Energijos išteklių birža

BIOKURO BIRŽOS PREKYBOS APŽVALGA
2020 m. rugpjūtis

Medienos skiedros prekyba Lietuvoje
Rugpjūčio mėnesį BWCS LT indekso vertė sumažėjo 3,2 % lyginant su liepos mėnesio verte ir siekė – 8,03 Eur/MWh.
2019 metų rugpjūčio indeksas siekė 10,39 Eur/MWh. Lyginant su šiuo laikotarpiu, fiksuojamas bendras 22,8 %
indekso kritimas.
SPOT sandorių prekyba sumažėjo 2,4 % nuo 112 834 MWh iki 110 183 MWh. Bendra biržos apyvarta rugpjūčio
mėnesį sumažėjo 11,2 % ir siekė 559 217 MWh. Tam didžiausią įtaką turėjo 54% sumažėję pusmetinių sandorių
įsigijimai ateinančiam šildymo sezonui, lyginant su liepos mėnesiu. Ilgalaikių kontraktų svertinė kaina,
suformuotų per rugpjūčio mėnesį, siekia 10,67 Eur/MWh, metinis kainų pokytis -15,6 % (12,64 Eur/ MWh).
Iš viso per rugpjūčio mėnesį pagal biržoje sudarytus sandorius buvo pristatyta 233 934 MWh biokuro (-26% per
mėnesį; -11 % per metus). Iš jų 81% biokuro buvo pristatyta trumpalaikiais sandoriais ir 19 % pagal iš anksto
sudarytus ilgalaikius kontaktus.
Pasiruošimas šilumos šildymo sezonui
Per rugpjūčio mėnesį buvo sudaryta sandorių tiekimui už 432 078 MWh ir bendras kiekis mėnesio pabaigoje siekė
1 648 762 MWh už 10,56 Eur/MWh kainą. Per pirmuosius aštuonis šių metų mėnesius buvo užsitikrina 21,6%
mažiau biokuro nei praėjusiais metais tuo pačiu metu (2019.01-08 2 102 890 MWh). Tai tarsi indikuoja, kad šiais
metais dominuos prekybos strategija kai šildymo sezonui įmonės pirks mažesnį nei pernai ilgalaikių sandorių
kiekį ir tikisi dalį poreikio užpildyti pigesniu trumpalaikių sandorių kuru. Tačiau rugsėjis dar gali pakeisti bendrą
paveikslą, nes iki spalio pradžios galima sudarinėti ilgalaikius sandorius.
Palyginus su praėjusių metų Lietuvos šildymo sezono kaina (12,54 Eur/MWh) besiformuojanti būsimo šildymo
sezono kaina yra mažesnė 15,8% (10,56 Eur/MWh).
Šiuo metu yra sudaryta ir užsitikrinta 58 % sekančio šildymo sezono biokuro poreikio, lyginant su 2019-2020
metų, šildymo sezonu įsigyto per Baltpool biržą, kuro kiekiu. Utenos apskritis ir Kuršių Nerija jau pasiekė visą
pernai metais sudarytų biržoje sandorių kiekį. Tauragės apskritis pasiekė 85 % , Šiaulių apskritis – apie 70 %,
Vilniaus apskritis apie 67 % ir Alytaus apskritis - apie 62% pernai metų nupirkto biokuro kiekio per Baltpool biržą.
Užsienio prekyba
Rugpjūčio mėnesį užsienio prekyba aktyviausiai vyko Latvijoje. Buvo sudaryta trumpalaikių sandorių dėl 1 745 MWh
biokuro kiekio. Svertinė sandorių kaina siekė 10,49 Eur/MWh. Lyginant su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu kaina
sumažėjo 17%. Lietuvos SPOT sandorių kainos, šiuo metu, yra 31 % žemesnės, nei Latvijos. Pusmetinių sandorių
kainos 2020-2021 m. šildymo sezonui Latvijoje siekia 12,81 Eur/MWh - Rygos ir 12,04 Eur/MWh Kurzemės
regionuose ir yra mažesnės 19%, nei atitinkamu laikotarpiu, prieš metus, kai sudarytų ilgalaikių sandorių kaina buvo
- 15,90 Eur/MWh. Šiais metais Lietuvos ilgalaikių sandorių kaina yra apie 20 % žemesnė, nei Latvijoje.
Rugpjūtį biržos dalyviu tapo viena didžiausiu Rygos regiono šilumos gamintojų, naudojančių biokurą - SIA “Rigas
BioEnergija”, valdoma ”Rigas Siltums” AS bendrovės.
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MEDIENOS AUKCIONŲ STATISTIKA
Rugpjūčio mėnesį sudaryta sandorių dėl 28 922m3 medienos pardavimo trumpalaikėmis sutartimis
2020 m. rugpjūčio mėnesį elektroninėje medienos prekybos sistemoje aktyvumas sulėtėjo, buvo sudaryta
sandorių dėl 28 922 m3 medienos pardavimo trumpalaikėmis sutartimis. Iš jų 11,6 % pardavimų įvyko dėl II ir III
kaitrumo klasės malkinės medienos už 16,76 Eur/m3 svertinę kainą, kuri buvo 2 % aukštesnė nei liepos mėnesį.
Kirtimo liekanų rugpjūčio mėnesį parduota nebuvo, dėl mažos pasiūlos iš Valstybinių miškų urėdijų.
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BWC SPOT Lithuania (skalė kairėje)
II ir III kaitrumo klasės malkinės medienos kaina medienos aukcionuose
Kirtimo liekanų kaina miškų urėdijose

3 pav. Medienos žaliavos kaina
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BIOKURO BIRŽOS KAINOS
Medienos skiedros produktų kainos
LIETUVOJE
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Savaitinių sandorių kiekis

Produktas
BWCS LT indeksas
Medienos granulės
Kuro durpės

BWC SPOT Lithuania

2020 m. rugpjūtis

per mėnesį, %

per metus, %

8,03 Eur/MWh*
22,43 Eur/MWh
7,74 Eur/MWh

↓3,2 %
↑3,0 %
-

↓22,8 %
↓23 %
↓4,0 %

*- mėnesio pabaigoje užfiksuota indekso vertė;

BALTIJOS VALSTYBĖSE* *
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BWC SPOT Lithuania index Eur/MWh

Šalis
Lietuva
Latvija
Estija



Baltpool SPOT LV, Eur/MWh

Biomass price Estonia*

Medienos skiedrų kainos, Eur/ MWh
2020 m.
rugpjučio
8,03
10,32
13,05

Δ per mėnesį
↓ 3,2 %
↓ 0,8 %
↓ 18,1%

Δ per metus
↓22,8 %
↓17,8 %
↓ 22,8%

Šaltinis
Baltpool BWCS LT indeksas
Baltpool LV SPOT
Riigimetsa majandamise keskus*

remiantis 2020-08-31 Miško medžiagų ir kainų statistika (est. – Metsamaterjali hinnastatistika).
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BIOKURO BIRŽOS STATISTIKA
Biržos apyvarta, sandorių skaičius ir įsigijimai pagal sandorių
trukmę

Medienos skiedrų ilgalaikių ir savaitinių sandorių kainų
palyginimas

Aukcione dalyvavusių pavedimų vertė

Biržos dalyvių aktyvumo statistika

Medienos skiedrų teorinė tiekimo kaina ir kiekiai pagal
sandorių trukmę

Biokuro tiekėjų užimama rinkos dalis 2020 m., proc. pagal
faktiškai pristatytą biokuro kiekį
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Daugiau informacijos:
Vaidotas Jonutis
Energijos išteklių biržos BALTPOOL
Prekybos biokuru vadovas
El. paštas: vaidotas.jonutis@baltpool.eu
Tel. +370 5 239 3159
www.baltpool.eu

