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1. Lühikokkuvõte 

Euroopa Komisjoni määruse (EL) 2016/1719, 26.september 2016, millega kehtestatakse 

võimsuse jaotamise forvardturu eeskiri, artikkel 30 lõike 3 kohaselt peavad 

pakkumispiirkonna piiri pädevad reguleerivad asutused tegema hindamise, millega tehakse 

kindlaks, kas elektri forvardturul on piisavalt riskimaandamise võimalusi asjaomaste 

pakkumispiirkondade jaoks. 

Määrusekohane hindamine peab hõlmama vähemalt järgmisi aspekte: 

a) konsulteerimine turuosalistega selle üle, millised on nende riskimaandamise vajadused 

vaadeldava pakkumispiirkonna piiridel; 

b) hinnang. 

 

Hinnangus tuleb uurida elektri hulgimüügiturgude toimimist ja hinnang peab tuginema 

läbipaistvatele kriteeriumidele, mis sisaldavad vähemalt järgmist:   

a) analüüs selle kohta, kas tooted või toodete kogum, mida pakutakse forvardturul, annab 

kaitse vaadeldava pakkumispiirkonna järgmise päeva hinna kõikuvuse eest. Sobivaks 

kaitseks järgmise päeva hinna muutumise riski eest loetakse selliseid tooteid või 

tootekogumeid, mille puhul vaadeldava pakkumispiirkonna järgmise päeva hind on 

piisavalt seotud alushinnaga, millega toodete eest arveldatakse; 

b) analüüs selle kohta, kas forvardturgudel pakutavad tooted või tootekogumid on 

tõhusad. Sel eesmärgil tuleb hinnata vähemalt järgmisi näitajaid:  

i) kauplemishorisont; 

ii) ostu- ja müügihinna vahe; 

iii) kaubeldava mahu ja tegeliku tarbimise vahekord; 

iv) täitmata tehingute ja tegeliku tarbimise vahekord. 

 

Kui hindamine näitab, et ühes või mitmes pakkumispiirkonnas ei ole piisavalt 

riskimaandamise võimalusi, peavad pädevad reguleerivad asutused nõudma, et asjaomased 

põhivõrguettevõtjad:  

a) annaksid välja pikaajalisi ülekandeõigusi või  

b) teeksid kindlaks, kas on tehtud kättesaadavaks muid pikaajalisi piirkonnaüleseid 

riskimaandamistooteid elektri hulgimüügiturgude toimimise toetuseks. 

 

Hinnangus analüüsitakse kas Eesti elektri forvardturul on piisavalt riskimaandamise 

võimalusi Eesti  pakkumispiirkonna jaoks. Analüüsis kasutatakse  piirnevate 

pakkumispiirkondade – Soome (HEL) ja Läti (RIG) andmeid. Analüüsis on ajaperioodiks 

02.01.2013 kuni 30.11.2016. 

 

Eesti ja Soome piiril hetkel süsteemihaldurite poolt pakutavat riskimaandamise instrumenti ei 

eksisteeri. Eesti pakkumispiirkonna hinnariske saab maandada kas Nasdaq OMX 

Commodities turul EPAD-ide (Electricity Price Area Difference) abil või kahepoolsete 

lepingutega (OTC – Over The Counter). Kuna EPAD-iga kaasnevad kulud (Nasdaq 

teenustasud,  kõrged tagatised, samuti lai ostu- ja müügihindade vahe Balti EPAD-ide puhul), 

eelistavad turuosalised Baltikumi väikeste mahtude juures pigem kahepoolseid lepinguid 

kasutades EPAD-e referentsiks. Elering AS hinnagul on Nasdaq EPAD turuosa OTC-ga 

võrreldes vaid 20%.   

Pakkumispiirkonna EPAD on puhtalt finantsinstrument ja see ei ole seotud tegeliku füüsilise 

ülekandevõimsusega - EPAD seob omavahel Nord Pool süsteemihinna ja Nord Pool 

konkreetse pakkumispiirkonna hinna. Ostes nii süsteemihinnaga seotud finantsinstrumendi 
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(millega fikseeritakse elektri hind süsteemihinna vastu) kui ka pakkumispiirkonna EPAD-i on 

võimalik maandada ülekanderisk.  

 

Eesti ja Läti piiril toimub limiteeritud füüsiliste ülekandevõimsuste (PTR-L – Physical 

Transmission Rights - Limited) oksjon, mis korraldavad Eesti ja Läti süsteemihaldur. . Eesti-

Läti piiril on alates 2014.aastast Eesti süsteemihalduri Elering AS ja Läti süsteemihalduri 

AS Augstsprieguma tīkls (AST) koostöös pakutud piiriülest riskimaandamise instrumenti 

PTR-L nii aastase, kuise, kui viimastel aastatel ka kvartaalse tootena. PTR-L erineb tavalisest 

PTR-ist oma limiteerivate tingimuste poolest. Limiteeritud tingimused võimaldavad oksjonil 

osaleda vaid Nord Pool elektribörsil Baltikumi mõnes pakkumispiirkonnas turuosalisena 

registreerunud kauplejal, mille läbi piiratakse spekulantide osalemist oksjonitel. Teiseks ei ole 

võimalik PTR-L võimsust füüsilise võimsusena kasutada, vaid kehtib kohustus toode 

põhivõrguettevõtjatele tagasi müüa. Tagasimüügi hind on seotud Eesti pakkumispiirkondade 

hinnavahega. Kuna PTR-L lepingute täitmiseks füüsiliselt võimsust nomineerida ei ole 

võimalik, siis tagab vastav lahendus maksimaalse ülekandevõimsuse jaotamise järgmise 

päeva turul.   

Lisaks on Nasdaq OMX Commodities turul noteeritud ka Läti EPAD-id (EPAD RIG). 

 

Hinnangu peamised seisukohad. 

 EPAD tehingute kogused kalendriaastate lõikes on kasvava trendiga. Seda kasvu veab 

Helsingi pakkumispiirkond. Tallinna ja Riia pakkumispiirkondade EPAD kogused on 

väga väikesed ja volatiilsed. Selget trendi pole veel välja kujunenud. 

 Summaarsed EPAD tehingute koguste osakaal Eesti, Läti ja Soome kogutarbimises on 

kasvanud 7,3%-lt (2013) 13,7%-ni – seega ligi kahekordseks. 

 Koguste analüüsist saab järeldada, et kõige olulisemaks riskimaandamise tooteks on 

erineva kauplemishorisondiga Helsingi pakkumispiirkonna tooted (HEL EPAD). Tänu 

väga väikesele ülekoormusele Eesti – Soome piiril ning põhivõrguettevõtjate poolt 

PTR-L võimsuse jaotusele Eesti – Läti piiril on turuosalised võimelised riske 

maandama nii Eesti, Läti kui ka Soome pakkumispiirkonnas. 

 Avatud huvi analüüs näitab, et turuosaliste huvi EPAD tehingute vastu on olnud 

perioodil 2013 kuni 2016 stabiilne. 

 Avatud huvi analüüs toetab turuosaliste seisukohta, et kõige olulisemaks 

riskimaandamise tooteks on erineva kauplemishorisondiga Helsingi 

pakkumispiirkonna tooted (HEL EPAD). 

 Riskimaandamistoodete turu väikesest likviidsusest tulenevalt sai ainult 42% tehingute 

puhul hinnata ostu- ja müügihinna vahet.  

 Keskmiste näitajate alusel on Soome pakkumispiirkonna EPAD-ide ostu- ja 

müügihinna vahe turuosaliste poolt vastuvõetaval tasemel alla 1 EUR/MWh. Eesti 

pakkumispiirkonnas on vahe üle 2 EUR/MWh ja Läti pakkumispiirkonnas on vahe üle 

5 EUR/MWh. See toob kaasa Eesti ja Läti riskimaandamisinstrumentide vähese 

kasutamise, mis on aga suurte hinnavahede tekkimise fundamentaalseks põhjuseks. 

Tekkinud on omamoodi surnud ring, millest väljumiseks on vaja suure turutegija 

panustamist nendesse turgudesse. 

 Suurimate ostu- ja müügihindade vahede analüüs näitab, et riskimaandamistoodete 

turuhinnad on väga volatiilsed, mis raskendab nende kasutamist riskide maandamisel. 

 Eesti ja Soome pakkumispiirkondade EPAD-id on korrelatsiooni vaatepunktist 

vaadatuna võrdväärsed. 

 Läti pakkumispiirkonna EPAD-id ei taga mõistlikku riskimaandust, sest nende 

korrelatsioon tegelike hindadega on nõrk. 
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 Ajalooliselt on turuosalised harjunud kasutama Soome pakkumispiirkonna EPAD-e, 

mida kannustab ka asjaolu, et viimasel paaril aastal on ülekoormus Eesti – Soome 

piiril olnud väga väike. See pärsib Eesti pakkumispiirkonna EPAD-ide likviidsust. 

 

2. Lähteandmed 

Eesti ja naaberpiirkondade (Soome, Läti) forvardturu analüüsis kasutatakse järgmisi 

andmeallikaid. Andmed pärinevad alates perioodist 02.jaanuar 2013 kuni 30.november 2016: 

 Nasdaq OMX-ilt teabenõude käigus saadud andmed (igapäevased summaarsed 

kauplemisaktiivsuse andmed nagu parim pakkumine, parim nõudlus, kõrge hind, 

madal hind, sulgemishind, kauplemislepingute arv ja kaubeldud kogused. Lisaks ka 

andmed  avatud huvi kohta nagu avatud tehingute arv, avatud tehingute kogused ja 

avatud tehingute rahaline väärtus); 

 Elektribörsi Nord Pool andmed veebilehelt http://www.nordpoolspot.com/historical-

market-data/ . 

 

Analüüsis keskendutakse Eesti - Soome piiri riskimaandamisvõimalustele (EPAD) ja antakse 

hinnang selle kaitse piisavusele ja tõhususele.  

Konsultatsioonide tulemusena peab Konkurentsiamet Eesti – Läti piiril jaotatavaid füüsiliste 

ülekandeõigusi PTR-L-e piisavaks ja tõhusaks ja neid käesolevas dokumendis ei analüüsita. 

 

Tabel 1 esitab EPAD tehingute arvu erinevates pakkumispiirkondades (Eesti – TAL, Läti – 

RIG ja Soome – HEL), mis iseloomustab käesoleva analüüsi andmete hulka. 

 

Tabel 1. Tehingute arv analüüsis piirkondade ja aastate kaupa 

 
 

Analüüsis kasutatakse kirjeldava statistika ja korrelatsiooni tööriistu. 

 

3. Kirjeldavad mõõdikud 

Kirjeldavate mõõdikute all mõistetakse antud analüüsis kaubeldavaid koguseid ja avatud huvi. 

Avatud huvi näitab päeva optsioontehingute arvu, mis on jooksvalt avatud (pole suletud või 

tarnitud). Kaubeldavad kogused ja avalik huvi iseloomustavad turu tähtsust ja likviidsust. 

3.1 Kaubeldavad kogused 

Kaubeldavad kogused (müüdud ja ostetud kogused MWh-des määratletud ajaperioodil) 

iseloomustavad likviidsust ja nõudlust konkreetse riskimaandamisinstrumendi järele. Suurte 

kaubeldavate koguste korral on turuosalistel lihtsam ostu-müügi tehinguid teha kui väikeste 

kaubeldavate koguste korral. Mida suuremad on kaubeldavad kogused, seda väiksem on selle 

mõju hinnakõikumistele. 

EPAD Tehingute arv

Aasta HEL RIG TAL Kokku

2013 761 17 778

2014 1290 2 5 1297

2015 1240 43 2 1285

2016 1371 20 5 1396

Kokku 4662 65 29 4756

http://www.nordpoolspot.com/historical-market-data/
http://www.nordpoolspot.com/historical-market-data/
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Joonis 1 näitab summaarseid EPAD lepingute kaubeldud koguseid kauplemishorisontide 

(kuu, kvartal, aasta) ja aastate lõikes Eesti, Läti ja Soome pakkumispiirkondades. Jooniselt 1 

nähtub, et kuu ja aasta toodete kaubeldud kogused on 2016.aastal kasvanud 2 korda võrreldes 

2013.aasta kogustega. Kvartali kaubeldud kogused on aga kasvanud 1,4 korda. 

 

 
Joonis 1.  EPAD lepingute kauplemiskogused (TWh-des) Eesti, Läti ja Soome 

pakkumispiirkondades kokku  

 

Joonisel 2 on EPAD lepingute kauplemiskoguseid võrreldud Eesti, Läti ja Soome 

pakkumispiirkondade kogutarbimisega. Jooniselt nähtub, et 2016.aastal 14% kogutarbimisest 

oli kaetud riskimaandamistoodetega Eesti, Läti ja Soome piirkonnas. 
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Joonis 2. Erinevate riskimaandustoodete kauplemiskogused (TWh-des) võrreldes 

kogutarbimisega Eesti, Läti ja Soome pakkumispiirkondades. 

 

Joonis 3 kujutab erinevate riskimaandamisstoodete kuude kaupa kaubeldud EPAD lepingute 

kogust (TWh-des) Eesti, Läti ja Soome piirkondades kokku. Kogused kuude lõikes on eriti 

volatiilsed aastase riskimaandamistoote puhul. 

 

 
Joonis 3. Erinevate riskimaandamisstoodete kuude kaupa kaubeldud EPAD lepingute kogus 

(TWh-des) Eesti, Läti ja Soome pakkumispiirkondades kokku. 

 

Joonis 4 näitab kaubeldud EPAD koguseid valitud pakkumispiirkondades. Jooniselt on näha, 

et valdav osa EPAD tehingute kogustest on kaubeldud Soome piirkonnas (Helsingi 

pakkumispiirkonnas – HEL). Eesti (Tallinna pakkumispiirkond – TAL) ja Läti (Riia 

pakkumispiirkond – RIG) piirkondade EPAD tehingute kogused on marginaalsed. 

 

 
Joonis 4. Kuude lõikes kaubeldud EPADide kogused (TWh) valitud pakkumispiirkondades. 
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Hinnang Eesti pakkumispiirkonna riskimaandamisinstrumentide kaubeldavatele kogustele. 

 EPAD tehingute kogused kalendriaastate lõikes on kasvava trendiga. Seda kasvu veab 

Helsingi pakkumispiirkond. Tallinna ja Riia pakkumispiirkondade EPAD kogused on 

väga väikesed ja volatiilsed. Selget trendi pole veel välja kujunenud. 

 Summaarsed EPAD tehingute koguste osakaal Eesti, Läti ja Soome kogutarbimises on 

kasvanud 7,3%-lt (2013) 13,7%-ni – seega ligi kahekordseks. 

 Koguste analüüsist saab järeldada, et kõige olulisemaks riskimaandamise tooteks on 

erineva kauplemishorisondiga Helsingi pakkumispiirkonna tooted (HEL EPAD). Tänu 

väga väikesele ülekoormusele Eesti – Soome piiril ning põhivõrguettevõtjate poolt 

PTR-L võimsuse jaotusele Eesti – Läti piiril on turuosalised võimelised riske 

maandama nii Eesti, Läti kui ka Soome pakkumispiirkonnas. 

3.2 Avatud huvi 

Avatud huvi viitab kõigile avatud positsioonidele arvelduskojas (clearing house) antud 

ajahetkel. Avatud huvi on oluline mõõdik, et mõista finantsturgude arengut. Kui leping on 

ostetud või müüdud riskide maandamiseks, siis on turuosalisel kavatsus hoida seda kuni 

lepingu täitmiseni. Kui leping on ostetud või müüdud kauplemise eesmärgil, siis soovitakse  

müüa (osta) sarnane leping kõrgema (madalama) hinnaga hilisemal ajahetkel. Kirjeldatud 

esimese kaupleja tehing kasvatab avatud huvi, samas kui teine vähendab avatud huvi. Seega 

avatud huvi koguse suuruse seoses kauplemiskogustega näitab, mil määral lepinguid 

kasutatakse riskide maandamiseks või spekuleerimiseks. 

 

Joonis 5 esitab kuulõpu avatud huvi (TWh-des) EPAD tehingute vastu kõigis vaadeldud 

pakkumispiirkondades perioodil 02.01.2013 kuni 30.11.2016. Jooniselt nähtub, et 

aastatoodete avatud huvi kasvab kalendriaasta kulgemisel. Kalendriaasta lõpus aastatoodete 

maht kukub. Kvartalitooted käituvad vastupidiselt – aasta lõpus kogus kasvab hüppeliselt ning 

seejärel järk-järgult väheneb. 

Jooniselt 5 saab näha, et kalendriaastate lõikes on koguste muutused kuude lõikes üsna 

võrreldavad, mis näitab, et turuosaliste huvi EPAD-ide vastu on stabiilne. 
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Joonis 5. EPAD tehingute avatud huvi kogused (TWh) kuu lõpus Eesti, Läti ja Soome 

pakkumispiirkondades 

 

Joonis 6 esitab EPAD tehingute avatud huvi koguseid pakkumispiirkondade lõikes. Jooniselt 

nähtub, et Tallinna ja Riia forvardturu pakkumispiirkondade kogused on marginaalsed ja 

Helsingi pakkumispiirkonna kogused määravad summaarse koguse kõikumise. 

 

 
Joonis 6. EPAD tehingute avatud huvi kogused (TWh) kuu lõpus toodete ja 

pakkumispiirkondade lõikes 

 

Hinnang Eesti pakkumispiirkonna riskimaandamisinstrumentide avatud huvile. 
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 Avatud huvi analüüs näitab, et turuosaliste huvi EPAD tehingute vastu on olnud 

perioodil 2013 kuni 2016 stabiilne. 

 Ka avatud huvi analüüs toetab turuosaliste seisukohta, et kõige olulisemaks 

riskimaandamise tooteks on erineva kauplemishorisondiga Helsingi 

pakkumispiirkonna tooted (HEL EPAD). 

 

4. Tehingu maksumuse mõõdikud 

Tehingu maksumuse mõõdikuna kasutatakse ostu- ja müügihinna vahet (bid-ask spread). 

Noteeritud vahe on turutegija (market maker) ostu ja müügipakkumiste erinevus. Suurim 

noteeritud ostu- ja müügihinna vahe on kõrgeima ostuhinna ja madalaima müügihinna vahe. 

Ostu- ja müügihindade vahe näitab turu likviidsust ja rõhutab tehingu maksumust 

turuosalisele. Mida väiksem on ostu- ja müügihindade vahe, seda likviidsem on 

riskimaandamise instrumentide turg. 

 

Ostu- ja müügihinna vahe on arvutatud kogu EPAD andmehulga (35944 kirjet) alusel 

perioodil 2013 -2016. 20897 kirje puhul ei olnud võimalik ostu- ja müügihinna vahet 

arvutada, kuna puudus kas ost või müük või mõlemad. 

Tabelis 2 on toodud tehingute arv, mil oli võimalik noteerida ostu- ja müügihinna vahet 

(eksisteeris nii ost kui ka müük). Tabelis 3 on toodud tehingute arv, mil ei esinenud ei ostu 

ega ka müüki. 

 

Tabel 2 

Aasta 
Eksisteerib nii ost kui ka 

müük 
 (tehingute arv) 

2013 2390 

2014 3909 

2015 4595 

2016 4153 

Kokku 15047 
 

Tabel 3 

Aasta 
Puudub nii ost kui ka müük 

(tehingute arv) 

2013 1306 

2014 2716 

2015 5871 

2016 10492 

Kokku 20385 
 

 

Tabelis 4 on toodud tehingute arv aastate lõikes kui puudub ost müügi olemasolul ja tabelis 5 

on toodud tehingute arv kui puudub müük ostu olemasolul. 

 

Tabel 4 

Aasta 
Puudub ost müügi 

olemasolul 
(tehingute arv) 

2013 39 

2014 39 

2015 21 

2016 27 

Kokku 126 
 

 

Tabel 5 

Aasta  
Puudub müük ostu 

olemasolul 
(tehingute arv) 

2013 17 

2014 70 

2015 257 

2016 42 

Kokku 386 
 

4.1 Keskmine ostu- ja müügihinna vahe kõikidele EPAD-idele 
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Joonis 7 esitab kuu keskmist ostu- ja müügihinna vahet Eesti, Läti ja Soome EPAD-idele ja 

pakkumispiirkondadele. Vahe kõigub 0,69 ja 3,24 EUR/MWh vahel. Kõige suuremad ostu- ja 

müügihinna vahed olid 2014.aastal. 2016.aastal oli ostu- ja müügihinna vahe 2,07 ja 2,73 

EUR/MWh vahel. 

 

 
Joonis 7. Keskmine EPAD tehingute ostu- ja müügihinna vahe (EUR/MWh) kuude kaupa 

 

Joonis 8 näitab kalendrikuu põhist ostu- ja müügihinna vahet erineva kauplemishorisondiga 

toodetele. Kõige suuremad ostu- ja müügihinna vahed on kuu ja kvartali toodetel. See tuleneb 

sellest, et peamiseks riskimaandamistooteks on aastane EPAD, mis teeb sellest kõige 

likviidsema toote. Mida likviidsem toode, seda väiksem ostu- ja müügihinna vahe. 

 

 
Joonis 8. Keskmine ostu- ja müügihinna vahe kuude kaupa erineva kauplemishorisondiga 

toodetele 
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4.2 Keskmine ostu- ja müügihinna vahe Eesti ja naaberpakkumispiirkondades 

Selles alampunktis esitletakse Eesti pakkumispiirkonna (TAL) ja naabrite Läti (RIG) ning 

Soome (HEL) pakkumispiirkondade keskmise ostu- ja müügihinna vahe statistikat. 

 

Tabelis 6 on toodud aastase EPAD ostu- ja müügihinna vahe. Tabelites 7 ja 8 vastavalt 

kvartali ja kuu toodete ostu- ja müügihinna vahe. Tabelitest nähtub, et kõige likviidsemal 

tootel – aastane EPAD – on kõige väiksem keskmine ostu- ja müügihinna vahe. Samal 

põhjusel on Eesti ja Läti riskimaandamistoodetel ostu- ja müügihinna vahe oluliselt suurem 

kui likviidsematel Soome riskimaandamistoodetel. 

 

Tabel 6. Aastase EPAD toote keskmine ostu- ja müügihinna vahe (EUR/MWh) 

 
 

Tabel 7. Kvartaalse EPAD toote keskmine ostu- ja müügihinna vahe (EUR/MWh) 

 
 

Tabel 8. Kuu EPAD toote keskmine ostu- ja müügihinna vahe (EUR/MWh) 

 
 

Joonis 9 esitab graafiliselt tabelite 7, 8 ja 9 sisu. Jooniselt nähtub, et kui Soome ostu- ja 

müügihinna vahe on stabiilselt madal ja Läti vahe stabiilselt kõrge, siis Eesti vahe on väga 

muutlik. 

 

Aasta HEL RIG TAL Keskmine

2013 0,60 1,49 0,80

2014 0,64 4,46 1,99 1,10

2015 0,56 5,25 6,14 1,93

2016 0,61 5,22 1,86

Keskmine 0,60 5,17 2,14 1,49

Aasta HEL RIG TAL Keskmine

2013 0,60 1,17 0,73

2014 0,63 5,43 1,98 1,24

2015 0,78 5,64 6,12 2,91

2016 0,75 4,93 2,56

Keskmine 0,70 5,30 2,06 2,09

Aasta HEL RIG TAL Keskmine

2013 0,65 1,20 0,74

2014 0,68 5,60 2,35 1,19

2015 1,16 5,26 5,74 2,57

2016 1,24 5,12 0,90 2,54

Keskmine 0,96 5,22 2,23 1,94



13 

 

 
Joonis 9. EPAD toote keskmine ostu- ja müügihinna vahe (EUR/MWh) pakkumispiirkondade 

kaupa 

4.3 Suurim ostu- ja müügihinna vahe kõikidele EPAD-idele 

Et arvutada „halvimat“ ostu- ja müügihinna vahet, summeeritakse kõige kõrgemad erinevuste 

absoluutväärtused ostul ning müügil. Kasutades absoluutväärtusi saadakse maksimaalne ostu- 

ja müügihinna vahe vaadeldud ajaperioodil. „Halvim“ ostu- ja müügihinna vahe iseloomustab 

konkreetse tehingu kõige suuremat hindade vahet vaadeldud ajaperioodil. 

 

Joonisel 10 on toodud erineva kauplemishorisondiga EPAD toodete suurimad ostu- ja 

müügihinna vahed kuude kaupa. Jooniselt nähtub, et suurim vahe on 2016.aastal 

stabiliseerunud 6,00 EUR/MWh juurde. 

 

 
Joonis 10. Erineva kauplemishorisondiga EPAD toodete suurimad ostu- ja müügihinna vahed 

kuude kaupa 
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4.4 Suurim ostu- ja müügihinna vahe Eesti ja naaberpakkumispiirkondades 

Selles alampunktis esitletakse Eesti pakkumispiirkonna (TAL) ja naabrite Läti (RIG) ning 

Soome (HEL) pakkumispiirkondade kõige suurema ostu- ja müügihinna vahe statistika. 

 

Joonisel 11 on kujutatud Eesti (TAL) piirkonna EPAD-ide  suurimad ostu- ja müügihinna 

vahed kuude kaupa. Joonisel 12 on kujutatud Soome (HEL) ja Läti (RIG) piirkondade EPAD-

ide  suurimaid ostu- ja müügihinna vahed kuude kaupa. 

Kui Soome aastase toote vahed on stabiilselt madalad ja Läti vahed stabiilselt kõrged, siis 

Eesti aastase toote vahed on väga muutlikud ning 2016.aastal valdavas osas pole neid 

võimalik määratleda. 

 
Joonis 11. Eesti (TAL) piirkonna EPAD-ide  suurimad ostu- ja müügihinna vahed 

(EUR/MWh) kuude ja toodete kaupa. 

 

 



15 

 

Joonis 12. Soome (HEL) ja Läti (RIG) piirkondade EPAD-ide suurimad ostu- ja müügihinna 

vahed (EUR/MWh) kuude kaupa 

 

Hinnang Eesti pakkumispiirkonna riskimaandamisinstrumentide tehingu maksumuse 

mõõdikutele. 

 Riskimaandamistoodete turu väikesest likviidsusest tulenevalt sai ainult 42% tehingute 

puhul hinnata ostu- ja müügihinna vahet.  

 Keskmiste näitajate alusel on Soome pakkumispiirkonna EPAD-ide ostu- ja 

müügihinna vahe turuosaliste poolt vastuvõetaval tasemel alla 1 EUR/MWh. Eesti 

pakkumispiirkonnas on vahe üle 2 EUR/MWh ja Läti pakkumispiirkonnas on vahe üle 

5 EUR/MWh. See toob kaasa Eesti ja Läti riskimaandamisinstrumentide vähese 

kasutamise, mis on aga suurte hinnavahede tekkimise fundamentaalseks põhjuseks. 

Tekkinud on omamoodi surnud ring, millest väljumiseks on vaja suure turutegija 

panustamist nendesse turgudesse. 

 Suurimate ostu- ja müügihindade vahede analüüs näitab, et riskimaandamistoodete 

turuhinnad on väga volatiilsed, mis raskendab nende kasutamist riskide maandamisel. 

 

5. Korrelatsioonianalüüs 

Käesolevas peatükis vaadeldakse pakkumispiirkonna riskimaandamist kasutades arvutatud 

elektrienergia hinna (Nasdaq OMX börsil noteeritud süsteemi hinna ja pakkumispiirkonna 

EPAD sulgemishinna hinna summa) ja Nord Pool tegeliku järgmise päeva turu hinna 

korrelatsiooni kuude ja aastases lõikes. Mida suurem on korrelatsiooni tegur (vahemikus 0 

kuni 1), seda suurem on vastastikune seos kahe näitaja vahel. Mida suurem on seos, seda 

paremini saab prognoosida hinda. 

5.1 Kuude keskmiste korrelatsioon 

Tabelis 9 on toodud kirjeldava statistika (descriptive statistic) tööriista kasutades kuude 

keskmised riskimaandatud hinnad ja turu hinnad. Tabelis on toodud süsteemi riskimaandatud 

hind (SYS), süsteemi tegelik keskmine turu hind (SYSspot), Soome pakkumispiirkonna 

riskimaandatud hind (HELsys), Soome keskmine järgmise päeva turu hind (HELspot), Läti 

pakkumispiirkonna riskimaandatud hind (RIGsys), Läti keskmine järgmise päeva turu hind 

(RIGspot), Eesti pakkumispiirkonna riskimaandatud hind (TALsys) ja Eesti keskmine 

järgmise päeva turu hind (TALspot). 

Süsteemi, Soome ja Eesti riskimaandatud hindade ja tegelike järgmise päeva turu hindade 

vahed on väikesed. Läti suurem vahe võib olla tingitud Läti andmete väiksemast kogusest, 

sest Riia EPAD-ide noteerimine algas vaadeldava perioodi sees. 

 

Tabel 9. Kuude keskmised riskimaandatud ja järgmise päeva turu hinnad (2013-2016) 

 

Mean
Standard 

Error
Median

Standard 

Deviation

Sample 

Variance
Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count

Confidence 

Level

(95,0%)

SYSspot 27,32 1,06 26,64 6,85 46,88 0,11 -0,47 29,28 9,55 38,83 1147,32 42 2,13

SYS 27,54 0,78 28,72 5,06 25,60 -0,83 -0,45 18,06 17,24 35,30 1156,79 42 1,58

HELspot 34,04 0,86 33,98 5,54 30,74 0,18 0,20 26,24 21,52 47,76 1429,76 42 1,73

HELsys 34,21 0,58 35,06 3,79 14,34 -0,72 -0,51 13,97 25,89 39,86 1436,87 42 1,18

RIGspot 44,21 1,40 42,94 8,99 80,87 -0,64 0,31 34,53 29,65 64,18 1812,75 41 2,84

RIGsys 39,04 0,65 38,50 3,23 10,43 -0,92 0,52 10,36 34,57 44,93 975,93 25 1,33

TALspot 35,65 0,94 34,88 6,10 37,20 0,37 0,80 26,64 26,72 53,36 1497,29 42 1,90

TALsys 35,69 0,51 36,61 3,31 10,98 -0,55 -0,66 12,62 27,47 40,09 1498,84 42 1,03
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Tabelis 10 on toodud eelpool vaadeldud riskimaandatud hindade ja tegelike järgmise päeva 

turu hindade korrelatsioon. Tabelist nähtub, et parim korrelatsioon on Soome riskimaandatud 

hinna ja järgmise päeva turu hinna vahel (0,70). Eesti puhul on korrelatsioon ka hea (0,68). 

Läti puhul on korrelatsioon ebapiisav (0,35). 

 

 

Tabel 10. Kuude keskmiste riskimaandatud ja järgmise päeva turu hindade korrelatsioon 

 
 

Joonis 13 näitab Eesti pakkumispiirkonna riskimaandatud (TALsys) ja järgmise päeva turu 

(TALspot) hindade muutumist ajavahemikul 2013 kuni 2016. Lisaks on joonisele kantud 

Soome riskimaandatud hinna (HELsys) kõver. 

Jooniselt nähtub, et viimastel aastatel nii Eesti kui ka Soome riskimaandatud hinnad 

korreleeruvad hästi Eesti järgmise päeva turu hinnaga. 

 

 

SYSspot SYS HELspot RIGspot RIGsys TALspot TALsys

SYSspot 1,00

SYS 0,66 1,00

HELspot 0,85 0,69 1,00

HELsys 0,67 0,98 0,70

RIGspot 0,41 0,60 0,70 1,00

RIGsys 0,21 0,86 0,18 0,35 1,00

TALspot 0,80 0,73 0,89 0,75 0,22 1,00

TALsys 0,62 0,94 0,65 0,63 0,87 0,68 1,00
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Joonis 13. Eesti pakkumispiirkonna riskimaandatud (TALsys) ja järgmise päeva turu 

(TALspot) hinnad ning Soome pakkumispiirkonna riskimaandatud hind (HELsys)kuude 

lõikes 

 

 

5.2 Aasta keskmiste korrelatsioon 

Tabelis 11 on toodud kirjeldava statistika (descriptive statistic) tööriista kasutades aastate 

keskmised riskimaandatud hinnad ja järgmise päeva turu hinnad. Tabelis on toodud süsteemi 

riskimaandatud hind (SYS), süsteemi tegelik keskmine spot hind (SYSspot), Soome 

pakkumispiirkonna riskimaandatud hind (HELsys), Soome keskmine spot hind (HELspot), 

Läti pakkumispiirkonna riskimaandatud hind (RIGsys), Läti keskmine spot hind (RIGspot), 

Eesti pakkumispiirkonna riskimaandatud hind (TALsys) ja Eesti keskmine spot hind 

(TALspot). 

Ka aastate lõikes süsteemi, Soome ja Eesti riskimaandatud hindade ja tegelike spot hindade 

vahed on väikesed. Läti suurem vahe võib olla tingitud Läti andmete väiksemast kogusest, 

sest Riia EPAD-ide noteerimine algas vaadeldava perioodi sees. 

 

Tabel 11. Aastate keskmised riskimaandatud ja järgmise päeva turu hinnad (2013-2016) 

 
 

Tabelis 12 on toodud eelpool vaadeldud riskimaandatud hindade ja tegelike järgmise päeva 

turu hindade korrelatsioon. Tabelist nähtub, et Eesti ja Soome hindade korrelatsioon on hea. 

Läti hindade korrelatsioon on aga ülihea, mis ilmselt on tingitud väheste algandmete 

juhuslikust kokkulangemisest. Sellel korrelatsioonil puudub mõistlik majanduslik sisu ja seda 

ei saa hinnangu andmisel kasutada. 

 

Tabel 12. Aasta keskmiste riskimaandatud ja järgmise päeva turu hindade korrelatsioon 

 
 

Hinnang Eesti pakkumispiirkonna riskimaandamisinstrumentide korrelatsioonile tegelike 

hindadega. 

 Eesti ja Soome pakkumispiirkondade EPAD-id on korrelatsiooni vaatepunktist 

vaadatuna võrdväärsed. 

 Läti pakkumispiirkonna EPAD-id ei taga mõistlikku riskimaandust, sest nende 

korrelatsioon tegelike hindadega on nõrk. 

Mean Standard Error Median
Standard 

Deviation

Sample 

Variance
Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count

Confidence 

Level(95,0%

)

SYSspot 28,80 3,57 28,02 7,15 51,10 0,80 0,60 17,08 21,04 38,12 115,20 4 11,37

SYS 28,13 2,63 28,08 5,25 27,61 -2,57 0,04 11,78 22,30 34,08 112,54 4 8,36

HELspot 34,78 2,49 34,15 4,98 24,76 -0,65 0,61 11,47 29,68 41,15 139,12 4 7,92

HELsys 34,70 1,92 34,89 3,84 14,77 -2,10 -0,21 8,70 30,16 38,86 138,79 4 6,12

RIGspot 45,01 3,66 45,96 7,31 53,51 -3,05 -0,43 15,68 36,23 51,91 180,05 4 11,64

RIGsys 40,63 2,42 40,69 4,19 17,52 #DIV/0! -0,06 8,37 36,42 44,79 121,90 3 10,40

TALspot 36,20 2,69 35,28 5,37 28,88 -1,03 0,74 12,05 31,10 43,15 144,80 4 8,55

TALsys 36,02 1,57 36,38 3,13 9,81 -2,63 -0,42 6,86 32,23 39,10 144,09 4 4,98

SYSspot SYS HELspot HELsys RIGspot RIGsys TALspot TALsys

SYSspot 1,00

SYS 0,81 1,00

HELspot 0,99 0,88 1,00

HELsys 0,77 1,00 0,84 1,00

RIGspot 0,73 0,98 0,81 0,99 1,00

RIGsys 0,35 0,99 0,58 1,00 0,99 1,00

TALspot 0,98 0,91 1,00 0,88 0,84 0,68 1,00

TALsys 0,73 0,99 0,81 1,00 1,00 1,00 0,85 1,00
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 Ajalooliselt on turuosalised harjunud kasutama Soome pakkumispiirkonna EPAD-e, 

mida tingib asjaolu, et viimasel paaril aastal on ülekoormus Eesti – Soome piiril olnud 

väga väike. See pärsib Eesti pakkumispiirkonna EPAD-ide likviidsust. 
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