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A PAVILION ENERGY SPAIN E A MIBGAS REFORÇAM O SEU 

COMPROMISO PARA OFRECER O SERVIÇO DE CRIADOR DE 

MERCADO DE GNL  

• HÁ SEIS MESES, AMBAS COMPANHIAS ASSINARAM O ACORDO, QUE É AGORA RENOVADO PARA O PRIMEIRO 

SEMESTRE DESTE ANO, DEMONSTRANDO O COMPROMISSO DA PAVILION ENERGY SPAIN E DA MIBGAS 

DERIVATIVES COM O FOMENTO DA LIQUIDEZ DO MERCADO DE GNL. 

• A FIGURA DE CRIADOR DE MERCADO TEM COMO FUNÇÃO PRINCIPAL INCENTIVAR A LIQUIDEZ, ASSEGURANDO A 

PRESENÇA DE OFERTAS, NESTE CASO DE GNL, NO ECRÃ DE TRADING E INCITAR A NEGOCIAÇÃO DESTES 

PRODUTOS NO TANQUE VIRTUAL ÚNICO (TVB). 

Madrid, 20 de Janeiro de 2021 – A MIBGAS Derivatives e a Pavilion Energy Spain acabam de renovar, 

durante os próximos seis meses, o acordo segundo o qual esta última oferece o serviço de criador de 

mercado para os produtos de GNL negociados no TVB (ou “Tanque Virtual de Balanço”), o que 

evidencia o compromisso da Pavilion Energy Spain com o desenvolvimento da liquidez do mercado de 

GNL em Espanha.  

Este serviço implica a presença contínua de ofertas de GNL no ecrã de trading da MIBGAS e, deste 

modo, vem confirmar o avanço no desenvolvimento de um mercado sólido de GNL no sudoeste 

europeu, aproveitando a posição estratégica do mercado ibérico e capitalizando todas as 

potencialidades das suas infra-estruturas: seis terminais de regaseificação em Espanha e a existência 

de um tanque virtual único (ou TVB), para a negociação de GNL. 

A MIBGAS fpoi pioneira, em Junho de 2019, com o lançamento da negociação de produtos spot de GNL 

nos seis terminais espanhóis. Este mercado organizado (ou Exchange) – o primeiro a ser posto em 

marcha, a nível mundial – recebeu um impulso no passado dia 1 de Abril, quando a negociação de GNL 

foi concentrada no TVB. Deste modo, os tanques de todos os terminais de regaseificação espanhóis 

uniram-se num tanque virtual único, facilitando assim aos agentes participantes no mercado a 

possibilidade de, a partir dessa data, comprar e vender GNL independentemente da sua localização 

física, aumentando, portanto, o número de contrapartes. A MIBGAS Derivatives agradece à Pavilion 

Energy o seu compromisso com o desenvolvimento e instituição do hub de GNL. 

SOBRE A MIBGAS  

A MIBGAS conta actualmente com um total de 146 agentes registados, sendo negociados na sua 

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

– empresa subsidiária da MIBGAS – se negoceiam produtos futuros de gás natural com entrega física, 

produtos spot de GNL e produtos spot em armazenamentos subterrâneos. Do mesmo modo, é também 

oferecido o serviço de registo de operações bilaterais OTC. A MIBGAS é, paralelamente, o Gestor de 

Garantias do sistema de gás espanhol. 

SOBRE A PAVILION ENERGY  

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

comercial energética totalmente integrada engloba um negócio de abastecimento downstream e 

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

assim como cobertura energética e soluções financeiras. A Pavilion Energy está a expandir a sua 
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presença mundial com o acesso ao mercado europeu e conta já com um escritório em Espanha, 

promovendo um futuro energético mais sustentável impelido pelo gás natural.  

 


