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BOLETIM MENSAL DE ENERGIA
CARGA DO SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL
Avaliando a evolução do consumo no Sistema Elétrico
Nacional (SIN), comparando-a ao mesmo período do ano
anterior, a CCEE apresentou dados que apontam melhorias
no consumo. Para abril a retração foi de 12, 6%, para maio
foi de 11, 4%, e em junho a redução foi de 4,8% na carga.
comparado com o mesmo período do ano passado

Carga no SIN - 2019 vs 2020 (MW médios)

Os fatores que influenciaram a melhoria no
comportamento de consumo são atribuídas a reabertura de
atividades econômicas e a onda migratória do mercado
cativo para o mercado livre de energia.
O Ambiente de Contratação Livre (ACL) apresentou
variação de -6,9%, menor variação nos últimos 4 meses.O
acréscimo de carga correspondente a esses novos agentes
do mercado livre em Junho foi de +823 MWm, um
crescimento de 4,7%.
Em JUNHO a carga do SIN realizou 1,7% acima do previsto (
+1. 042 MWmed) de acordo com o Programa Mensal da
Operação (PMO).
Em JULHO as projeções são para que a carga se realize em
62. 826 MWmédios, uma perspectiva de redução de 0, 4%
em relação ao consumo verificado em JULHO de 2019.
Fonte: IPDO

NÍVEIS DE ARMAZENAMENTO DO SIN

PLD

Em Junho manteve-se o nível de armazenamento dos reservatórios do Sistema Interligado
Nacional (SIN), com ligeira redução de 0, 8% em relação a maio, fechando em 60, 1% da
capacidade nominal do sistema. Fazendo uma análise comparativa das bacias hidrográficas
2019/2020, observamos uma melhora dos submercados SE, N e NE, com destaque para o NE,
cujo acréscimo foi de 33%, já no S os níveis estão 51,8% menores no comparativo.

A CCEE informa que o Preço de Liquidação das
Diferenças – PLD, no cálculo para o período de 01
de junho a 28 de junho elevou para todos os
submercados. O principal fator responsável pela
elevação nos PLD no Sul e Sudeste são atribuidos
a redução das afluencias pela entrada da
temporada de estiagem. Apesar da elevação do
PLD no último mês a CCEE espera que a média
anual fique em 90, 06 R $/MWh no SE/CO, uma
redução de 16,3% em relação a projeção anterior.

Para JULHO há a previsão de manutenção dos níveis de reservatório nos Submercados SE, N e
NE e recuperação no S, podendo atingir 35,4% frente aos 17,4% atuais.

R$ 69,41
R$ 68,83
R$ 114,79
Fonte: Info PLD - CCEE

R$ 114,79

ENA
Nov/19- Jun/20: 9º pior

Fonte: Info PLD - CCEE

A Energia Natural Afluente (ENA), que indica as vazões
dos reservatórios hidrelétricos, em Junho ficou abaixo do
esperado, fechando o mês em 80% da média histórica
(MLT), frente aos 84% esperados. Espera-se que as
afluências de abril de 2020 fechem em torno de 78% da
MLT para o sistema, sendo aproximadamente 80% na
região Sudeste, 76% na região Nordeste, 107% na região
Norte e 63% na região Sul.

Fonte: Info PLD - CCEE

COMPORTAMENTO
DO PREÇO
PLD SE/CO

Na primeira semana operativa de Julho os
preços médios dos submercados (PLD
médio) aumentaram 32% para o Nordeste,
37% para o Norte e reduziu em 9% nos
submercados Sul e Sudeste em relação ao
PLD de Junho.

Fonte: Info PLD - CCEE

Fonte: Info PLD - CCEE

PROJEÇÃO DE PLD PARA PRÓXIMOS MESES POR SUBMERCADO
Projeção do PLD – SE

Projeção do PLD – NE

Projeção do PLD – S

Projeção do PLD – N

INDICATIVO DE PREÇOS
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NOTÍCIAS DO SETOR ELÉTRICO

Bandeira tarifaria será mantida verde até dezembro de 2020

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) decidiu manter a bandeira
verde acionada até 31/12/2020. O anúncio foi feito nesta terça-feira (26/5),
em Reunião Pública da Diretoria da ANEEL.
Trata-se de mais uma medida emergencial da Agência para aliviar a conta de
luz dos consumidores e auxiliar o setor elétrico em meio ao cenário de
pandemia da Covid-19.
Os valores das bandeiras tarifárias são atualizados todos os anos e levam em
consideração parâmetros como estimativas de mercado, inflação, projeção
de volume de usinas hidrelétricas, histórico de operação do Sistema
Interligado Nacional, além dos valores e limites do Preço de Liquidação das
Diferenças (PLD).

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica

Reajuste tarifário nas distribuidoras de energia: o que muda a
partir de julho?

BBCE recebe aval para ofertar derivativos de energia elétrica
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aprovou, por unanimidade, o
funcionamento do Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia (BBCE)
como administrador de mercado organizado de valores mobiliários. O
primeiro produto financeiro a ser ofertado será o contrato de derivativo de
energia elétrica, previsto para ser negociado a partir de agosto deste ano.
Havia uma expectativa de que a autarquia concedesse a autorização em
março, porém a CVM estabeleceu condicionantes que foram totalmente
cumpridas, como a criação de uma área de Supervisão e Monitoramento de
Mercado (SMM), elaboração de um novo estatuto e a eleição de três
conselheiros independentes.
Em julho, a BBCE pretende abrir a plataforma para que os agentes
conheçam o sistema. A empresa também promoverá eventos educacionais
para tirar dúvidas sobre os derivativos de energia, tributação, funcionamento
da plataforma e explicar a estrutura e o funcionamento do comitê de
supervisão.
Os derivativos são contratos financeiros que derivam de um ativo (índice,
preço, câmbio, ouro, entre outros). A operação é bem conhecida do mercado
financeiro e permite que as empresas reduzam riscos de exposição a preços.
Poderão negociar derivativos na BBCE empresas, agentes do mercado livre,
bancos e fundo de investimento.

Fonte: Canal Energia
A ANEEL divulgou recentemente alguns reajustes aprovados para algumas
distribuidoras de energia. O reajuste tarifário que estava previsto para os
meses de março à junho deste ano, foi prorrogado devido a pandemia
causada pela COVID-19, e entrarão em vigor a partir do dia 01 de julho de
2020.

O mercado livre de energia segue crescendo mesmo em meio ao cenário de
incerteza econômica causado pela pandemia do coronavírus. Segundo a
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), ao todo, 7. 689
consumidores estavam habilitados a negociar energia no final de maio, o
que representa um crescimento de 23% em relação à igual período de 2019.
De dezembro a maio, houve aumento de 8% no número de agentes na CCEE
(9. 725 contra 9. 010). Os dados já descontam os agentes desligados no
período.

Para a média tensão os aumentos serão:
+ 6,19%

+ 5,38%

+ 3,78%

CEMIG

COELBA

ENEL CE

+ 6,72%

+ 4,27%

+ 11,68%

CCEE vê alta de 23% no número de consumidores no
mercado livre

Entre janeiro e maio, 718 consumidores migraram para o Ambiente de
Contratação Livre (ACL), sendo 668 especiais e 50 livres. O volume de
migrações vem em linha com o verificado nos últimos meses, disse a CCEE
em nota divulgada à imprensa nesta segunda-feira, 15 de junho.

Fonte: Canal Energia

Contratação de financiamento para Conta Covid é aprovada
pelos agentes da CCEE

CPFL PAULISTA

COSERN

EQUATORIAL (AL)

Realizando uma análise do faturamento de junho utilizando as novas tarifas
homologadas, mantendo as mesmas características de consumo projetamos
os seguintes resultados para CEMIG e COELBA.

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em junho, os agentes da
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE aprovaram, por
unanimidade, a contratação de financiamento, pela instituição, para
captação de recursos para a Conta-Covid, que visa mitigar os impactos da
crise da Covid-19 sobre o mercado de energia.
Dessa forma, no contrato a ser firmado entre a CCEE e os bancos
financiadores da operação, o orçamento e o patrimônio da instituição e os
associados estão protegidos.

Fonte: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica

Divulgadas as condições dos empréstimos da Conta-Covid
A ANEEL informa que a CCEE recebeu o resultado da seleção dos bancos,
liderados pelo BNDES, que vão viabilizar a operação da Conta-Covid. O
processo de formação do grupo de bancos deu-se após intensa negociação,
com o apoio dos ministérios de Minas e Energia e da Economia.

Fonte: GRID Energia

O total de recursos disponíveis para a operação é de até R$ 16,1 bilhão e a
taxa de juros do empréstimo será de até CDI + 2, 9% ao ano. (CDI Certificado de Depósito Interbancário), o equivalente a IPCA mais 5,2%.

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica

GRID ENERGIA BOLETIM
https://gridenergia.com.br/

