
Weekly Update Energy Services 24-5-2019

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

23-05-2019 67,65$     € 60,49 € 26,06 67,76$         € 60,59 1,1183$         

22-05-2019 68,80$     € 61,70 € 26,37 70,99$         € 63,66 1,1151$         

21-05-2019 69,00$     € 61,87 € 25,32 72,18$         € 64,72 1,1152$         

20-05-2019 67,60$     € 60,57 € 25,20 72,19$         € 64,68 1,1161$         

17-05-2019 69,20$     € 62,05 € 25,00 73,15$         € 65,59 1,1152$         

16-05-2019 69,70$     € 62,37 € 25,57 72,62$         € 64,98 1,1175$         

15-05-2019 71,20$     € 63,53 € 25,97 71,77$         € 64,03 1,1208$         

14-05-2019 70,69$     € 63,06 € 25,89 71,24$         € 63,55 1,1210$         

13-05-2019 69,40$     € 61,76 € 25,03 70,23$         € 62,50 1,1237$         

10-05-2019 70,56$     € 62,81 € 25,62 70,62$         € 62,87 1,1233$         

Spread (f-l) -2,91 $      -€ 2,32 € 0,44 -2,86 $         -€ 2,28 -0,0050 $       

Datum Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

Peak '23

Sett

23-05-2019 € 59,75 € 58,10 € 59,52 € 61,90

22-05-2019 € 60,05 € 58,37 € 59,49 € 61,84

21-05-2019 € 59,35 € 58,17 € 58,87 € 61,08

20-05-2019 € 59,85 € 58,25 € 58,95 € 61,16

17-05-2019 € 60,10 € 58,13 € 58,98 € 61,19

16-05-2019 € 60,95 € 59,05 € 59,58 € 61,79

15-05-2019 € 60,46 € 58,27 € 58,65 € 60,86

14-05-2019 € 60,06 € 58,50 € 58,88 € 61,09

13-05-2019 € 60,63 € 58,40 € 58,90 € 61,11

10-05-2019 € 60,90 € 59,05 € 59,30 € 61,51

Min verschil -€ 1,20 -€ 0,95 -€ 0,06 € 0,06

Datum Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak '23

Sett

23-05-2019 € 46,29 € 43,62 € 43,21 € 44,01

22-05-2019 € 46,67 € 43,94 € 43,20 € 43,89

21-05-2019 € 45,41 € 42,78 € 42,62 € 42,92

20-05-2019 € 45,90 € 43,18 € 42,69 € 42,99

17-05-2019 € 45,51 € 43,37 € 42,55 € 42,85

16-05-2019 € 46,93 € 43,80 € 43,24 € 43,54

15-05-2019 € 46,58 € 43,81 € 43,34 € 43,64

14-05-2019 € 45,87 € 42,86 € 42,37 € 42,67

13-05-2019 € 46,49 € 43,88 € 43,26 € 43,56

10-05-2019 € 46,66 € 43,55 € 42,53 € 42,83

Min verschil -€ 0,64 -€ 0,32 -€ 0,12 € 0,12

Max verschil € 0,88 € 0,85 € 0,84 € 1,34

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

23-05-2019 € 19,003 € 18,902 € 18,517 €ct 18,565 €ct 18,466 €ct 18,090

22-05-2019 € 19,065 € 18,923 € 18,514 €ct 18,625 €ct 18,487 €ct 18,087

21-05-2019 € 18,892 € 18,797 € 18,430 €ct 18,456 €ct 18,364 €ct 18,005

20-05-2019 € 18,919 € 18,689 € 18,316 €ct 18,483 €ct 18,258 €ct 17,894

17-05-2019 € 18,943 € 18,745 € 18,395 €ct 18,506 €ct 18,313 €ct 17,971

16-05-2019 € 19,149 € 18,854 € 18,428 €ct 18,708 €ct 18,419 €ct 18,003

15-05-2019 € 19,448 € 19,008 € 18,402 €ct 19,000 €ct 18,570 €ct 17,978

14-05-2019 € 19,203 € 18,815 € 18,324 €ct 18,760 €ct 18,381 €ct 17,902

13-05-2019 € 18,996 € 18,582 € 18,090 €ct 18,558 €ct 18,154 €ct 17,673

10-05-2019 € 18,967 € 18,479 € 17,987 €ct 18,530 €ct 18,053 €ct 17,572

Spread (f-l) € 0,036 € 0,423 € 0,530 €ct 0,035 €ct 0,413 €ct 0,518

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '20

Sett

Base '21

Sett

Base '22

Sett

23-05-2019 € 51,820 € 48,160 € 48,850

22-05-2019 € 52,270 € 48,480 € 48,480

21-05-2019 € 51,200 € 47,510 € 47,750

20-05-2019 € 51,390 € 47,790 € 48,200

17-05-2019 € 51,500 € 47,830 € 48,200

16-05-2019 € 52,600 € 48,750 € 48,750

15-05-2019 € 52,220 € 48,410 € 48,570

14-05-2019 € 51,710 € 47,760 € 47,570

13-05-2019 € 52,260 € 48,390 € 48,200

10-05-2019 € 52,350 € 48,470 € 48,400
Spread (f-l) -€ 0,530 -€ 0,310 € 0,450

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

De Weekly 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

Spotprijzen voor België zijn redelijk gekoppeld aan Nederland, maar af en toe zakken we

wat verder weg als er veel aanbod van hernieuwbare energie is. Dit komt omdat er ook

een goede beschikbaarheid van kerncentrales is in België en Frankrijk.

De korte termijn gasprijzen zijn iets verder gezakt en liggen nu rond de 12.5 €ct/m3.

Gasopslagen in Duitsland bijv. zijn al 65% gevuld en het is pas mei. Gascentrales moeten

veel draaien om het gasoverschot weg te werken (ten koste van kolencentrales).

 

De prijzen voor 2020 gaan langzaam iets naar beneden onder invloed van de

aanhoudende zwakke spotmarkt. Uiteraard blijft er een risicopremie voor wintergas want

dan gaat LNG in principe weer vnl. naar Azië.

De termijnmmarkt heeft weinig opwaarts potentieel zolang de spotsituatie niet

veranderd. Druk op de olieprijzen zou dde markt ruimte geven om verder te zakken.

De termijnmarkt blijft rond het 51-52 euro niveau handelen, terwijl 2021 en 2022 tegen

een sterke korting handelen, in lijn met de gas- en kolenmarkt.

De stevige CO2 prijs ondersteunt de markt momenteel. De brandstofprijzen drukken

echter op de markt en per saldo lijkt een lagere prijs het mest waarschijnlijk.

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 € 0,40 € 0,00 € 0,87 € 0,82

De termijnmarkt voor 2020 peak handelt al maanden rond het 60 euro niveau en

vooralsnog wil niet echt richting kiezen. Lagere brandstofprijzen zetten wel druk op de

prijzen, maar heel veel ruimte is er vooralsnog niet met CO2 in de 25-26 euro/ton zone.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenmarkt heeft nog steeds te maken met overaanbod. Terminals in Rotterdam en

Amsterdam zijn bijna tot maximum capaciteit gevuld. Dit houdt uiteraard ook de

termijnmarkt onder druk en deze week bleef de prijs onder $70.

De CO2 prijs deed een poging door het 25 €/ton niveau heen te zakken, maar stuiterde al

snel terug naar het 26 €/ton niveau. Brexit is weer terug op de agenda met het vertrek

van May, dit zou de prijs omlaag kunnen brengen.

De oliemarkt wordt nu ook beïnvloed door de verwachte groeivertraging die uit de

handelsoorlog tussen de VS en China voortvloeit. De produktiebeperkingen van de OPEC

en de sancties op Iran zouden het neerwaarts potentieel moeten beperken.

Deze week handelde Euro/dollar tussen het 1.11 en 1.12 niveau. Een renteverlaging in de

VS is nog steeds niet onmogelijk, wat de dollar zou verzwakken, maar ook de rentes in

Europa blijven erg laag.

Kolen

CO2

Olie

€ - $

Spotprijzen waren licht hoger deze week. Efficiente gascentrales draaien bijna continue,

maar op dagen met weinig hernieuwbare energie, zijn er ook minder efficiente

gascentrales nodig. Er is relatief veel onderhoud aan efficiente gas en kolencentrales.

De prijzen voor 2020 staan onder druk van de gezonde vraag/aanbod situatie in de spot,

terwijl ook de gasprijzen naar beneden kwamen. Voor 2021-2023 zien we minder druk op

de prijzen omdat daar de spot toch minder relevant is.


