Central European Gas Hub

CEGH Český trh se
zemním plynem
s futures produkty

Provozováno PXE

Dva silní partneři
pro úspěšnou
spolupráci v oblasti
zemního plynu

CEGH Český trh
se zemním plynem
Central European Gas Hub (CEGH) a Power Exchange Central Europe (PXE)
spolecne startují CEGH Ceský trh se zemním plynem. Tyto dve velmi dobre
zavedené spolecnosti se delí o své know-how a vytvárejí spolecný ceský trh
se zemním plynem. Vybudování likvidní a regulované obchodní platformy vytvorí
konkurencní a transparentní prostredí a prispeje k dalšímu vývoji obchodování
s plynem v ceské republice. CEGH s dlouholetými zkušenostmi v provozování
trhu s plynem a PXE se znalostmi ceského energetického trhu a obchodování
s elektrinou spolecne prináší množství výhod pro úcastníky trhu. Trh je provozován na základe licence PXE.

Produkty

Obchodovací systém

Český trh se zemním plynem nabízí plynové
futures s fyzickým vypořádáním s dodávkou
na virtuální obchodní bod v České republice.
Vypsány jsou následující série futures:

GlobalVision Exchange Trading System –
poskytuje Trayport.

Měsíční futures

3 nejbližší měsíce

Čtvrtletní futures

4 nejbližší čtvrtletí

Sezónní futures

3 nejbližší sezóny
(zima/léto)

Roční futures

2 nejbližší roky

Týdenní produkty budou spuštěny v průběhu
roku 2014

Zpusob obchodování
Elektronické obchodování pomocí objednávek za účasti tvůrců trhu; Registrace OTC
obchodů k vypořádání je možná.

Zúctování a vyporádání
Poskytuje ECC – European Commodity
Clearing AG.

Výhody a pobídky
Spolupráce mezi CEGH a PXE přináší,
při rozumných nákladech, účastníkům obou
firem snadný přístup k nově vzniklému CEGH
českému trhu se zemním plynem. Vstupní
poplatek bude odpuštěn všem účastníkům,
kteří vstoupí nejpozději do 6 ti měsíců od
spuštění trhu. Pro tvůrce trhu platí zvýhodněné poplatky za obchodování. Účastníci
trhu nevykonávající funkci tvůrce trhu mohou
získat snížené poplatky za obchodování na
základě zobchodovaného objemu.

Central European Gas Hub (CEGH)

Power Exchange Central Europe (PXE)

poskytuje obchodní platformu v Rakousku pro
mezinárodní plynařské společnosti a provozuje
CEGH OTC Market a CEGH Gas Exchange
of Wiener Boerse s krátkodobým trhem (včetně
vnitrodenního trhu) a trhem futures. Zároveň
je provozovatelem virtuálního obchodního bodu
v Rakousku. CEGH registruje více než 160
mezinárodních plynařských společnost. CEGH je
dceřinou společností OMV Gas & Power (65%),
Wiener Boerse (20%) and Eustream (15%).
CEGH se zavedl jako vedoucí středoevropská
platforma se zobchodovaným objemem 47 bcm
zemního plynu v roce 2012.

byla založena v červenci 2007 a umožňuje anonymní obchodování se standardizovanými produkty
a zajištěným vypořádáním. V současné době je
PXE nejprogresivnějším energetickým trhem
ve střední Evropě. Platforma PXE nabízí přístup
ke třem významným středo-evropským energetickým trhům – České republice, Slovensku
a Maďarsku – a nabízí měsíční, čtvrtletní a roční
futures kontrakty na elektrickou energii s fyzickým
a finančním vypořádáním. PXE je jediným
regulovaným trhem v regionu nabízejícím finanční
futures na českou, slovenskou a maďarskou
energii. Seznam účastníků zahrnuje nejen domácí
hráče, ale i mnoho mezinárodních společností.
Jakožto dceřiná společnost Burzy cenných papírů
Praha je PXE rovněž součástí skupiny CEE Stock
Exchange Group
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