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A MIBGAS E A PAVILION CONFIGURAM O PRIMEIRO CRIADOR DE 

MERCADO DE GÁS NATURAL LIQUEFEITO EM ESPANHA 

● O ACORDO ASSINADO ENTRE A MIBGAS DERIVATIVES E A PAVILION ENERGY SPAIN S.A.U. CONSTITUI UM MARCO 

IMPORTANTE, AO SER A PRIMEIRA VEZ EM QUE UN EXCHANGE DE GNL (ÁREA NA QUAL A MIBGAS É PIONEIRA A 

NÍVEL MUNDIAL) CONTA, EM ESPANHA, COM A FIGURA DE UM MARKET MAKER OU "CRIADOR DE MERCADO" PARA 

FOMENTAR A SUA LIQUIDEZ.  

● A NEGOCIAÇÃO DE PRODUTOS DE GNL NO TVB (TANQUE VIRTUAL DE BALANÇO) VAI RECEBER, A PARTIR DE HOJE, 

UM NOVO IMPULSO, AO CONTAR COM O SERVIÇO DE CRIADOR DE MERCADO, QUE ASSEGURA A PRESENÇA CONTÍNUA 

DE OFERTAS DE GNL NO ECRÃ DE TRADING. ESTE SERVIÇO, ALTAMENTE VALORIZADO EM TODOS OS MERCADOS, 

SERÁ OFERECIDO PELA PAVILION ENERGY SPAIN, EMPRESA FILIAL DA PAVILION ENERGY PTE LTD. 

Madrid, 1 de Julho de 2020 — A negociação de produtos de gás natural (GNL) na plataforma da MIBGAS 

vai receber, a partir de hoje, um novo impulso, ao contar com a presença de um criador de mercado (ou 

market maker), serviço oferecido pela empresa Pavilion Energy Spain, depois de assinado um acordo 

entre esta e a MIBGAS Derivatives, empresa subsidiária da MIBGAS que gere a negociação de GNL e 

futuros de gás natural. 

O acordo, que entra hoje em vigor (durante um período de três meses e renovável outros três), é um 

passo decisivo para criar um mercado sólido de GNL no sudoeste europeu, aproveitando assim a posição 

estratégica do mercado ibérico e capitalizando todas as potencialidades das suas infraestructuras, tais 

como os seis terminais de regaseificação existentes en Espanha e a existência de um tanque virtual 

único (TVB) para a negociação de GNL. 

COMPROMISSO DE UMA COMPANHIA DE REFERÊNCIA MUNDIAL 

Segundo Raúl Yunta, presidente da MIBGAS, “este acordo é uma aposta decisiva de uma grande 

companhia e referência mundial, como a Pavilion Energy, para o desenvolvimento de um hub de GNL em 

Espanha, que poderá vir a ser uma referência de preços para este produto na bacia do Atlântico”.  

“A Pavilion Energy está deveras satisfeita com o acordo celebrado no sentido de actuar como criador de 

mercado para os produtos de GNL que se negoceiam na MIBGAS Derivatives; contribuindo com a nossa 

experiência como traders internacionais de GNL e fornecedores de gás natural” destaca José Simón, 

Managing Director Europe da Pavilion Energy, acrescentando: “Esperamos não só aumentar a liquidez 

de GNL como comodity, mas também contribuir na transição de um mercado tradicional de balanço para 

um modelo de hub mais eficiente e integrado”. 

PASSOS DECISIVOS PARA CRIAR UM HUB DE GNL 

A MIBGAS foi pionera, em Junho do ano passado, no lançamento da negociação de produtos spot de GNL 

nos seis terminais espanhóis.  Este mercado organizado ou exchange — o primeiro lançado a nível 

mundial — deu mais um passo importante no passado dia 1 de Abril, quando a negociação de GNL passou 

a estar concentrada no TVB (ou Tanque Virtual de Balanço). O que implicou a união dos tanques de 

armazenamento de gás natural liquefeito de todos os terminais de regaseificação num tanque virtual 

único. Deste modo, os agentes participantes no mercado podem, desde aquele dia, comprar e vender 

GNL independentemente da sua localização física,  aumentando assim o número de contrapartes.  
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O TVB foi o "pontapé de saída" para a criação de um hub de GNL único no mundo, chamando a atenção 

de empresas internacionais como a Pavilion e assim, graças ao acordo com a MIBGAS Derivatives, torna-

se evidente a sua aposta decisiva no mercado de GNL espanhol. 

SOBRE A MIBGAS  

A MIBGAS conta actualmente com um total de 119 agentes registados, sendo negociados na sua 

plataforma os produtos spot de gás natural incluído o mensal (M+1), ao passo que na MIBGAS Derivatives 

– empresa subsidiária da MIBGAS – se negoceiam produtos futuros de gás natural e spot de GNL. Do 

mesmo modo, é  também oferecido o serviço de registo de operações bilaterais OTC. A MIBGAS actua, 

paralelamente, como Gestor de Garantias do sistema de gás espanhol. 

SOBRE A PAVILION ENERGY  

A Pavilion Energy é uma filial a 100% da Temasek. Com sede principal em Singapura, a sua actividade 

comercial energética, totalmente integrada, engloba um negócio de fornecimento downstream e 

marítimo, comercialização, envio e optimização de GNL em todo o mundo, investimentos upstream, 

cobertura energética e soluções financeiras. A Pavilion Energy está a expandir a sua presença a nível 

mundial com o acesso ao mercado europeu e conta já com um escritório Espanha, procurando promover 

um futuro energético mais sustentsável impulsionado pelo gás natural. Para mais informação, visite 

www.pavilionenergy.com  

 

http://www.pavilionenergy.com/

