Villamos energia
• Vállalkozás éves tervezési
ciklusa és a felhasználás
időszaka megegyezik
• Valós idejű piac (valós idejű
energiahordozó)
(transzparens árjelzők –
szervezett piacok) árai
mutatják az aktuális
energiapiaci folyamatokat
(pozitív/negatív extern
hatások)

Melyek a felhasználói portfoliómenedzsment
lehetőségei (100 GWh és 100 m m3 felett)?
Villamos energia

Földgáz

Saját portfolió kezelés

kockázat viselője a vásárló,
„feláraktól mentes”, fejlett
piacon kezelhető mértékű
kockázatokkal

kockázatok kezelése „fejlődő”
piacokon (ismeretlen
mértékű), rugalmasság
hogyan biztosítható?

Részleges ellátás

kockázat megoszlik, a
kereskedő kockázati felárat
áraz be, drágább ellátás

rugalmasabb ellátás
lehetősége, a felhasználó
érdekelt a portfolió
optimalizálásban, a részleges
ellátásra szerződő kereskedő is
(ellenérdekek)

Teljes ellátás

kockázat teljes mértékben a
kereskedőé, drága ellátás,
jelentős kockázati felárral,
vagy maximális
kockázatáthárítással

nagy rugalmasság, látszólag
kisebb „felár” (a kereskedő
kezeli a teljes felhasználási
mennyiséget saját érdekeinek
megfelelően)

BESZERZÉS-STRATÉGIÁK ÉS
TECHNIKÁK

Milyen földgázvásárlási/kereskedési stratégia
mentén dolgozzunk?
• Milyen legyen a portfolió szerkezete (kockázatvállalás)?
– Saját portfoliómenedzselés, vagy teljes ellátás (esetleg a kettő között
félúton) – ki viselje a kockázatot/ki végezze a portfolió optimalizációt?
– Hány kereskedő szerepeljen a portfolióban?
– Milyen termékeket válogassunk össze?
– Milyen árazású termékeket vásároljunk? Fixáljunk-e árat?
– Milyen időtáv(ok)ban gondolkodjunk?

• Transzparens kereskedési platformokat közvetlenül bevonjunk-e a
kereskedésbe?
• Milyen legyen a technikai lebonyolítás?
–
–
–
–

Nyílt, vagy zárt meghívásos pályázatot bonyolítsunk?
Évente hány alkalommal, mikor versenyeztessünk?
Versenyeztetés és vállalati döntéshozatali mechanizmus?
Versenyeztetés és pénzügyi folyamatok?

ISD Dunaferr
társaságcsoport
Jellemzői:
- Integrált acélgyártási technológia
-

Nyersanyag,
Energia,
Környezet intenzív technológia

-

Alapanyaggyártás
Nagyhőmérsékletű technológia
Végtermék világpiaci termék (árát a
világgazdasági események/konjunktúra
közvetlenül befolyásolják)

-

Energiaintenzív technológia (összköltség
20-30%-át meghaladó energiaköltség)

Villamos energia

Saját termelés 120-150 GWh
Vásárlás 400-450 GWh

Csatlakozási pont: 120 kV
Energiapiaci tevékenység kezdete: 2003
HUPX DAM tagság kezdete: 2011
Termelői engedély, magánvezetékes továbbadás, elosztói csatlakozási pont

Földgáz
Vill. En.

ISD POWER Kft.

Gázfel-használás
szerkezet

Egy acéltermelő vállalat kockázatviselési
hajlandósága
• Energiaigényes termelés, de az energiagazdálkodás nem a
főtevékenység
• Nagyhőmérsékletű technológia, így a kontrolling alapú
(energiaköltség vezérelt) termelés korlátozottan alkalmazható
• Acélpiac  konjunktúra szenzitív iparág (árkövető, vagy
meghatározó magatartás)
• Több alapanyagnál (szén, vasérc) jelentős kockázati
kitettségek  korlátozott energiapiaci kockázatvállalás
• Az energiaárak tekintetében fontos a kiszámíthatóság,
tervezhetőség
– Ugyanakkor elvárás a „féloldalas hedge”: az energia áremelkedés
ellen védekezni, a kedvező árváltozásokat kihasználni

Piaci forrásösszetétel
• Mekkora a kínálat oldal koncentrációja?
– Van-e elegendő számú kereskedő a piacon? (Van-e
meghatározó befolyású kereskedő?)
– Képesek-e a teljes felhasználói igény lefedésére?
• Ha nem, milyen termékeket forgalmaznak?

• Milyen árazású termékeket árusítanak (TTF MA, TTF
DA, NCG DA, Baumgarten VTP DA, CEEGEX DA, olaj,
egyéb)?
• Hátterük biztosított-e? (Szállítási garancia)
• Kapacitások kezelése?
• Milyen célja van a kereskedőnek az ügyfél ellátásával?

Közvetlen beszerzés határon túlról
• Ellátásbiztonságot ? (Baumgarten tűz)
• Mekkora kapacitás erejéig jöhet szóba?
• Adminisztrálható-e? (Azonosak-e a feltételek a határ
mindkét oldalán? Milyen mértékű a fellépő jogi és
partnerkockázat?)
• Határkeresztezés megoldott-e?
• Milyen alternatív költségei vannak a szállítás
kiesésének? (Tároló igénybevételével kombinált
beszerzés?)
• Behajtható-e az esetlegesen felmerülő többletköltség

….versenyezetetési eljárás közben, után:
•
•
•
•

Milyen mértékben vásároljunk bizonyos képletek szerint?
Hogyan meghatározható a földgázár?
Váltogathatjuk az árképleteket?
Milyen mértékben fixáljunk árat?
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TTF MA tényárak és európai szállítású acél értékesítési
árak alakulása

Másnapi piaci beszerzés/mark2market
elszámolás
• Másnapi piac (CEEGEX, Kiegyensúlyozó Platform, CEGH) jelentős
bizonytalanságot, jelentős előnyt is jelenthet (árváltozás adott esetben
előrejelezhetetlen „a piac csak a nem diverzifikálható kockázatot ismeri el
kockázat prémiummal”)
• Eszköz a felhasználás volatilitásának kezelésében, csak likvid piac képes rá!
(mindig van forgalom)
• Adminisztráció (kereskedelem adminisztrációja jelentős, valamint a
kereskedelem feltételrendszere is költséges)
– Kereskedelem feltételrendszer: árelőjelző rendszer igénybevétele, különböző
kiadványok beszerzése, aktuális információk beszerzése egyéb csatornákon
– Biztosítékok elhelyezése, fix kereskedési díjak megtérülése bizonyos
kereskedett mennyiség felett (brake even point) biztosított

• Melyik másnapi piacon érdemes kereskedni? (Mely piac adminisztrálható
– határkeresztezés, biztosítékok, szabályok, elérhetőség, karbantartások?
– a fizikailag elérhető piacon?
– jelentős likviditású, nagy forgalmat lebonyolító piacon?
– …?

Versenyeztetés szempontjai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Árképlet (spread)
Ármeghatározás rugalmassága (képlet váltás/fixálás)
Piaci folyamatokhoz való igazodás rugalmassága (termék váltás)
Mennyiségi eltérési igények rugalmas kezelése (nominálás,
újranominálás)
Entry/Exit Kapacitáslekötési igények kezelése
Fizetési feltételek (finanszírozás)
Garanciális feltételek
Egyéb, pl.:
1.
2.

Kereskedő információ-szolgáltatási készsége (ár- és egyéb piaci
információk, fejlemények, REMIT)
Kereskedők elérhetősége (ügyelet), együttműködési hajlandóság, vis
major kezelése

Szerződés

Portfolióhatás

• Mennyiség, minőség, átszámítási módok (égéshő, fűtőérték)
• Árképzés módja (a kockázatviselési hajlandóság függvényében szerződés
hatálya alatt változtatható árképzési mód)
– Rugalmasság (alul, felülfogyasztás, esetleges mark-to-market elszámolás)
– Nominálási eltérések kezelése (ellátás alapú szerződések esetében egyáltalán
értelmezhető-e)
– Kapacitások kezelése

• Mennyiségek átütemezhetősége (termelő üzem jellegéből adódóan)
• LAST CALL
• Megfelelő garanciális és fizetési feltételek, fizetés pénzneme, átváltások
módja
• Szerződés megszűnési és felmondási feltételei
• Vis maior (orosz-ukrán válság, földgázvezeték nem tervezett üzemszünet)
• Újratárgyalási klauzula (Felek bármikor kezdeményezhetik a szerződés
újratárgyalását bizonyos feltételek – pl. jogszabályváltozás – esetén)
• Adminisztratív kötelezettségek teljesítése (REMIT)

Beszerzés/kereskedelem adminisztrációja
• Szokásos tevékenység
(nominálás/allokálás/számlázás/elszámolás stb.)
• Egyéb adminisztráció
– Energiahivatal
– MSZKSZ
– REMIT (közvetlenül alkalmazandó EU rendelet!!!)
• Felhasználás változásai (mekkora az a felhasználás-változás,
ami már piacbefolyásoló hatással bír?)
• Keretszerződések, megvalósult tranzakciók jelentése
• Tranzakciók kezdeményezésének jelentése (minden
tranzakció, vagy csak a rendeletben foglalt mértéken felüli
ügyletek?) – Ajánlattételi eljárás?

