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A AXPO IBERIA SERÁ CRIADOR DE MERCADO PARA OS PRODUTOS 

DE GÁS A PRAZO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021 

• NO MERCADO DE FUTUROS DE GÁS NATURAL DA MIBGAS DERIVATIVES SÃO NEGOCIADOS PRODUTOS COM 

UM HORIZONTE TEMPORAL SUPERIOR AO MÊS SIGUINTE, ASSIM COMO TAMBÉM PRODUTOS DE GNL NO 

TANQUE VIRTUAL DE BALANÇO (TVB) E EM ARMAZENAMENTOS SUBTERRÂNEOS (AVB). 

Madrid, 22 de Fevereiro de 2021 – A Axpo Iberia, filial espanhola do grupo suíço Axpo, será o 

criador de mercado nos produtos a prazo de gás natural negociados na MIBGAS Derivatives no 

sistema espanhol PVB (Ponto Virtual de Balanço), depois do processo de selecção aberto pela 

empresa subsidiária da MIBGAS para a concessão deste serviço durante o primeiro semestre de 

2021. É assim reforçado o compromisso do grupo suíço com o mercado de gás ibérico, que tem 

vindo a exercer o papel de criador de mercado em produtos futuros de gás natural desde há 

aproximadamente dois anos. 

Actualmente, na MIBGAS Derivatives são negociados no PVB produtos de gás natural a prazo 

com entrega física mensais (com vencimento superior ao mês seguinte), trimestrais, semestrais 

e anuais, completando-se assim a curva de produtos e preços do gás natural; a estes devemos 

acrescentar também os produtos de GNL (gás natural liquefeito) no TVB (Tanque Virtual de 

Balanço), produtos em armazenamentos subterrâneos através do AVB (Armazenamento Virtual 

de Balanço) e o serviço de registo de operações OTC oferecido igualmente pela MIBGAS 

Derivatives. 

A MIBGAS Derivatives agradece à AXPO Iberia o seu compromisso no desenvolvimento da 

liquidez no mercado organizado espanhol de futuros de gás com entrega física. 

SOBRE A AXPO 

A Axpo Iberia (www.axpo.com) é a filial em Espanha e em Portugal do grupo suíço Axpo. Há mais 

de 15 anos com presença em Espanha, a Axpo consolidou-se como uma dos maiores grupos 

energéticos neste país e fornece aos seus clientes TWh de gás e 5 TWh de electricidade, gerindo 

uma das maiores carteiras de energia renovável de Espanha. O Grupo Axpo produz, comercializa 

e distribui energia na Suíça, em 30 países europeus e nos EUA. 


