
Weekly Update Energy Services 5-4-2019

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

04-04-2019 72,00$     € 64,09 € 24,44 69,40$         € 61,78 1,1234$         

03-04-2019 69,85$     € 62,14 € 23,16 69,31$         € 61,66 1,1240$         

02-04-2019 70,05$     € 62,40 € 22,01 69,37$         € 61,79 1,1226$         

01-04-2019 71,35$     € 63,67 € 21,91 69,01$         € 61,58 1,1207$         

29-03-2019 72,00$     € 64,08 € 21,54 68,39$         € 60,87 1,1236$         

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$         

Spread (f-l) -1,25 $      -€ 0,70 € 3,77 2,37$           € 2,49 -0,0072 $       

Datum Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

Peak '23

Sett

04-04-2019 € 59,98 € 59,78 € 59,38 € 61,08

03-04-2019 € 58,35 € 57,81 € 57,85 € 60,63

02-04-2019 € 57,35 € 56,63 € 56,94 € 60,53

01-04-2019 € 57,46 € 56,23 € 56,50 € 60,09

29-03-2019 € 57,90 € 56,50 € 56,75 € 60,34

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

Min verschil € 0,99 € 1,97 € 1,53 € 0,45

Datum Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak '23

Sett

04-04-2019 € 45,85 € 44,25 € 42,11 € 41,56

03-04-2019 € 44,40 € 42,76 € 41,31 € 42,04

02-04-2019 € 43,04 € 41,84 € 41,00 € 41,29

01-04-2019 € 43,19 € 41,86 € 41,25 € 42,35

29-03-2019 € 43,93 € 41,95 € 41,42 € 42,51

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

Min verschil € 0,98 € 1,01 € 0,12 -€ 1,53

Max verschil € 3,32 € 3,61 € 2,54 € 0,84

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

04-04-2019 € 19,277 € 19,455 € 19,122 €ct 18,833 €ct 19,006 €ct 18,681

03-04-2019 € 18,609 € 18,880 € 18,598 €ct 18,180 €ct 18,445 €ct 18,169

02-04-2019 € 18,172 € 18,653 € 18,603 €ct 17,753 €ct 18,223 €ct 18,174

01-04-2019 € 18,268 € 18,686 € 18,609 €ct 17,847 €ct 18,255 €ct 18,180

29-03-2019 € 18,329 € 18,699 € 18,725 €ct 17,906 €ct 18,268 €ct 18,293

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

Spread (f-l) € 1,166 € 1,113 € 0,799 €ct 1,139 €ct 1,087 €ct 0,781

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '20

Sett

Base '21

Sett

Base '22

Sett

04-04-2019 € 51,940 € 49,110 € 48,350

03-04-2019 € 50,250 € 47,750 € 47,300

02-04-2019 € 49,200 € 46,480 € 46,200

01-04-2019 € 49,140 € 46,450 € 46,160

29-03-2019 € 49,790 € 46,800 € 46,700

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
Spread (f-l) € 3,000 € 3,480 € 3,050

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. 

De spot trekt iets aan doordat er relatief weinig wind en zon is momenteel, terwijl CO2 en

gas iets aantrekt. Uniper's 1000MW Maasvlakte centrale is in ongepland onderhoud, maar 

voor de rest is het onderhoudseizoen nog niet echt van start gegaan.

De scherpe stijging in de CO2 prijs triggerde koopinteresse (en stop-losses) in de

elektriciteitsmarkt. Bedrijven die lang aan de zijlijn hebben gestaan, kwamen nu toch de

markt in om (een deel) van de vraag af te dekken.

De oliemarkt hikt tegen de 70 dollar grens aan. Een akkoord tussen China en de VS

gecombineerd met aangescherpte sancties op Iran zou de markt mogelijk een zetje

kunnen geven.

De Euro-dollart koers is momenteel vrij stabiel in de 1.12 zone. Macro-ecomische cijfers in 

Europa zijn niet al te best, de dollar zou kunnen profiteren van succesvolle

onderhandelingen tussen  China en de VS.

Kolen

CO2

Olie

€ - $

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 € 2,85 € 4,33 € 3,52 € 0,55

Hoewel de markt nu duidelijk uit de dalende trend is, blijft de fundamentele situatie nog

steeds vrij ruim dankzij groeiende wind- en zonne-energie capaciteit gecombineerd met

relatief goedkope gas en kolen.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

Na een zwak begin van de week bewoog de kolenprijs uiteindelijk met de rest van de

energiemarkt mee omhoog. Kolen is fundamenteel echter nog vrij zwak door hoge

voorraadniveau's, zowel in Europe als Azië, en sterke concurrentie van goedkoop gas.

Nadat het Britse parlement tegen een harde Brexit stemde en May gesprekken met

Labour aankondigde, lijkt de voor de CO2 markt deastreuse harde Brexit afgewend. Bij

een harde Brexit zou er tot wel 100mln ton CO2 rechten op de markt kunnen komen.

In Euro per MWh

De Belgische spotprijs is momenteel zo goed al gekoppeld met de Franse, en ook

Nederland is bijna gelijk (+/- 38 euro). De kerncentrales draaien zonder problemen en

toenemend aanbod van wind en zonne-energie houdt de spot onder controle.

De gasmarkt volgde de CO2 en elektriciteitsmarkt hoger deze week, waarbij wel

aangetekend dient te worden dat hoge gasvoorraden gecombineerd met een sterke

aanvoer van LNG voor een gezond aanbod zorgen.

 

Ook in de gasmarkt zagen we klanten die een deel van hun vraag afdekten na de

prijsdalingen sinds Q4 2018. De sterke olieprijs steunt met name het lange eind van de

markt.

De stijgingen van deze week zijn niet direct het begin van een echte opwaartse trend,

daarvoor zal eerst het overaanbod in de spot deels weggewerkt moeten worden.

De Belgische termijnmakrt steeg van de week sterk onder invloed van de hogere CO2 prijs

en koopinteresse van klanten. Marktbewegingen in Belgë waren gelijk aan die in

Nederland.

De stijgende CO2 prijs rechtvaardigt een stijging van de termijnprijs, maar als de

klantenvraag vervuld is, blijven we achter met een termijnmarkt met een gezonde

vraag/aanbod situatie.


