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A MIBGAS BATE O SEU RECORDE HISTÓRICO DE NEGOCIAÇÃO 

DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 

• DURANTE ESTES TRÊS MESES FORAM NEGOCIADOS 36,5 TWH, O DOBRO DO NEGOCIADO NESTE MESMO 

PERÍODO DE TEMPO EM 2021, UM TOTAL DE 18,2 TWH.  

• AGOSTO FOI O MÊS DE MAIOR NEGOCIAÇÃO NA HISTÓRIA DA MIBGAS, COM 12,5 TWH. 

• A MIBGAS TEVE OS PREÇOS MAIS COMPETITIVOS DE GÁS NATURAL A NÍVEL EUROPEU DURANTE O PERÍODO 

ESTIVAL. 

Madrid, 5 de Setembro de 2022 – O volume de negociação da MIBGAS durante os meses de Junho, 

Julho e Agosto bateu todos os recordes registados até agora na plataforma do mercado ibérico do gás. 

Deste modo, nestes três meses foi negociado um total de 36,5 TWh, face aos 18,5TWh registados no 

mesmo período de tempo do ano passado, o que se traduz num aumento de 100%.  

Neste verão tão caro e volátil no que diz respeito aos preços da energia, os utilizadores da MIBGAS 

puderam reforçar a sua confiança no mercado organizado, negociando maiores volumes de gás na 

MIBGAS durante os meses de Junho, Julho e Agosto. Obtiveram, além disso, os preços mais 

competitivos de gás a nível europeu.  

Agosto foi o mês de maior negociação na história da MIBGAS, com 12490 GWh registados em todos os 

seus produtos (spot, prompt, futuros e OTC) e em todos os seus segmentos de negociação: PVB e VTP 

(pontos virtuais de balanço espanhol e português), TVB (tanque virtual de balanço de GNL), AVB 

(armazenamento virtual de balanço) e registo de operações bilaterais de OTCs. 

PREÇOS DE GÁS NA MIBGAS E DIFERENCIAL DE PREÇOS COM TTF 

Relativamente aos preços, as transacções realizadas na MIBGAS em Julho e Agosto encerraram com 

um preço inferior àquele marcado pelo mercado de gás holandês TTF, tal como se pode observar no 

seguinte gráfico.  

Gráfico 1. Spread MIBGAS/TTF nos meses de Julho e Agosto de 2022 
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Assim, o spread (diferencial de preços) que a MIBGAS manteve em relação ao TTF durante os meses de 

Julho e Agosto foi 57,58 € inferior na MIBGAS, sendo o preço médio do TTF nestes dois meses de 

203,09 € face aos 145,51 € (no produto diário D+1).  

A MIBGAS E AS SUAS MEDIDAS CONTÍNUAS DE FOMENTO DA LIQUIDEZ  

Por outro lado, foi no mês de Julho em que entrou em acção o Dinamizador do mercado de gás natural 

liquefeito no tanque virtual de balanço (ou TVB). A função do dinamizador do mercado é introduzir um 

certo volume de ofertas de compra ou de venda de gás (não ambos em simultâneo) durante o leilão de 

abertura ou em intervalos curtos de tempo do conhecimento do resto dos agentes.  

A figura do Dinamizador de Mercado fomenta o volume de negociação e é complementada por outras 

figuras também activas na MIBGAS no intuito de aumentar a sua liquidez, como a de Criador de 

Mercado.  

Em síntese, a MIBGAS é uma plataforma de uso voluntário, atraente e competitiva, que presta um 

benefício social notável, tal como demonstra o aumento de liquidez na sua negociação.  

 

 

 


