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Földgáz ármozgások, jelenlegi helyzet – 2019/2020. gázév

Nagy volatilitás mellett 
kialakuló csökkenő tendencia

Regionális piaci hatások miatt 
növekvő árazási különbözet



MEKH referenciaár vonatkozások

GET ENERGY – ENERGYMARKET24 eredmények és tapasztalatok

• Továbbra is változó mértékű kockázatvállalási hajlandóság

• A tavalyi évhez mérten azonban szignifikáns megtakarítások a 
gázköltségekben

• A rendszerhasználati díj drasztikus emelkedése:
• Finanszírozási szempontból előnytelen
• Csökkenti a képlet adta mozgásteret is
• Torzítja a korábbi évek alapján felállítható stratégiát

Márciusban vagy április első 
napjaiban szerződő ügyfelek

5-15% megtakarítás

Referenciaár kalkulációhoz közeli 
időpontban szerződő ügyfelek
Piaci szinten elérhetetlen referencia gázdíj

Egyéb időpontok
Általában magasabb díjak, 

pozitív esetben 0-s 
szerződés

A Hivatal által meghatározott célok és tapasztalati alapvetések

• Képlet az elmúlt rövid időszak tapasztalata alapján -> a múlt sajnos nem jelent garanciát a jövőre

• Extrém változások a regionális és kontinens szintű piacokon

• MEKH -> Nem cél a túlzott kockázatvállalás a megtakarítás érdekében! -> Kockázatvállalás nélkül a piac elérhetetlenné tette a 
referenciaárat



Földgáz ármozgások, jelenlegi helyzet – Jelek a következő gázévre
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Q2 újfent a leginkább 
kockázatosnak értékelt 

időszak számunkra!



Földgáz ármozgások, jelenlegi helyzet – HUDEX hosszútávú jegyzések!



Villamos energia – Kisebb volatilitás, stabilan rosszabb helyzet



Új gondolkodásmód, nagyobb felkészültség szükséges

• Nagyobb volatilitású, kifeszített nemzetközi energiapiacok kialakulása érzékelhető

• Kereskedői kockázatkerülés is magasabb

• Egyre több tényezőt kell napi szinten figyelni

• Olajár már inkább csak árfelhajtó esetben érdekes, CO2 kvóta hangsúlya nő

• Változó (jelenleg növekvő) LNG import miatt USA – EU – régió egyaránt fontos

• Tranzitútvonalak

• Világgazdasági fundamentumok (pl. Brexit, kereskedelmi és fegyveres háborúk) 
– LNG importhányadon keresztül is

Nem lehet egy időpontra koncentrálni, folyamatos, proaktív piacfigyelés, piacszondázás szükséges! 

Nincs kockázatvállalás 
nélküli szerződéskötés.

A kockázat minden esetben 
a fogyasztónál van!



EnergyMarket Minitőzsde energiabeszerzési rendszer

üa beszerzés időzítésével 
kapcsolatos kockázat 
minimalizálása

ü internet alapú, bárhonnan 
elérhető, saját fejlesztésű 
platform

ü folyamatos online jelenlét az 
energiakereskedők számára

Szolgáltatásunk egyesíti a szakértőként támogatott energia beszerzések előnyeit:

ü rendszeres elemzések az 
energia árának 
alkulásáról

ü folyamatos és dedikált 
energia szakértői 
támogatás

üadminisztrációs 
költségek minimalizálása
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