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A MIBGAS REGISTOU OS PREÇOS MAIS BAIXOS DE GÁS 

NATURAL NA EUROPA DURANTE NOVEMBRO E DEZEMBRO 

● OS PREÇOS DOS PRODUTOS DO MERCADO IBÉRICO DO GÁS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO 

CHEGARAM A ESTAR ABAIXO DO PREÇO MARCADO PELO TTF HOLANDÊS, O MERCADO DE 

REFERÊNCIA EUROPEU.  

 

● O PRODUTO DIÁRIO DA MIBGAS FOI NEGOCIADO, A 19 DE DEZEMBRO, A 10,21€/MWH, 

ENQUANTO NESSE MESMO DIA O SEU PREÇO NO TTF FOI 12,90 €/MWH. 

 

● PELA PRIMEIRA VEZ, O PRODUTO ANO SEGUINTE DA MIBGAS FOI COTADO A UM PREÇO 

INFERIOR À REFERÊNCIA EUROPEIA, NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO. 

 

● O MAIOR VOLUME DE ENTRADA DE GÁS PROVENIENTE DA ARGÉLIA E O ELEVADO NÍVEL DE 

ARMAZENAMENTO DE GNL NOS TERMINAIS ESPANHÓIS POSSIBILITOU QUE, A 2 DE NOVEMBRO, 

O PRODUTO DIÁRIO DA MIBGAS ALCANÇASSE O SEU PREÇO MÍNIMO DESDE SEMPRE: 

8€/MWH. 

Madrid, 26 de Dezembro de 2019 — A MIBGAS registou, em vários dias dos dois últimos 

meses, os preços mais baixos dos mercados europeus, situando-se inclusivamente abaixo 

do mercado holandês TTF, a referência de preços mais utilizada na Europa. Assim, ao longo 

destes últimos dois meses, pôde-se observar como os preços da MIBGAS eram os mais 

competitivos e como se correlacionavam com os dos restantes mercados europeus, uma 

tendência que já se manifestava desde o inicio do ano. 

O preço do produto MIBGAS D+1 alcançou, aliás, no passado dia 2 de Novembro, o seu valor 

mais baixo de sempre, 8€/MWh, devido a um conjunto de  diversos factores, entre eles uma 

procura reduzida e níveis elevados tanto na entrada de gás natural proveniente da Argélia 

como de armazenamento de GNL nos terminais de regaseificação espanhóis. 

Esta mesma conjuntura, excesso de oferta e menor demanda (que exerce uma forte pressão 

para a diminuição dos preços), deu-se uma vez mais na semana passada, no mercado 

espanhol, tornando novamente os preços mostrados pela MIBGAS nos mais competitivos de 

toda a Europa. Deste modo, enquanto o produto MIBGAS D+1 se negociava a 10,21€/MWh 

(no dia 19 de Dezembro de 2019), no mercado holandês TTF foi negociado a 12,90€, 

alcançando-se a maior diferença de preços (favorável para a MIBGAS) em todo o mês de 

Dezembro (-2,69 €/MWh) e a terceira maior diferença registada em todo o  ano. 

No Gráfico 1, apresentado abaixo, podemos observar a evolução do preço do produto 

MIBGAS D+1 face a outras referências europeias semelhantes (PEG francês, TTF holandês, 

NBP inglês e PSV italiano). 

 

 

 



                            

 
 
 
 

    

MERCADO IBÉRICO DEL GAS 
comunicacion@mibgas.es 
www.mibgas.es | T (+34) 91 268 26 04 

 

Gráfico 1: Comparação de preços MIBGAS D+1 com outros mercados europeus. 

 

 

MERCADO DE FUTUROS  

Não apenas no mercado de curto prazo se verificou uma notável evolução na descida de 

preços; o mercado de futuros da MIBGAS Derivatives marca já um 2020 com preços médios 

anuais espanhóis por volta dos 15€/MWh, em estreita relação com o mercado holandês. 

Se no dia 1 de Outubro o produto trimestral Q+1 (entrega durante o primeiro trimestre de 

2020) era negociado a 20,65€/MWh, a 19 de Dezembro de 2019 este preço caiu 30%, para 

alcançar os 14,58€/MWh, situando-se quase 0,5€/MWh abaixo da referência europeia 

(TTF).  

É também de notar que, pela primeira vez, o produto de gás com entrega no ano siguiente 

(Y+1) negociado na MIBGAS foi cotado a um preço inferior à referência europeia. Tanto no 

dia 18 de Dezembro de 2019 (MIBGAS: 15,00€/MWh; TTF: 15,10€/MWh), como no dia 

seguinte (MIBGAS: 15,06€/MWh; TTF: 15,23€/MWh), o produto MIBGAS Y+1 foi mais barato 

do que no TTF, demonstrando como a transparência de preços trazida pela MIBGAS torna 

possíveis contextos de mercado que se pensariam outrora impraticáveis: um mercado 

espanhol que, em 2020, não só está em sintonia com os preços europeus, como pode ser 

até comparativamente mais barato.  

 Gráfico 2: Evolução do preço do produto Y+1 na MIBGAS e no TTF. 
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O Mercado Ibérico do Gás conta actualmente com um total de 105 agentes registados, tendo 

sido negociado, entre Janeiro e Novembro deste ano, um total de 51,8 TWh, quase o dobro 

do que se registou em todo o ano de 2018 (26,3 TWh). Na MIBGAS são negociados os 

produtos spot e prompt até ao Mês Seguinte (M+1) incluído, ao passo que na MIBGAS 

Derivatives (empresa subsidiária da MIBGAS) se negoceiam produtos com entrega física de 

futuros de gás natural e GNL, sendo oferecido também o serviço de registo de OTC. 

 


