
Weekly Update Energy Services 31-5-2019

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

30-05-2019 65,25$     € 58,62 € 25,30 64,55$         € 57,99 1,1132$         

29-05-2019 66,40$     € 59,65 € 25,53 65,33$         € 58,69 1,1132$         

28-05-2019 67,25$     € 60,23 € 25,48 68,09$         € 60,98 1,1165$         

27-05-2019 67,10$     € 60,01 € 25,59 68,75$         € 61,48 1,1182$         

24-05-2019 67,10$     € 59,84 € 25,47 67,44$         € 60,14 1,1213$         

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$         

Spread (f-l) -3,95 $      -€ 3,44 € 0,30 -8,60 $         -€ 7,61 -0,0020 $       

Datum Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

Peak '23

Sett

30-05-2019 € 59,09 € 57,73 € 59,15 € 61,52

29-05-2019 € 59,60 € 58,21 € 59,63 € 62,00

28-05-2019 € 59,40 € 57,90 € 59,13 € 61,50

27-05-2019 € 59,68 € 58,40 € 59,63 € 62,00

24-05-2019 € 59,58 € 58,23 € 59,23 € 61,60

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

Min verschil -€ 1,01 -€ 0,67 -€ 0,48 -€ 0,48

Datum Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak '23

Sett

30-05-2019 € 45,91 € 43,85 € 42,97 € 43,75

29-05-2019 € 46,53 € 44,54 € 43,66 € 44,45

28-05-2019 € 46,05 € 43,75 € 43,26 € 44,04

27-05-2019 € 46,54 € 44,28 € 43,79 € 44,57

24-05-2019 € 46,05 € 43,24 € 43,47 € 44,27

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

Min verschil -€ 0,76 -€ 0,70 -€ 0,82 -€ 0,82

Max verschil € 0,50 € 1,07 € 0,42 € 0,90

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

30-05-2019 € 18,894 € 18,990 € 18,703 €ct 18,458 €ct 18,552 €ct 18,272

29-05-2019 € 19,099 € 19,094 € 18,739 €ct 18,659 €ct 18,654 €ct 18,307

28-05-2019 € 19,131 € 19,051 € 18,696 €ct 18,690 €ct 18,612 €ct 18,265

27-05-2019 € 18,861 € 18,703 € 18,372 €ct 18,426 €ct 18,272 €ct 17,948

24-05-2019 € 18,822 € 18,827 € 18,497 €ct 18,388 €ct 18,393 €ct 18,071

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

Spread (f-l) -€ 0,049 € 0,245 € 0,308 -€ct 0,048 €ct 0,239 €ct 0,301

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '20

Sett

Base '21

Sett

Base '22

Sett

30-05-2019 € 51,520 € 48,420 € 49,170

29-05-2019 € 52,070 € 48,600 € 48,900

28-05-2019 € 51,920 € 48,490 € 48,830

27-05-2019 € 52,020 € 48,600 € 48,780

24-05-2019 € 51,760 € 48,080 € 48,630

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
Spread (f-l) € 0,020 € 0,590 € 0,970

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

De Belgische spot lag deze week dicht bij Franse niveau's laag in de 30 €/MWh. Door de

goede beschikbaarheid van de kerncentrales en het ruime aanbod van hernieuwbare

energie, zijn er nauwelijks conventionele centrales nodig momenteel.

Spot gas blijft onder druk staan en de prijzen zijn nu zelfs onder de 12 €/MWh gezakt, met

dank aan het ruime aanbod van LNG en goede gevulde gasopslagen. Als de spot nog veel

verder zakt, zal het aanbod aan LNG wel verminderen.

 

De prijzen op de termijnmarkt zakken heel langzaam onder invloed van de spot. Er kwam

wat steun doordat de productie in Groningen mogelijk sneller beperkt moet worden.  

De dalende olieprijs geeft de termijnmarkt wat ruimte naar beneden. Voor de komende

winter blijft LNG nog wel een stuk duurder, doordat de vraag in Azië dan veel sterker is.

Vooralsnog blijft de termijnmarkt hangen in de 51 - 52 €/MWh zone, hoewel een

aanhoudend zwakke spot de markt onder druk houdt.

De termijnprijzen komen maar langzaam af, ondanks de zwakke spot. De prijzen werden

de laatste weken gesteund door een sterke oliemarkt, maar die is nu ook kracht aan het

verliezen.

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 € 0,00 € 0,00 € 0,28 € 0,02

De vraag is of we de effecten van de handelsoorlog (lagere olieprijs, slappere

economische vooruitzichten) ook gaan terugzien in de Europese energiemarkt. Op dit

moment lijken lagere prijzen in ieder geval meer waarschijnlijk dan hogere prijzen.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenmarkt zakte weer wat verder weg deze week. De lage gasprijzen beperken de

vraag naar kolen in West-Europa. Maar ook in de belangrijke Aziatische markt zakken de

prijzen.

De CO2 prijs heeft geen duidelijke richting momenteel en handelt net boven het 25 €/ton

steunniveau. De onzekere situatie rondom Brexit beperkt het opwaarts potentieel. Een

harde Brexit zou veel CO2 rechten direct op de markt brengen.

De olieprijs daalde aanzienlijk deze week, met name door de verwachte verzwakking van

de economie door de handelsoorlog. Daarnaast kwam de Amerikaanse productie weer op

recordniveau uit.

Hoewel de markt verwacht dat in de loop van het jaar de FED over zal gaan tot

renteverlaging, heeft dit nog niet tot een verzwakking van de dollar geleid. De koers blijft

nog steeds rond het 1.11 - 1.12 niveau handelen.

Kolen

CO2

Olie

€ - $

De spotprijs voor deze week komt onder de 40 €/MWh uit door het ruime aanbod van

wind en zonne-energie. De Nederlandse prijzen zakken minder dan de prijzen in Duitsland

en België, omdat we in Nederland toch een paar gascentrales nodig hebben.

Deze week handelde de termijnmarkt net onder de 60 €/MWh voor Peak 2020. De

handelsactiviteiten zijn beperkt door het lange weekend.


