
2022 m. kovo mėnesį GET Baltic biržoje sudaryti 2.955 sandoriai, tai yra trečdaliu daugiau nei praėjusį mėnesį (2022 m.

vasario mėn. - 2.228). Taip pat kovą biržoje ženkliai išaugo suprekiautas kiekis, kuris viršijo 1 TWh gamtinių dujų, tai yra 68%

daugiau nei vasarį (2022 vasario mėn. – 654 GWh). Lyginant su praėjusiu mėnesiu, pirkimų apimtys augo visose prekybos

aikštelėse: Suomijoje – augo 90%, Latvijoje-Estijoje - 70%, o Lietuvos prekybos aikštelėje – 40%. Įtakos išaugusiam

suprekiautam dujų kiekiui biržoje turėjo vasario pabaigoje prasidėjęs ir visą kovo mėnesį besitęsiantis karas Ukrainoje, dėl

kurio išaugęs neapibrėžtumas rinkoje skatino didmeninės rinkos dalyvius įsigyti reikiamą dujų kiekį Baltijos-Suomijos šalių

biržoje. Taip pat padidėjusiam suprekiautam kiekiui biržoje galėjo turėti įtakos neįprastai dideli TTF (Nyderlandų gamtinių dujų

kainų indeksas) ateities sandorių kainų balandžio mėnesio pristatymui svyravimai, siekę rekordines aukštumas, bei žemesnis

kovo mėnesio pristatymo TTF ateities sandorių indeksas, kurį sudarė dar vasario mėnesį įgyvendinti sandoriai, lyginant su

BGSI (Baltijos-Suomijos šalių gamtinių dujų kainų indeksas), kurį formavo kovą sudaryti sandoriai.

Pirmąjį metų ketvirtį GET Baltic prekybos apyvarta pasiekė 2,4 TWh gamtinių dujų, iš jų 731 GWh sudarė tarpvalstybiniai (ICA)

sandoriai. Tarpvalstybinei prekybai didžiausią įtaką darė išaugę kainų skirtumai tarp skirtingų prekybos aikštelių. Dėl unikalaus

GET Baltic ICA modelio, biržoje vykdoma prekyba kartu su priskirtais tarpvalstybiniais pajėgumais leidžia biržos dalyviams

sudaryti sandorius geriausia pasiūlyta kaina visame regione. Lyginant su praėjusių metų pirmu ketvirčiu, ICA apyvarta išaugo

80% (2021 m. kovo mėn. – 405 GWh). Biržos dalyvių pateiktų pavedimų kiekis pirkti dujas kovą siekė 2,8 TWh, o parduoti –

3,2 TWh. Aktyviai pavedimus biržoje teikė 50 biržos dalyvių, visi jie sėkmingai sudarė sandorius.

Atskirų sandorių kainos kovo mėn. svyravo nuo 75,00 EUR/MWh iki 170,00 EUR/MWh. Baltijos šalių ir Suomijos gamtinių dujų

kainų indekso BGSI, fiksuojančio gamtinių dujų kainų pokyčius dieninių sandorių rinkoje, reikšmė kovo mėn. sudarė 93,35

EUR/MWh. Lietuvos prekybos aikštelėje BGSI siekė 98,17 EUR/MWh (↑18%), Latvijos-Estijos bendroje prekybos aikštelėje –

93,88 EUR/MWh (↑15%), o Suomijoje – 91,27 EUR/MWh (↑13%). Baltijos šalių ir Suomijos mėnesinių sandorių rinkos dujų

kainų indekso BGMI, fiksuojančio mėnesinių sandorių rinkos kainų pokyčius, reikšmė kovo mėnesį sudarė 78,00 EUR/MWh.

Prekybos apyvarta kovo mėnesį viršijo 1 TWh gamtinių dujų

PREKYBOS GAMTINIŲ DUJŲ BIRŽOJE APŽVALGA
2022 m. kovas

Prekybos gamtinių dujų biržoje statistika

Biržos prekybos apyvarta ir gamtinių dujų kainos1

Dieninių sandorių rinka
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(EUR/MWh)

GET Baltic 1.095.828 1.095.828 2.954 2.954 75,00 170,00 93,35

Lietuva 269.680 220.307 1.066 862 79,48 170,00 98,17

Latvija-Estija 394.377 327.001 650 556 75,00 150,00 93,88

Suomija 431.771 548.520 1.238 1.536 75,00 130,00 91,27

1 kainos pateikiamos be PVM.
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Mėnesinių sandorių rinka

Prekybos apyvarta 

(MWh)
Sandorių skaičius

Žemiausia 

kaina (EUR/MWh)

Aukščiausia kaina 

(EUR/MWh)

Vidutinė 

svertinė kaina 

(EUR/MWh)

GET Baltic 3.100 1 78,00 78,00 78,00

Lietuva 3.100 1 78,00 78,00 78,00

Latvija-Estija - - - - -

Suomija - - - - -
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1 kainos pateikiamos be PVM;
2 pateiktų pavedimų kiekis nurodomas eliminavus iš kitų prekybos aikštelių atvaizduojamus pavedimus.
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Mėnesinė biržos prekybos apyvarta ir gamtinių dujų kainos1

Pateikti pavedimai2 ir gamtinių dujų kainos1
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Pateiktų pavedimų bendras kiekis (MWh)

Dieninių sandorių rinka

Pirkti Parduoti

GET Baltic 2.754.841 3.227.784

Lietuva 844.942 892.084

Latvija-Estija 881.527 1.044.516

Suomija 1.028.372 1.291.184

Mėnesinių sandorių rinka

Pirkti Parduoti

GET Baltic 3.100 3.100

Lietuva 3.100 3.100

Latvija-Estija 0 0

Suomija 0 0
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