
Weekly Update Energy Services 29-3-2019

Datum Kolen/$ Kolen/€ CO2/€ Brent/$ Brent/€ Euro - Dollar

28-03-2019 73,10$     € 65,06 € 22,26 67,82$         € 60,36 1,1236$         

27-03-2019 74,24$     € 65,94 € 21,85 67,83$         € 60,25 1,1259$         

26-03-2019 75,25$     € 66,84 € 21,54 67,97$         € 60,37 1,1259$         

25-03-2019 73,75$     € 65,21 € 20,94 67,21$         € 59,43 1,1310$         

22-03-2019 73,25$     € 64,79 € 20,67 67,03$         € 59,29 1,1306$         

21-03-2019 73,50$     € 64,58 € 20,94 67,86$         € 59,63 1,1381$         

20-03-2019 74,30$     € 65,04 € 21,64 68,56$         € 60,02 1,1424$         

19-03-2019 73,40$     € 64,69 € 21,12 67,72$         € 59,68 1,1347$         

18-03-2019 74,40$     € 65,56 € 21,82 67,54$         € 59,51 1,1349$         

15-03-2019 73,50$     € 64,81 € 22,47 67,20$         € 59,25 1,1341$         

Spread (f-l) -0,40 $      € 0,25 -€ 0,21 0,62$           € 1,11 -0,0105 $       

Datum Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

Peak '23

Sett

28-03-2019 € 58,14 € 56,34 € 56,08 € 59,67

27-03-2019 € 58,99 € 57,20 € 56,94 € 60,53

26-03-2019 € 58,10 € 56,30 € 56,71 € 60,30

25-03-2019 € 57,13 € 55,45 € 55,86 € 59,45

22-03-2019 € 57,28 € 55,50 € 55,91 € 59,39

21-03-2019 € 58,13 € 55,94 € 56,35 € 59,83

20-03-2019 € 58,02 € 56,06 € 56,58 € 60,00

19-03-2019 € 58,13 € 56,50 € 56,63 € 60,05

18-03-2019 € 58,28 € 56,09 € 56,68 € 60,00

15-03-2019 € 59,08 € 56,78 € 56,85 € 58,34

Min verschil -€ 0,94 -€ 0,86 -€ 0,86 -€ 0,86

Datum Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak '23

Sett

28-03-2019 € 44,87 € 43,23 € 41,99 € 43,08

27-03-2019 € 44,41 € 42,27 € 41,04 € 42,12

26-03-2019 € 43,54 € 41,22 € 40,22 € 41,30

25-03-2019 € 42,54 € 40,76 € 39,75 € 40,84

22-03-2019 € 42,86 € 40,64 € 39,57 € 40,72

21-03-2019 € 43,09 € 40,69 € 40,10 € 41,25

20-03-2019 € 43,05 € 40,40 € 39,87 € 41,05

19-03-2019 € 43,12 € 40,76 € 39,48 € 40,67

18-03-2019 € 42,39 € 40,23 € 39,05 € 39,50

15-03-2019 € 43,58 € 41,51 € 39,63 € 41,08

Min verschil € 0,46 € 0,96 € 0,96 € 0,96

Max verschil € 2,48 € 3,01 € 2,94 € 3,58

Datum Cal-20 Cal-21 Cal-22 Cal-20 Cal-21 Cal-22

28-03-2019 € 18,357 € 18,747 € 18,740 €ct 17,934 €ct 18,315 €ct 18,308

27-03-2019 € 18,564 € 18,842 € 18,815 €ct 18,136 €ct 18,408 €ct 18,381

26-03-2019 € 18,101 € 18,470 € 18,469 €ct 17,684 €ct 18,044 €ct 18,043

25-03-2019 € 17,889 € 18,216 € 18,116 €ct 17,477 €ct 17,796 €ct 17,698

22-03-2019 € 18,111 € 18,342 € 18,323 €ct 17,693 €ct 17,919 €ct 17,901

21-03-2019 € 18,022 € 18,217 € 18,190 €ct 17,606 €ct 17,797 €ct 17,771

20-03-2019 € 18,237 € 18,393 € 18,210 €ct 17,817 €ct 17,969 €ct 17,790

19-03-2019 € 17,930 € 18,092 € 17,856 €ct 17,517 €ct 17,675 €ct 17,444

18-03-2019 € 17,947 € 18,092 € 17,864 €ct 17,533 €ct 17,675 €ct 17,452

15-03-2019 € 18,242 € 18,329 € 18,051 €ct 17,821 €ct 17,906 €ct 17,635

Spread (f-l) € 0,115 € 0,418 € 0,689 €ct 0,112 €ct 0,408 €ct 0,673

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '20

Sett

Base '21

Sett

Base '22

Sett

28-03-2019 € 50,960 € 47,830 € 47,080

27-03-2019 € 50,750 € 47,610 € 46,500

26-03-2019 € 49,810 € 46,350 € 45,800

25-03-2019 € 48,700 € 45,480 € 45,280

22-03-2019 € 48,940 € 45,630 € 45,300

21-03-2019 € 49,340 € 45,650 € 45,600

20-03-2019 € 49,230 € 45,280 € 45,220

19-03-2019 € 49,210 € 45,500 € 45,400

18-03-2019 € 49,100 € 45,330 € 45,100

15-03-2019 € 49,830 € 46,020 € 45,790
Spread (f-l) € 1,130 € 1,810 € 1,290

Alle spreads geven waarde weer van nieuwste datum minus oudste datum (f-l) = first minus last

De Daily Update is een publicatie van Energy Services alle rechten voorbehouden. Deze publicatie bevat algemene prijsinformatie en kan niet worden opgevat als juridisch 
danwel financieel advies voor specifieke situaties. Deze data word uitsluitend ter informatie verstrekt. 

In Euro per MWh

De Belgische spotprijs levert momenteel op vergelijkbare niveau's als de Nederlandse

markt. De beschikbaarheid van kerncentrales is goed en hernieuwbare energie is ruim

voorhanden.

Spot gasprijzen kabbelen voort op een niveau licht boven de 14 euro/MWh. De aanvoer

van LNG blijft doorgaan omdat Azië al net zo zwak is, terwijl de Europese gasvoorraden al

ruim genoeg zijn.

 

De markt trok licht aan doordat marktpartijen winst namen op shortposities na de

dalingen sinds eind 2018. Onduidelijkheid over het wel of niet beschikbaar zijn van

Russisch gas in 2020 via de nieuwe Nordstream 2 pijplijn geeft de markt wat steun.

Vooralsnog zijn er weinig lichtpuntjes op de horizon voor de gasmarkt die de prijzen

verder omhoog kunnen sturen. De zwakke spotmarkt kan de lange termijn prijzen onder

druk blijven houden.

Ook in België stegen de termijnprijzen licht. De lage prijzen vergeleken met prijzen die we

eind vorig jaar zagen, lokten wat kopers in de markt.

De fundamentele situatie ziet er nog steeds goed uit en de spot zal de termijnmarkt onder

druk houden. Hoewel in België een risicopremie gerechtvaardigd is in verband met de

instabiele kerncentrales. 

In Eurocent per m3

TTF -  theice.com (End of Day notering)

5-Weekly Update

Dagelijks prijsoverzicht + Spread laatste 10 dagen

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

Max verschil € 1,01 € 0,89 € 0,22 € 0,00

Hoewel de markt nu pas op de plaats lijkt te maken, lijkt het onwaarschijnlijk dat we een

sterke stijging gaan krijgen omdat de spot structureel zwak is en er momenteel geen

andere triggers zijn.

ELEKTRA- theice.com BELGIE (End Of Day notering)

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs kwam kortstondig omhoog deze week in reactie op de hogere elektra en

CO2 prijzen, maar de markt blijft vrij zwak. Ook de belangrijke Aziatische markt ligt er

zwak bij door diverse importbeperkingen in China.

De CO2 prijzen trokken weer aan deze week door aantrekkende vraag vanuit

electriciteitsproducenten die hun electra tegen hogere prijzen konden verkopen.

De oliemarkt blijft relatief sterk door het beperkte aanbod vanuit de OPEC. Amerikaanse

voorraden trokken iets aan deze week, maar het maakte weinig indruk op de markten.

De dollar steeg ten opzichte van de euro deze week. Europese rentes stonden onder druk

van zwakke economische vooruitzichten.

Kolen

CO2

Olie

€ - $

Er is weinig opwaarts potentieel in de spot momenteel doordat zowel gascentrales als

kolencentrales vergelijkbare marginale kostennveau's hebben. Tevens is komende weken

nog nauwelijks onderhoud aan conventionele centrales.

Koopjesjagers zetten de markt deze week iets hoger na de dalingen van de laatste

maanden. Het lange eind van de curve wordt daarbij ondersteund door de olieprijs.


