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Rynek CO2 będzie podczas kryzysu gospodarczego oraz kryzysu
zadłużenia oscylował wokół zera - Życzenia świąteczne dla ceny EUA
Coraz bardziej wzrasta ilość prominenckich głosów,
które dla ceny EUA prognozują złe zakończenie.
Po tym, jak początkowo tylko Komisja UE nie
wykluczała możliwości ceny wynoszącej zero, teraz
też duże banki, takie jak HSBC i UBS dołączyły do
kręgu tych, którzy również za możliwy uważali
scenariuz cenowy pomiędzy zero i 3 Euro.
Osobą nową w tym kręgu jest Simone Ruiz,
Dyrektor
International
Emissions
Trading
Association (IETA), która uważa że w przypadku
głębokiej recesji w Europie, całkowity spadek ceny
jest możliwy. Dlatego przyjmuje się, że przedsiębiorstwa przemysłowe w wielkim stylu rzucą na
rynek certyfikaty EUA, jeśli kryzys zadłużenia nie
zostanie opanowany.
Według wiedzy i przekonania Emissionshändler.com® proces ten rozpoczął się dokładnie w dniu
12.12.2011. Dodatkowe obciążenie stanowi fakt, że w
międzyczasie nastąpiła duża zgodność pośród
uczestników rynku co do tego, że dyrektywy UE
dotyczące poprawy wydajności energii ( do roku
2020 zmniejszenie zużycia energii o 20%) oraz
dyrektywy dotyczące energii odnawialnej ( do roku
2020 udział energii odnawialnej w wysokości 20%),
spowodują dalsze zbijanie ceny EUA.
Na temat perspektyw cenowych w latach 2012-2020
oraz na temat wydażeń na giełdach CO2 w drugim
tygodniu grudnia 2011 piszemy dalej w naszym
News- emisje 08-2011.
Poza tym wszystkim naszym klientom życzymy
miłych Świąt Bożego Narodzenia oraz jak co roku
składamy nasze podziękowania i przekazujemy
szczególną niespodziankę.

Rozwój cen w 50 tygodniu 2011
To, co w pierwszych trzech dniach, od poniedziałku do
środy, 50 tygodnia kalendarzowego 2011 po raz kolejny
rozegrało się na giełdach CO2 w Europie, było
niezapomnianym widowiskiem i polem walki.
Niewielka ilość uczestników rynku, którzy do tej pory
wyróżniali się niezachwianym optymizmem – przynajmniej ci operatorzy, którzy posiadają nadwyżkę
certyfikatów EUA- najprawdopodobniej zrozumieli,
dokąd podąża cena EUA.
Pozostała reszta optymistów, w poniedziałek
12.12.2011 rano o godzinie 10.00, poczuła się znowu
pewnie, jak najniższa cena minionego tygodnia
wynosząca 6,97 Euro/t ponownie wzrosła do 8 Euro.
Jednak już następnego dnia, 13.12.2011 rozpoczął się
kolejny spadek ceny, która o godzinie 18.00 wynosiła
7,05 Euro/t. W ten sposób najniższa cena jaka
kiedykolwiek została osiagnięta, czyli cena
z
poprzedniego tygodnia od 06.12.2011, wynosząca 6,94
Euro/t, została prawie znowu osiągnięta.

EUA Spot 13.12.11 7,05 Euro/t cena z zamknięcia

Źródło Bluenext
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Następnego dnia rozpoczęło się na dobre. Już cena
otwarcia wynosiła 6,89 Euro/t, przez co osiągnięty
został nowy „najniższy rekord”.
Teraz nawet dla tych najbardziej ociągających się
operatorów stało się jasnym, że obecnie chodzi już tylko
o to, aby możliwie szybko sprzedać całą nadwyżkę.
Spadek, który potem nastąpił pociągnął w dół cenę Spot
EUA do wartości 6,31 Euro/t.

w ostatnią środę do 6,32 Euro/t i tym samym osiągnął
najniższy poziom tego okresu handlowego.

Spadek w ciągu dnia ceny EUADEC11, 14.12.11 6,32 Euro/t
Źródło ECX Londyn

Spadek w ciągu dnia ceny EUA Spot, 14.12.11 6,31 Euro/t
Źródło Bluenext

W tym momencie na giełdzie nie był obecny prawie
żaden kupujący. Stara prawda giełdowa: „nigdy nie
chwytaj spadającego noża” wydaje się po raz kolejny
potwiedzić. Równolegle do silnie spadających cen
EUA- Spot, również cena CER- Spot spadała z prawie
takim samym nasileniem i osiągnęła wartość najniższą z
dotychczasowych w wysokości 3,89 Euro/t.

W celu wyjaśnienia całkowitego spadku DEC11 w roku
2011, opłaca się spojrzeć na rozwój sytuacji od dnia 2
maja tego roku. Poczynając od ówczesnej ceny 17,00
Euro/t zaczęła ona systematycznie spadać aby w końcu
osiągnąć poziom 6,32 Euro/t. Oznacza to godny
podziwu spadek o 73% w porównaniu do najwyższej
wartości tego roku.

Najniższa z dotychczasowych cena EUADEC11 z dnia
Źródło ECX Londyn
14.12.11 6,32 Euro/t

Najniższa z dotychczasowych cena CER Spot z dnia 14.12.11
Źródło Bluenext
3,89 Euro/t

Tym sposobem CER- Spot od ostatniej najwyższej ceny
w ciągu roku wynoszącej w dniu 02.05.2011 14,27
Euro/t spadła do tego dnia o 73%. Jest to jasny sygnał,
w jakim kierunku zmierza rynek. Wiele spośród firm
projektowych CER stoi widocznie na skraju bankructwa
albo już ten stan osiągnęła i dokonuje sprzedaży za
wszelką cenę. To z kolei powoduje jednoczesny spadek
cen EUA.
Równolegle do spadku ceny na rynku Spot, również
grudniowe kontrakty DEC11 i DEC 12 stoczyły się w
dół. DEC 11 jako najważniejszy wskaźnik cenowy spadł

Przyglądając się dokładniej całemu okresowi
handlowemu należałoby powiedzieć, że spadek ceny
wynosi nawet 81 %, jeśli uwzględnimy dzień
01.07.2008, kiedy to osiągnięta została najwyższa cena
w wysokości 32,90 Euro/t.

EUADEC11 z 81% stratą w ciągu 4 lat

Źródło ECX Londyn
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W jaki sposób możliwy jest aż taki spadek ceny?
Spoglądając wstecz, można postawić sobie pytanie, w
jaki sposób możliwy jest aż taki spadek ceny. W
zasadzie pytanie to było dozwolone tylko do końca maja
2010. Był to ten moment, w którym najpóźniej- nie
tylko dla znawców materii- powinno stać się jasnym,
jakie ogromne nadwyżki certyfikatów znajdują się na
rynku.
Dla Komisji UE już od dłuższego czasu było wiadomo,
że w systemie handlu emisjami UE, w 2 i 3 okresie
rozliczeniowym (czyli w okresie czasu od stycznia 2008
do grudnia 2020), zgromadzona zostanie nadwyżka
certyfikatów w ilości 2.400.000.000 t (2,4 mrd.)
Ten znany fakt był przez banki i spekulantów
systematycznie przemilczany lub „zamiatany pod
dywan”. Komisja udostępniła opinii publicznej 123stronicowy, angielskojęzyczny dokument, zawierający
wyniki analizy dotyczącej nadmiaru certyfikatów.
Emissionshändler.com® wyczerpująco informował o
tym
w
swoich
poprzednich
Infobriefach
przeznaczonych dla Niemiec oraz powtarzał to jak
mantrę w News- emisjach dla Polski ukazując, co to
oznacza dla rozwoju ceny.

Analiza Komisji z dnia 26.05.2011 dotycząca nadmiaru EUA

Przez co wywołany został aktualny spadek ceny?
Oczywistym jest, że pomimo tak wielkiej nadwyżki,
fachowe
opinie
pojedynczych,
niezależnych
specjalistów były mało słyszalne na rynku. Miało to
miejsce również wtedy, kiedy próbowano płynąć pod
prąd oraz kiedy istniała ukryta tendencja, aby takie
głosy traktować jako czarnowidztwo.
Nie mniej jednak, od września 2011, karta się
odwróciła.
Po tym, kiedy w dniu 22.06.2011 Komisja UE ponowiła
swoje prognozy cenowe (dokument roboczy SEC(2011)
779 wersja finalna), gdzie po raz pierwszy nie
wykluczono, że cena EUA może spaść do zera),
również czołowi analitycy bankowi HSBC nie mogli

tego dłużej ignorować i opublikowali, po raz pierwszy
we wrześniu, odpowiednią analizę, w której scenariusz
ceny zerowej został szczegółowo przebadany.

Spadek ceny od momentu publikacji analiz bankowych

Po tym, jak duży bank wykonał pierwszy krok, rónież
inne banki nie chciały pozostać w tyle.
Szwajcarski bank inwestycyjny UBS w czwartek
17.11.2011, niemalże w ciągu jednej nocy, skorygował
ekstremalnie w dół swoją dotychczasową prognozę
dotyczącą rozwoju ceny certyfikatów EUA.
Bank ten „nagle” doszedł do wniosku, że cena EUA w
roku 2012 zredukuje się do 3 Euro. Jest to wartość,
która jest o 7 Euro niższa od tej, jaką już w maju 2010
Emissionshändler.com® przewidywał i uważał za
rzetelną, a która wynosiła 10 Euro. UBS uwzględnił
skutki kryzysu zadłużenia, które w tym momencie nie
były jeszcze tak oczywiste.
Analitycy bankowi UBS „niespodziewanie” doszli do
wniosku, że w następnych miesiącach podaż
certyfikatów CO2 ulegnie podwojeniu. Nadwyżka
certyfikatów CO2 będzie utrzymywać się na rynku do
roku 2025. Z punktu widzenia Komisji UE jest to opinia
i fakt ogólnie znany najpóźniej od tego momentu, kiedy
w dniu 26.05.2010 ukazał się dokument strategiczny
UE. (Emissionshändler.com® pisał o tym w Newsemisje 05-2010 z dnia 16.06.2010)
Kiedy to nie tylko niewielki uczestnik rynku, taki jak
Emissionshändler.com® po raz kolejny pisał o
nadwyżce certyfikatów, lecz również bank HSCB, a po
nim bank UBS, po raz pierwszy większość dużych
dostawców energii została o tym przekonana i zaczęła
powstrzymywać swoje zakupy na rynku. Równocześnie
co raz więcej małych i średnich operatorów zrozumiała,
że wybiła odpowiednia godzina i oni również rzucili na
rynek swoje nadwyżki.
Bezpiecznie założyć można, że fachowo uzasadnione
prognozy UBS się potwierdzą. Szczegóły dotyczące
prognozy cenowej oraz raport Reutera dotyczący tego
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tematu znajduje się
Emissionshändler.com.

na

stronie

internetowej

Perspektywy do roku 2020
Ewentualny przejściowy wzrost ceny nie tylko nie jest
w stanie zatuszować faktu, że na rynku do roku 2020
znajduje sie 2,4 mrd EUA za dużo lecz również tego, że
nadzwyczaj skuteczne dyrektywy UE dotyczące
efektywności energetycznej spowodują zmniejszenie
wykorzystania paliw kopalnych, czego następstwem
będzie dalszy wzrost nadmiaru EUA na rynku
(dokument UE SEC(2011) 779 wersja finalna).
Ponadto dla wszystkich obywateli powinno stać się w
międzyczasie oczywistym, że kryzys zadłużenia właśnie
się rozpoczął, a nie że dobiega on końca.
Odpowiada temu jasna wypowiedź Szefowej IWF
Lagarde w dniu 16.12.2011, która perspektywy
gospodarki światowej opisuje jako dość ponure.
Dokonuje ona porównania do lat trzydziestych XX
wieku, kiedy gospodarka tylko się staczała. Taki
przypuszczalny scenariusz dokona reszty w sprawie
EUA. Należy się cieszyć ze wszystkiego, co przekroczy
1,50 Euro/t.
Jeśli w tych czasach chciałoby się być optymistą w
sprawie klimatu i cen EUA, to stwierdzenia takie, jak
•
•
•
•

ostateczne zakończenie kryzysu zadłużenia w
Europie w ciągu najbliższych lat
ograniczony wpływ kryzysu zadłużenia w USA
utrata ważności listy Carbon-Leackage z
końcem 2014 roku
dodatkowe
zmniejszenie
przydziału
certyfikatów przez Komisję o 30% od roku
2013

powinny się znaleźć na karcie świątecznych życzeń po
to, aby cena EUA na dłuższy czas mogła oscylować w
granicach 6 EURO. Każdy z uczestników rynku w UE
powinien sobie tutaj postawić pytanie, w jakim stopniu
spełnienie takich życzeń jest realne.
Emissionshändler.com®
życzy
wszystkim
przedsiębiorstwom biorącym udział w handlu
emisjami CO2 Wesołych Świąt
Od roku 2003 Emissionshändler.com® oferuje
niemieckim przedsiębiorstwom usługi doradcze i
handlowe związane z europejskim handlem emisjami.
Definiujemy się jako usługodawca działający na rzecz
średnich i małych firm biorących udział w
obowiązkowym handlu emisjami w UE, którym to
przedsiębiorstwom oprócz usług doradczych oraz opieki
umożliwiamy również łatwy dostęp do giełd oraz
rynków handlowych w celu dokonania zakupu,
wymiany i sprzedaży certyfikatów CO2.

Infobox
Biuro Emissionshändler.com® teraz również w
Polsce
Od października 2011 Emissionshändler.com® posiada w
Polsce swojego współpracownika. Piotr Długosz jest
przedstawicielem naszej niemieckiej Firmy, która
wszystkim klientom w Polsce znana jest również pod
nazwą Handel Emisjami.

Pan Długosz przeszedł do Emissionshändler.com® z
francuskiego przesiębiorstwa Saga Carbon, które
zajmowało się handlem CO2 oraz które 30.10.2011
zamknęło swoje biuro w Opolu. Saga Carbon nie zajmuje
się swoimi klientami działając we Francji lecz, zgodnie ze
swoją wypowiedzią, proponuje swoje usługi oraz
ewentualne przeprowadzanie transakcji z terenu Bułgarii.
Nasz współpracownik w Opolu jest do dospozycji naszych
klientów oraz tych, którzy jeszcze klientami naszymi
chcieliby zostać, służąc nieodpłatnym doradztwem. W
szczególności również tym, którzy nie chcą dokonywać
transakcji poprzez bułgarskie rejestry oraz banki.
Biuro w Opolu mieści się przy ulicy Reymonta 30 (III
piętro, lok. 10). Numer telefonu do biura to 032 7281 310,
a do Pana Długosza dodatkowo również numer
komórkowy 0794 374 287. Pani Małgorzata Nielepiec,
Dyrektor d/s Handlu CO2 na Polskę cieszy się, że ma
możliwość powitania kolejnego współpracownika w
przedsiębiorstwie i gratuluje Panu Długoszowi
osiągniętego już na starcie sukcesu w postaci pierwszych
umów zawartych z Klientami.

Od początku roku 2008, po wczesnym rozpoznaniu, że
polscy
przedsiębiorcy
potrzebują
szczególnego
doradztwa opartego na zaufaniu, bez konieczności
spełnienia jakichkolwiek warunków wstępnych oraz bez
ponoszenia kosztów, Emissionshändler.com® działa
również na rynku polskim.
Z tego powodu, w ciągu prawie czterech lat naszej
działalności na rynku polskim, odwiedziliśmy razem z
naszymi współpracownikami, większość z 830
instalacji. Niektóre z nich odwiedziliśmy kilkakrotnie,
co pozwoliło nam zbudować relacje oparte na zaufaniu.
Jeśli nawet nie wszystkie przedsiębiorstwa mogą zostać
naszymi klientami, cieszymy się za każdym razem,
kiedy spotykamy nowych ludzi, którym możemy służyć
radą i pomocą, również w kontaktach telefonicznych i
mailowych.
4

W Firmie Emissionshändler.com® z jej Prezesem i
właścicielem Michaelem Kroehnert stało się już
tradycją, że wszyscy przedsiębiorcy, którzy w danym
roku lub roku poprzednim dokonali jakiejkolwiek
transakcji z naszym udziałem, otrzymują bardzo
osobiste pozdrowienia, co świadczy o tym, że
najważniejszy dla nas jest kontakt z naszymi klientami
oraz, że nasi klienci są dla nas nie tylko partnerami
handlowymi ale również osobami, o których
szczególnie w tym świątecznym okresie myślimy.
Na święta 2011, podobnie jak już w roku ubiegłym,
Emissionshändler.com®
postanowił
sprezentować
swoim klientom, zgodnie ze starą, niemiecką tradycją
„Pfefferkuchen“ (w obecnych czasach zwane
„Lebkuchen“), czyli pierniki. W Niemczech są one
znane w Norymbergii i jej okolicach od XIV stulecia, a
wypiekane są w męskich zakonach. Pierniki
norymberdzkie zawdzięczają swoje pochodzenie
zakonowi w Heilsbronn- miasta położonego niedaleko
Norymbergii. Pierniki były popularne ze względu na
swoją trwałość- mogły one być magazynowane, a
następnie w ciężkich czasach rozdawane przez
mnichów.

Różne, smaczne specjały piernikowe

Jako że Emissionshändler.com® z roku na rok zdobywa
zaufanie co raz to nowych klientów, mogliśmy w tym
roku ponad 220 paczek świątecznych i listów
specjalnych wysłać w podróż do ponad 150 miast w
Polsce. W paczkach znajdowały się jednak nie tylko
pierniki, lecz również- bardzo osobiste niespodzianki.

Piernikowa paczka przed mapą Polski
Tradycyjny piernik dawniej

Dziś pierniki w Niemczech pieczone są przy
wykorzystaniu nowoczesnych technik, w wielu różnych
wariantach. Ma to miejsce najczęściej w Norymbergii,
ale również w mieście Aachen.
Aby naszym czytelnikom pokazać zawartość typowej
paczki z piernikami, postanowiliśmy jeden z nich tutaj
rozpakować. Paczka pochodzi z Firmy Schmidt, która
jest najstarszą i największą z firm wypiekających
pierniki w Norymbergii, oraz która swoje specjały
wysyła do wielu krajów świata.

Wielu klientom Emissionshändler.com® znany jest z
internetu z jego stroną internetową www.Handelemisjami.pl i obrazem startowym przedstawiającym
leśną polanę.
Pomyśleliśmy, że podczas nadchodzącej mroźnej zimy
ze śniegiem i lodem, nasi klienci chcieliby może
wypocząć na leśnej polanie z kwiatkami tworzącymi
nazwisko obdarowanego.

Infobox
Handel-emisjami.pl został liderem w zakresie dostarczania specjalistycznych, bezpłatnych informacji z rynku
CO2 w Polsce. Na stronie internetowej www.handelemisjami.pl po prawej stonie znajduje się News Info Box,
w którym każdy przedsiębiorca znajdzie codziennie
zaktualizowane informacje dotyczące tematu CO2.
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej !!!

Podkładka pod mysz od Emissionshändler.com®
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Można oczywiście również pracować przy komputerze
używając własnej podkładki pod myszkę, popijając przy
tym smaczną kawę z własnego kubeczka.

Kubek z nazwiskiem obdarowanego

Wszystkim naszym klientom i partnerom handlowym
życzymy, aby nasze świąteczne pozdrowienia dotarły na
czas i w nieuszkodzonym stanie. Razem z Państwem
cieszymy się na jeszcze wiele wspólnych lat doradztwa,
handlu i zaufania w handlu emisjami w Polsce..

Piernikowe specjały i osobiste prezenty

Infobox
Reorganizacja rejestru certyfikatów w UE
przesunięta
W News-emisje 2011-07 Emissionshändler.com® poinformował o tym, że rejestr CO2 KOBIZE z powodu prac
konserwacyjnych oraz prac związanych z przestawieniem
na nowe zasady UE dotyczących prowadzenia rejestru,
zostanie w grudniu na okres 14 dni zamknięty.
Okazuje się, że nowy unijny rejestr dla handlu CO2
„wystartuje” później, niż było to planowane. Na początku
grudnia Komisja UE podała do wiadomości, że nowy
unijny rejestr „nie zostanie w pełni uruchomiony przed
czerwcem 2012 roku”. Początkowo planowano, że rejestr
rozpocznie swoje funkcjonowanie z dniem 01.01.2012
oraz, że po tym terminie prowadzący instalacje otrzymają
nowe konta rejestrowe.
Głównym powodem przestawienia był również fakt, że do
rejestru miał być włączony, rozpoczynający się w styczniu,
handel emisjami dla operatorów statków powietrznych.
Wiedzieć należy, że w przyszłości w handlu CO2 istnieć
będzie wspólny rejestr dla wszystkich urzędów krajowych:
tak zwany „rejestr unijny”. Zastąpi on rejestry krajowe
(również KOBIZE). Najpóźniej od roku 2013 rejestr
unijny ma rozwiązać wszystkie rejestry krajowe. Jednak,
według nowych planów, znaczne zmiany mają już nastąpić
najpóźniej do 01.07.2012. Emissionshändler.com® w
porę przekaże informacje na ten temat.

Disclaimer
GEMB mbH nie ponosi ani wyraźnej, ani milczącej
odpowiedzialności za dokładność oraz kompletność
zamieszczonych
informacji,
jak
również
ich
przydatności do konkretnych celów.
List dotyczący emisji wydany jest na stronie
www.handel-emisjami.pl przez GEMB mbH i służy
wyłącznie celom informacyjnym. Informacje w nim
zawarte nie podlegają gwarancji ze względu na ich
dokładność oraz kompletność. Decyzje kupna lub
sprzedaży podjęte na podstawie zawartych w liście
informacji zawarte są przez przedsiębiorcę dobrowolnie
oraz bez oddziaływania osób trzecich.
Emissionshändler.com®
Z Zarządem Niemieckiego Związku Handlu Emisjami
i Ochrony Klimatu www.bvek.de
GEMB mbH, Helmholtzstraße 2-9, Niemcy -10587 Berlin
Telefon: +49 30 – 897 25 954, Telefon: +49 30 – 398 8721-31
Telefax: +49 30 – 398 8721-29
Web: www.emissionshaendler.com , www.handel-emisjami.pl
Mail: nielepiec@handel-emisjami.pl , info@emissionshaendler.com

Wszystkim naszym czytelnikom i klientom oraz ich
rodzinom życzymy Wesołych Świąt oraz zdrowego i
szczęśliwego Nowego Roku 2012.
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