Ликвидност и ценови нива при
задължително участие на
борсовия електроенергиен пазар
Energy Managers’ Forum 2019
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Асоциация на търговците
на електроенергия в България
АТЕБ е организацията обединяваща водещите търговци на електроенергия в
България. Основна цел е да промотира и подпомага развитието на конкурентен
пазар на електроенергия в страната.

Основана:

2006 година

Членове:

24 международни и местни компании – лидери в
областта на търговията с електроенергия/енергийни
продукти

Пазари:

Европейските пазарите в Югоизточна Европа, Централна и
Западна Европа

Партньори:

EFET – European Federation of the Energy Traders и
регионалните енергийни асоциации
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Членове на АТЕБ

Кимпекс
Енерджи
АД
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Роля на търговците на електроенергия
❑ срещане на търсенето и предлагането
❑ предоставяне на конкурентна цена на
клиенти и производители

❑ осигуряване на износа и вноса на
електроенергия
❑ реализиране на цели за енергийна
ефективност

❑ гарантиране сигурността на доставките
❑ предоставяне на допълнителни услуги
❑ анализ и прогнозиране на потребление и
производство
❑ намаляване на небалансите на клиенти и
производители
❑ гарантиране на финансова стабилност в
сектора
❑ събиране на мрежови такси и на цена
„Задължения към обществото“
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Пазарен
Модел 01.2019

Битови клиенти + Малък бизнес

ВЕИ < 4 MW
ВЕКП < 4 MW

Индустриални кл.

Износ

НЕК
Ам. ТЕЦ
Търговци → Търговци
Индустрия

Загуби
ЕСО+ЕРП

АЕЦ
Краен
Снабдител

ТЕЦ МИ 2
НЕК ВЕЦ
ВНОС

ТЕЦ

ВЕКП > 4MW
Битови клиенти + Малък бизнес

ВЕИ > 4MW

Регулиран пазар

Свободен пазар

Картина на пазара на електроенергия
Висока
волатилност

Недостиг на
дългосрочни
договори
(около 45%)

Оттеглили
се търговци
17
Задължителна
Търговия през
БНЕБ
Значителен дял
на ценово
нечувствителни
оферти

Индекс на
концентрация
78.66%

Такси върху
износа и вноса
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Финансови резултати на водещите търговци – 2017
➢ общо 66.7 млн. лева загуба при 6 от
водещите търговци
➢ общ финансов резултат 60.6 млн.
загуба при водещите 10 търговеца

Източник: Капитал
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ПДН – анализ на криви на търсене и предлагане
303 MW, 0.05 €

53.7 MWh – отрицателни цени
303 MWh – цена до 0.05 EUR/MWh

09.01.2019 13:00 ч.

Цена: 112.27 €/MWh Количество: 1054.1 MWh

Източник: Българска независима енергийна борса
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ПДН – анализ на криви на търсене и предлагане
959.8 MW, 102.16 €

Волатилност при предлагането:
0.8 MWh по-високо количество
води до повишение на цената със
69.9 EUR/MWh (>200%)
09.01.2019 13:00 ч.

959 MW, 32.30 €
945.6 MW, 22.55 €

Цена: 112.27 €/MWh Количество: 1054.1 MWh

Източник: Българска независима енергийна борса
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ПДН – анализ на криви на търсене и предлагане
Задължително продаване/купуване
през борсата:
Големи единични оферти
между 85 MWh и 310 MWh

09.01.2019 13:00 ч.

Цена: 112.27 €/MWh Количество: 1054.1 MWh

Количество: 248 MWh
Цена: 256 EUR/MWh

Количество: 316 MWh
Цена: 22.6 EUR/MWh

Източник: Българска независима енергийна борса
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ПДН – анализ на криви на търсене и предлагане

Оферти в ценовия диапазон 24.5 - 51 €/МВтч.
за 500 MВтч. изместени от високите оферти за
технологични загуби

09.01.2019 13:00 ч.

Цена: 112.27 €/MWh Количество: 1054.1 MWh
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Цените на БНЕБ и тези в региона
HU

RO

BG

TR

120.0
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Евро/МВтч.
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40.0

20.0

Въпреки ниската цена в Турция, от 1.01.2019 е намален преносният капацитет към България
от 366 MW на 100 MW
0.0

Източник: IBEX, OPCOM, HUPX, EPIAŞ
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Такса внос 5%, такса износ 5 EUR/MWh
Износ и Внос

Износ

Внос

25000

15000

− Таксите възпрепятстват
обединение със съседни пазари
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− Такса внос оскъпява
електроенергията от други
държави
− Такса износ намалява
конкурентоспособността на
българските производители

10.01

Износ и Внос - 10.01.2019
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− България е единствената
държава в Европа прилагаща
такса износ и внос
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Нетен внос през
пиковите часове
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Източник: Електроенергиен системен оператор
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Цени балансираща енергия

Високи цени на пазар Ден напред се отразяват
във високи цени на балансираща енергия
През месец декември часова цена за недостиг
достига 1200 лв./МВтч.
Значително увеличени разходи за балансиране
през последните месеци

Източник: Електроенергиен системен оператор
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Цени на електрическа енергия
Цена, по която НЕК продава на регулиран пазар – 71.71 лв./МВтч.
Цена на свободен пазар – 111.99 лв. за декември и 141.53 лв. за януари
Регулиран
пазар

Цена една скала с
включено ЗО
[лв./МВтч.]
144.45
131.98
146.62

ЧЕЗ
ЕВН
Енерго-Про

Свободен
пазар

49 % по-скъп базов товар през
дек. 2018 спрямо дек. 2017

БНЕБ

Цена базов товар с
включено ЗО за януари
[лв./МВтч.]
178.28

15 000 клиенти през
последните 2 месеца са
преминали от свободен на
регулиран пазар

99 % по-скъп базов товар през
януари 2019 (01.01 – 22.01)
спрямо януари 2018

111.99
141.53

75.07

71.04
2017

2018

2018

2019
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Особености на задължителната търговия през БНЕБ
❑ Волатилност на цените
❑ Едностранно определяне на правила, тарифи и договори
❑ Ниско предлагане на дългосрочни продукти (пик!)
❑ Високи такси и обезпечения, липса на клирингова къща
❑ Сезонни вариации в търсенето и предлагането
Повишено търсене през зимните месеци, по-големи загуби, малко
производство от ВЕИ => Високи цени
Понижено търсене през пролетните и летни месеци, по-малко загуби, голямо
производство от ВЕИ => Ниски цени
Непазарно поведение на ВЕИ производители и мрежови оператори поради
получаване на премии и компенсиране на загуби => волатилност на цените
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Мерки за подобряване работата на пазара

1) Предоставяне от НЕК на енергия с модулация в
съотношение 40/60% за регулиран/свободен пазар

2) Разпределяне по месеци на количествата електроенергия
необходима за крайните снабдители на регулиран пазар

3) Предлагане от производителите на БЕХ на дългосрочни
продукти с модулация (пикови и гъвкави)

4) Преразглеждане на модела за задължително участие на
БНЕБ

5) Отпадане на таксите върху износа и вноса, обединение със
съседни пазарни зони
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Благодаря за вниманието!
Мартин Георгиев
Председател на УС
ATEB
Tel: +359-2-400-8084;
email: info@ateb.bg
www.ateb.bg
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