palvelukuvaus

Elspot-kaupankäynti
Sähkön tukkukaupan perusta on Nord Pool -sähköpörssin Elspot-markkina, jolla käydään kauppaa fyysisestä sähköntoimituksesta seuraavalle päivälle. Elspot-kauppapaikalla määräytyvä markkinahinta on
yleisesti käytetty sähkön referenssihinta.
• TUOTERYHMÄ:
Energiamarkkinoiden palvelut
• PALVELUTYYPPI:
Päivittäispalvelu 7 pv/vko
• LIITTYY PALVELUIHIN: Muut energiamarkkinoiden palvelut

Elspot-markkina
Nord Poolin Elspot-markkina on maailman suurin sähkön ”day-ahead”
-markkina. Se on turvallinen, likvidi ja läpinäkyvä markkinapaikka tukkusähkökauppaan Pohjoismaiden sekä Baltian alueella.

Erilaiset Elspot-tarjoukset voidaan välittää kauppapaikalle sähköisesti,
jolloin virheen mahdollisuus saadaan minimoitua käsin tehtävään tarjoukseen verrattuna. Myös kaupan tulokset vastaanotetaan sähköisesti
energianhallintajärjestelmäämme.

Elspot-markkinalla kaupankäynnin kohteena on vähintään 0,1 megawattitunnin kiinteä sähkön toimitus sekä erilaisia blokkituotteita ja joustavia
tuntitarjouksia. Seuraavan vuorokauden tunteja koskeva kaupankäynti
sulkeutuu päivittäin kello 12 CET. Tarjoukset jätetään suljetun huutokaupan periaatteiden mukaisesti, jolloin muiden tarjousten tietoja ei
ole mahdollista nähdä.

Kaupankäynnin käytännön toteutus riippuu asiakkaan toimintaympäristöstä ja tavoitteista, joten kauppa ohjeistetaan aina asiakaskohtaisesti.
Tarjous voidaan jättää markkinapaikalle asiakkaan asettamin perustein
tai muiden ennalta määrättyjen ehtojen perusteella. Tällaisia ehtoja voivat olla esimerkiksi sähkön spot-hintaennusteen taso tai lämpötilaennusteen suuruus.
Usein Elspot kaupankäynti on kuitenkin osa laajempaa palvelukokonaisuutta. Elspot kaupankäyntiä tukevia palveluita Empowerilla ovat mm.
sähkön kulutus- ja tuotantoennusteiden teko, hankinnan suunnittelu,
Elbas-kaupankäyntipalvelu, ympärivuorokautinen taseenhallinta sekä
monimuotoiset raportointipalvelut.

Miksi Elspot-kauppaa?
Elspot kaupankäynnin tarkoitus on toimia yhtenä asiakkaan sähkön hankinta- tai myyntikanavana. Suuren ja likvidin markkinan myötä myös
hintataso on paras mahdollinen.

Elspot kaupankäyntipalvelu

Asiakkaan ennustettu sähköntarve ja -tuotanto poikkeavat lähes aina
pitkien sähkön osto- tai myyntisopimusten mukaisista sitoumuksista.
Koska suunnitelmallinen tasesähkön käyttö ei ole sallittua, on jokaisen
sähkömarkkinatoimijan pyrittävä tasapainottamaan tuntikohtainen sähkötaseensa mahdollisimman tarkasti etukäteen.

Empowerilla on vuosien kokemus pohjoismaisella Nord Pool -markkinalla toimimisesta ja sillä on valmius toteuttaa asiakkaan kauppoja
Elspot-markkinalla vuoden jokaisena päivänä. Asiakas voi olla joko Nord
Poolin Elspot-markkinan täysjäsen tai kaupat voidaan toteuttaa Empowerin yhteistyökumppanin kautta. Kaupat voidaan toteuttaa myös
kahdenvälisesti samoin spot-periaattein. Empower IM on puhdas palveluntuottaja, ei sähkökaupan osapuoli.

Tähän tarkoitukseen Elspot-kaupankäyntipalvelu sopii erinomaisesti.
Käymällä kauppaa suoraan Nord Poolin ylläpitämällä Elspot-markkinalla
minimoidaan myös vastapuoliriski ja saadaan käyttöön pörssikauppojen
kattavat raportointi- ja tiedonvaihtopalvelut. Empowerin toimintavarmat
järjestelmät ja hiotut toimintamallit myös pienentävät asiakkaan hallinnointi- ja järjestelmäkustannuksia.

Ota yhteyttä, autamme mielellämme
imsales@empower.fi
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