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Rynki gazu wysokometanowego klasy E
prowadzone przez TGE


Rynek Terminowy Towarowy gazu (RTTg) – uruchomiony 20 grudnia 2012 roku

Na RTTg prowadzony jest obrót kontraktami terminowymi z fizyczną dostawą gazu. Oferowane są tu instrumenty
tygodniowe, miesięczne, kwartalne, sezonowe i roczne. Obrót na RTTg prowadzony jest w systemie notowań ciągłych
oraz w systemie aukcyjnym.
30 707 – łączna liczba transakcji w latach 2012-2017
3 682 967 MWh – największy dzienny wolumen obrotu na rynku - 27 sierpnia 2014 r.



Rynek Dnia Następnego gazu (RDNg) – uruchomiony 31 grudnia 2012 roku

Obrót odbywa się codziennie na jeden dzień poprzedzający Dzień Dostawy na instrumencie GAS_BASE-1 kontrakt
odpowiada dostawie 1 MWh gazu w każdej godzinie dnia dostawy. Handel prowadzony jest w systemie notowań
ciągłych.
75 779 – łączna liczba transakcji w latach 2012-2017
497 160 MWh – największy dzienny wolumen obrotu na rynku – 5 stycznia 2017 r.


Rynek Dnia Bieżącego gazu (RDBg) – uruchomiony 30 lipca 2014 roku

Obrót prowadzony jest w dniu dostawy, w systemie notowań ciągłych. Notowania odbywają się codziennie i
prowadzone są na instrumentach godzinowych. Rynek RGBg umożliwia Uczestnikom Giełdy korygowanie pozycji
kontraktowych.
138 170 – łączna liczba transakcji w latach 2012-2017
99 360 MWh – największy dzienny wolumen obrotu na rynku – 4 stycznia 2016 r.
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Rynek Dnia Bieżącego gazu – stan obecny


Przedmiotem
obrotu
dostawa gazu ziemnego.



Na Rynku Dnia Bieżącego gazu
(RDBg)
notowane
są
instrumenty godzinowe.
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Rynek Dnia Bieżącego gazu – po zmianie
 Przedmiotem obrotu będzie dostawa gazu (gaz ziemny wysokometanowy
grupy E) w jednej godzinie. W notowaniu będzie jeden instrument z dostawą
w okresie od 23:00 do 00:00 doby dostawy.
 Kod instrumentu GAS_RDB_DD-MM-RR
 Jednostką notowania będzie 1 kontrakt odpowiadający dostawie 1 MWh gazu.
 Obrót na RDBg będzie prowadzony w okresie od 8:00 do 15:30 w dniu.
 Notowania prowadzone będą każdego dnia zgodnie z harmonogramem sesji
określonym w Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku
Dnia Następnego gazu.
 Obrót na RDBg będzie prowadzony w systemie notowań ciągłych.
 Zawarte transakcje będą zgłaszane w ramach Renominacji do Gaz Systemu z
dostawą w godzinie od 23:00 do 00:00.
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111 uczestników rynku gazu
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Rynek gazu ziemnego rok po roku (2013-2018.08)
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Rynek z dostawą gazu zaazotowanego na TGE
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Kto może być dopuszczony do działania na rynku z
dostawą gazu zaazotowanego
Warunki dopuszczenia:
 Członkostwo na TGE i dopuszczenie do działania na
rynku gazu;
 Podpisanie umowy przesyłowej z OGP Gaz System,
➢ otrzymanie kodu ZUP,
➢ otrzymanie dla gazu ziemnego zaazotowanego
grupy Lw - PZ obejmujący punkt wejścia i punkt
wyjścia dla transakcji zawieranych na giełdzie
prowadzonej przez Towarową Giełdę Energii S.A.,
tj. WPWEGG (170005) i WPWYGG (100005).
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Rynki gazu ziemnego zaazotowanego grupy Lw
prowadzone przez TGE

 Rynek Dnia Następnego gazu (RDNg)
Obrót będzie odbywał się codziennie na jeden dzień poprzedzający Dzień Dostawy na
instrumencie GLW_BASE_DD-MM-RR, 1 kontrakt będzie odpowiadał dostawie 1 MWh gazu w
każdej godzinie dnia dostawy.

 Rynek Dnia Bieżącego gazu (RDBg)
Obrót prowadzony będzie odbywała się w dniu dostawy, w systemie notowań ciągłych. Notowania
będą odbywały się codziennie i prowadzone będą na instrumencie GLW_RDB_DD-MM-RR.
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Rynek Dnia Następnego gazu Lw
 Przedmiotem obrotu będzie dostawa gazu w jednakowej ilości we wszystkich godzinach dnia
dostawy. Jest to instrument typu Base, 1 kontrakt odpowiada dostawie 1 MWh gazu w
każdej godzinie dnia dostawy.

 Obrót na RDNg na instrumencie GLW_BASE_DD-MM-RR prowadzony będzie na jeden dzień
poprzedzający datę dostawy.
 Notowania prowadzone będą każdego dnia zgodnie z harmonogramem sesji określonym w
Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego gazu.
 Obrót na RDNg prowadzony będzie w systemie notowań ciągłych.

 Informacje o zawartych transakcjach (nominacje) przekazywane będą do OGP GAZ SYSTEM
w postaci nominacji. Nominacje i Reniminacje dla gazu grupy E i dla gazu grupy Lw będą
dostarczane do OSPg osobno .

Harmonogram notowań i zgłaszanie do dostawy
Godziny

Faza notowań

Od 9:00 na 1 dzień przed Dniem
Dostawy do 15:30 na 1 dzień przed
Dniem Dostawy

Notowania ciągłe
Przyjmowanie zleceń; zlecenia można usuwać i modyfikować;
zlecenia są sprawdzane ze względu na stan zabezpieczeń.

Do 15:30 na 1 dzień przed Dniem
Dostawy
Do 16:30 na 1 dzień przed Dniem
Dostawy

Możliwość aktualizacji w systemie rozliczeniowym
wolumenów gazu przypisanych poszczególnym Kodom ZUP
Zgłaszanie transakcji handlowych do OSPg
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Specyfikacja instrumentów GLW_BASE
Kod

GLW_BASE_DD-MM-RR

Przedmiot obrotu

Gaz ziemny zaazotowany grupy Lw.

Nominał

Ilość gazu (MWh) wyrażona jako iloczyn 1MW i liczby godzin w terminie
wykonania. 1 instrument odpowiada od 23 do 25 MWh gazu.

Kurs

Wyrażony jako PLN/MWh z dokładnością do 0,01 PLN.

Cena minimalna

Cena minimalna wynosi 0,01 PLN.

Cena maksymalna

Cena maksymalna wynosi 1 500,00 PLN.

Wartość

Iloczyn Kursu i Nominału.

Termin notowania

1 dzień poprzedzający Dzień Dostawy.

Termin wykonania

Kolejne godziny począwszy od godziny 06:00 dnia bieżącego do godziny 06:00
dnia następnego.

Jednostka notowania

1 instrument.

Jednostka dostawy

1MWh dla każdej godziny terminu wykonania kontraktu.

Sposób rozliczenia

Fizyczna dostawa gazu.

gdzie, DD-dzień dostawy, MM-miesiąc

dostawy, RR-rok dostawy.
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Rynek Dnia Bieżącego gazu Lw
 Przedmiotem obrotu będzie dostawa gazu (gaz ziemny zaazotowany grupy Lw) w
jednej godzinie. W notowaniu będzie jeden instrument z dostawą w okresie od 23:00
do 00:00 doby dostawy.
 Kod instrumentu GLw_RDB_DD-MM-RR

 Jednostką notowania będzie 1 kontrakt odpowiadający dostawie 1 MWh gazu.
 Obrót na RDBg będzie prowadzony w okresie od 8:00 do 15:30 w dniu.
 Notowania prowadzone będą każdego dnia zgodnie z harmonogramem sesji
określonym w Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia
Następnego gazu.
 Obrót na RDBg będzie prowadzony w systemie notowań ciągłych.
 Zawarte transakcje będą zgłaszane w ramach Renominacji do Gaz Systemu z
dostawą w godzinie od 23:00 do 00:00.
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Dziękujemy za uwagę
Towarowa Giełda Energii S.A.
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

