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BEVEZETÉS
ÁRAK ÉS VOLATILITÁS

• Tavaly normál/alacsony 
energiaárak és alacsony 
volatilitás

• Idén többszörös energiaárak és 
extrém volatilitás

Jelentős változások

• Európai energiaválság
• Orosz-Ukrán háború

Nyilvánvaló okok

Az élet minden területére begyűrűző 
következmények



KÖVETKEZMÉNYEK
ÁRAK ÉS VOLATILITÁS

• A magas volatilitás -> szigorúbb kockázatkezelés
• Magas margining költségekkel jár
• És magas garanciaigényeket kíván (10..15%-os szintről teljes 

kitettség fedezése!)
• Tavaly még a piac sok esetben figyelembe sem vette
• Kereskedelmi lehetőségek csökkenése

Megnövekedett kockázatok

Lehetőségek

• A nagy volatilitás a rugalmas termelési egységek számára a 
kockázatok mellett egy lehetőség is

• (Piaci ár egyéb termelőket is a szabad piacra csábít)



KIEMELKEDŐ KOCKÁZATOK
RISK MANAGEMENT

MARKET RISK
(piaci árváltozás kockázata)

FEDEZETI ÜGYLETEK
COLLATERAL RISK

(finanszírozási kockázat)

TRADE-OFF

COUNTERPARTY RISK
(partnerkockázat)

VOLUME RISK
(mennyiségi kockázat)

KOMPLEX ÉS ÁTFOGÓ

FEDEZETI POLITIKA ÉS/VAGY

RISK MANAGEMENT RENDSZER

KIÉPÍTÉSE ESSZENCIÁLIS! 

FEDEZETI ÜGYLETEK
(pl. mennyiségi toleranciasáv)

FIX DÍJ

TRADE-OFF



ÚJ TERMELÉS OPTIMALIZÁLÁSI SZEMPONT
FINANSZÍROZÁS ÉS KOCKÁZATOK

Korlátozott mennyiségű 
finanszírozás/tőke áll 
rendelkezésre

Villamos 
energia 

értékesítés 
egységára

Földgáz
vételi 

egységára

Hőértékesítés
egységára

CO2 kvóta 
egységára

Finanszírozás

Gáz vételi hedge:
• Margining mellett korlátos 

mennyiségű cash-re van szükség
• (hiszen az ár nem megy 0 alá)

Villamos energia eladás hedge:
• Margining mellett beláthatatlan 

mértékű finanszírozást is igényelhet
• 5x nagyobb ár 5x tőkét, 100x 

magasabb ár pedig 100x tőkét igényel

• Megnőtt a partner kockázat az erőmű 
oldalán is a kereskedő felé (gáz és 
áram oldalon egyaránt)



KEZELÉSI LEHETŐSÉGEK
FINANSZÍROZÁS ÉS KOCKÁZATOK

Kockázatkezelési 

elvek

• Újragondolás
• Konzervatívabb risk

policy bevezetése

Pénzügyi fedezeti 

források 

• Bankgarancia-keret 
növelése

• Margining 
használata átmeneti 
megoldásként

Új szerződések

megkötése

• Több EFET (áram 
nagyker) és ISDA 
(financial hedge 
pl. gáz vagy CO2) 
szerződés 
megkötése

Partnerkockázat 

diverzifikáció

• Erőmű -> kereskedő, 
illetve kereskedő-> 
erőmű szinten is,

• Ez utóbbi enyhíti a 
finanszírozási igényt!



OPCIÓS TERMELÉS
VOLATILITÁS ADTA LEHETŐSÉGEK

• Egy adott árszint mellett vett opció értéke akkor magas, ha a volatilitás 
magas

• Az erőmű egy opció (megfelelő rugalmasság mellett)
• Villamos energiára vonatkozó eladási (tehát put) opció
• Pontosabban spark spread-re(SpSp) vonatkozó call opció
• Korlátozó feltételektől eltekintve (pl. hőátadási kötelezettség) mi döntjük 

el, hogy mikor termeljen

• A gyakorlatban:
• Forward időszaki fedezéseket hajtunk végre:

• Ha pozitív az SpSp, akkor villanyt adunk el és gázt veszünk
• Ha negatív az SpSp, akkor a megelőzőleg eladott villanyt visszavesszük 

és a megvett gázt (financial) eladjuk

• Ezt akár többször is meg tudjuk tenni, legvégén spoton!



HOT TOPIC
FÖLDGÁZ ELLÁTÁS



SZÁLLÍTÓI FEDEZÉS
FÖLDGÁZ ELLLÁTÁS

PROBLÉMA
• Csak utólag megismerhető CHP földgáz ár
• A távhőterm. vol. kockázat kezelésének

költésége (magas Spread érték)
átragad a vill. energia
termelőre is

MEGOLDÁS
• Menetrendes vill. en. termelés fedezése a fölgázzal együtt 

(részmegoldás)
• Új együttműködési struktúrák (2x-es opció) <- rendkívül bonyolult

MARADÓ PROBLÉMA (amire nincs megoldás)
• Kedvezőtlen Spark-Spread esetén?
• A menny. tolerancia sáv biztosítási költségének okozathelyes felosztása a 

kazános és a CHP termelő között



FEDEZÉS COMMODITY (ÁRU)PIACOKON
FÖLDGÁZ ELLLÁTÁS

PROBLÉMA
• Volumetrikus kockázat

a távhőtermelőn marad!

MEGOLDÁS
• Jogszabályi szinten kerülhetne kezelésre 

(El kell tudni számolni a távhő célú földgáz felhasználás volumen 
eltérésének és a ref. ár vs. piaci ár különbség értékét [+/- is lehet(!)])

MARADÓ PROBLÉMA (amire nincs megoldás)
• Volumetric risk
• Collateral risk -> finanszírozási kockázat

• Szépen elválik a távhő célú földgáz felhasználás
és a CHP földgáz felhasználás kezelése

• (várhatóan lényegesen kedvezőbb Spread érték
érhető el , ami nem rontja
a CHP termelő versenyképességét)



KÜLÖN POD A KAZÁN ÉS CHP RÉSZÉRE
FÖLDGÁZ ELLLÁTÁS

PROBLÉMA
• Idő/pénz

ezt már nehéz lesz a
szerződéskötésig átfuttatni

• Lekötött kapacitás ?!

MEGOLDÁS
• Szerz. opció, ha a POD-ok szétválaszthatóak, akkor hogyan viselkedik a 

szerződés a továbbiakban

CHP KAZÁN



ÖSSZEFOGLALÁS
KONKLÚZIÓ

• Átfogó Risk Management rendszer kiépítése és üzemeltetése 

elkerülhetetlen

• A vol. kockázatok kezelése távhőárszab. szinten történő 

megoldása érdemben vizsgálandó

• A kazános és CHP termelés földgázoldali (részleges) 

szétválasztása



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


