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Týždenné správy o trhu s plynom 

Ceny plynu sa v čase dynamicky menia. Sú pritom závislé na množstve faktorov. Rozhodovanie o tom, 
kedy nakúpiť plyn, je preto veľmi ťažké. Informácie o tom, čo sa na trhu práve deje, môžu priniesť 
Vašej spoločnosti zaujímavé zníženie nákladov na nákup plynu. Vďaka našim Týždenným správam o 
trhu s plynom budete schopní nakupovať plyn vo výhodnejšom čase. 

V Týždenných správach o trhu s plynom každý týždeň nájdete: 

• indikáciu budúceho vývoja českých a nemeckých cien plynu 

• komentár a grafy k vývoju forwardových aj spotových cien plynu 

• aktuálny vývoj spotreby plynu v ČR a v Nemecku 

• komentár a grafy k cenám ropy a elektriny 

• komentár a indikáciu budúceho vývoja cien LNG a amerického plynu 

• aktuálny vývoj dodávok plynu z LNG terminálov vo vybraných európskych krajinách 

• zhodnotenie aktuálnej situácie v tranzite a údržbe európskej plynovej infraštruktúry 

• aktuálny stav zásob plynu v zásobníkoch vo vybraných európskych krajinách 

• vplyv počasia a diania na finančných trhoch na ceny plynu 

• množstvo grafov a indikátorov, ktoré Vám poskytnú lepší prehľad o dianí na trhu 

Týždenné správy o trhu s plynom sú doručované elektronickou poštou na stanovené emailové adresy 
pravidelne tretí pracovný deň týždňa, s výnimkou období so zníženou aktivitou na komoditných 
trhoch (napr. počas vianočných, alebo veľkonočných sviatkov). 

 

Cena Týždenných správ o trhu s plynom 

  

Mesačná platba  Ročný balík 

100 EUR  1000 EUR 

V prípade záujmu odošlite záväznú objednávku emailom na adresu jan.pista@jpx.sk, alebo poštou na adresu spoločnosti 
JPX s.r.o. uvedenú nižšie. Na objednávke, alebo v jej prílohe, uveďte zoznam emailových adries, na ktoré budú správy 
pravidelne odosielané. 

Uvedené ceny sú platné pre jednu právnickú, alebo fyzickú osobu. V rámci tohto predplatného je možné správy 
distribuovať všetkým zamestnancom spoločnosti predplatiteľa. 

V prípade záujmu o ich preposielanie klientom, zákazníkom, alebo zamestnanom dcérskych, sesterských, alebo materskej 
spoločnosti v rámci skupiny si vyžiadajte individuálnu ponuku na kontaktoch uvedených nižšie. 

Poskytovanie týchto správ sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami zverejnenými na webovom sídle spoločnosti 
JPX s.r.o. www.jpx.sk. 
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