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A háború kitörését követően jelentősen visszaesett az 
orosz földgáz import az EU-ban

Európának van elég fogadó LNG terminálja, a probléma az export termináloknál van, mivel nincsen elég 

kapacitásuk a jelenlegieknek. Az Egyesült Államoknak 7 export terminálja van, kettő pedig jelenleg is építés 

alatt áll. Ezen felül 14 terminál építését hagyták jóvá, amelyek a következő években épülhetnek meg. 



További lehetőségeket rejtenek az LNG vállalatok 
részvényei

• Az EU tagországok terminálépítkezési

hadjárata, illetve LNG importbővítése

számtalan vállalat számára új

lehetőségeket jelenthet.

• Excelerate Energy

• Cheniere Energy

• Chesapeake Energy

• TotalEnergies



A mezőgazdasági termények is felültek a 
hullámvasútra



Az aszály és a földgáz árak emelkedése 
következtében csökken az országok termelése, ami az 
árak emelkedéséhez vezethet

Ugyan a földgáz ára a $200/MWh szint alá csökkent és egy oldalról enyhülhet a nyomás, Oroszország 

katonai mozgósítása további problémákat vetít elénk, amire további emelkedésbe kezdtek a termény 

árfolyamok.



JELEN DOKUMENTUMOT KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁBÓL, BIZALMAS JELLEGGEL JUTTATJUK EL ÖNHÖZ, 

EZÉRT ANNAK SOKSZOROSÍTÁSA, KÖZREADÁSA VAGY TOVÁBBÍTÁSA – AKÁR RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN –

BÁRMELY HARMADIK FÉL SZÁMÁRA TILOS. 

Jelen dokumentum sem önmagában, sem részben nem képez ajánlatot, vagy felhívást semmilyen tőkepiaci instrumentum 

jegyzésére, vagy megvásárlására, és sem maga a dokumentum, sem annak bármely tartalma nem tekinthető semmilyen 

szerződéskötésre, vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként. A dokumentum, vagy annak tartalmának ilyen 

felhasználásából, illetve azzal összefüggésben bármely más módon keletkező esetleges veszteségekért az Equilor 

Alapkezelő Zrt. felelősséget nem vállal. A dokumentumban foglalt információk több, különböző forrásból származnak, és az 

Equilor Alapkezelő Zrt. nem garantálja azok pontosságát, vagy teljességét. Ezen információk frissítése, vagy a jelen 

dokumentumban tárgyaltak alapján történő tanácsadás nem tartozik az Equilor Alapkezelő Zrt. feladatai közé. Az Equilor 

Alapkezelő Zrt. munkavállalói és ügyfelei az elemzésben szereplő befektetési termékek és származtatott instrumentumok 

tekintetében pozíciókkal rendelkezhetnek, melyek az elemzéstől függetlenül bármikor megváltozhatnak. Mielőtt bármilyen 

befektetési instrumentumban pozíciót vállal, feltétlenül győződjön meg, hogy megértette a piac működését és kockázatát, s 

az teljes mértékben megfelel saját – befektetési – céljainak és elvárásainak.

További információk az Equilor Alapkezelő Zrt. befektetési és vagyonkezelési szolgáltatásairól a www.eqa.hu és 

a www.equilor.hu oldalakon találhatóak.

Equilor Alapkezelő Zrt.

1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.

Tel.: 808 9250 | Fax: 240 0112

info@eqa.hu

www.eqa.hu


