Comunicado de Imprensa

enmacc estabelece parceria com OMIP
Lisboa, 17 de março de 2022
Com o objetivo de expandir as alternativas de negociação nos mercados ibéricos de eletricidade e gás natural, OMIP, OMIClear e
enmacc estabeleceram uma parceria que oferece aos clientes da enmacc a oportunidade de ampliar as suas opções de negociação,
e assim aumentar a liquidez no mercado.
A partir de agora enmacc poderá registar operações para compensação em nome dos traders – uma vez a transação concluída, a
enmacc registará o negócio no OMIP para compensação através da OMIClear. Em todos os momentos, os traders serão informados
na plataforma sobre o estado de compensação do contrato.
Os traders em produtos espanhóis podem negociar contratos bilaterais e registá-los para compensação no OMP, sem a necessidade
de abertura de linhas de crédito ou contratos com outras contrapartes. O acesso dos traders a potenciais contrapartes será elevado
a um nível superior, permitindo o acesso a preços mais competitivos. Com a possibilidade de manter o anonimato durante todo o
processo de negociação. Para aceder pela enmacc, as entidades precisam apenas ser membros do OMIP.
Com esta parceria, OMIP e OMIClear pretendem expandir seus serviços e o âmbito do seu mercado, o que promoverá o
desenvolvimento do mercado da eletricidade e do gás natural em Espanha.
Jorge Simão, OMIP: “O OMIP e a OMIClear têm a satisfação de acolher a enmacc como membro, que permitirá à enmacc expandir
aos seus clientes as ofertas de registo, compensação e liquidação de transações bilaterais (OTC) no mercado de futuros de
eletricidade, assim como no mercado de gás.”
Jens Hartmann, enmacc: “Consultamos os nossos clientes e percebemos que a compensação desempenha um importante papel nos
mercados espanhóis. Por isso, integramos o OMIP/OMIClear na nossa plataforma e seguiremos o exemplo com outras bolsas em
Espanha e outras regiões. Partilhamos a ambição do OMIP de promover maior liquidez ao mercado espanhol para a negociação de
gás e eletricidade.”
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Sobre o OMIP
O OMIP opera o mercado de derivados de energia elétrica para a península ibérica desde julho de 2006, oferecendo serviços de negociação em
contínuo de diferentes produtos derivados, registo de operações bilaterais, compensação e liquidação de negócios (através da OMIClear) e serviços
de distribuição de dados. Os membros do OMIP podem negociar produtos de eletricidade (carga base, pico e perfil solar), com entrega física ou
financeira, e o produto de gás natural PVB-ES com entrega física ou financeira. O OMIP oferece também um amplo conjunto de serviços nos mercados
grossista e de retalho de energia, incluindo operação de leilões de garantias de origem, bem como no mercado de telecomunicações, incluindo a
organização de leilões de diferentes tipos de ativos como direitos de capacidade de transporte, produção em regime especial de eletricidade na zona
portuguesa, frequências 4G, entre outras.

Sobre a OMIClear
A OMIClear opera a câmara de compensação, contraparte central e serviços de liquidação do mercado ibérico de eletricidade, desde julho de 2006,
baseada nos mais avançados sistemas e processos STP. A OMIClear é uma CCP autorizada pelo EMIR, prestando serviços de compensação para
as posições que advêm da negociação em contínuo do mercado OMIP, bem como de operações bilaterais, para diversos tipos de instrumentos
derivados de eletricidade europeus - futuros, swaps, forwards e opções – cobrindo várias maturidades, perfis de carga base, pico e solar, com liquidação
física ou financeira. A OMIClear também presta serviços de compensação para contratos de futuros de gás natural PVB-ES com entrega física (listados
no OMIP, MIBGAS e MIBGAS Derivatives) e com entrega puramente financeira (listados no OMIP).
O OMI RRM está registado como RRM no ACER e atua assim como fornecedor de serviços de reporte REMIT tanto para contratos standard como
não-standard.
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