
Weekly Update Energy Services 12-4-2019

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

11-04-2019 75,45$     € 66,86 € 27,32 70,83$         € 62,76 1,1285$         

10-04-2019 73,85$     € 65,47 € 26,13 71,44$         € 63,34 1,1279$         

09-04-2019 75,60$     € 67,10 € 25,53 70,61$         € 62,68 1,1266$         

08-04-2019 74,10$     € 65,80 € 24,31 71,10$         € 63,14 1,1261$         

05-04-2019 73,70$     € 65,65 € 24,60 70,68$         € 62,96 1,1227$         

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$         

Spread (f-l) 3,45$       € 2,78 € 5,78 2,44$           € 1,90 0,0049$         

Datum Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

Peak '23

Sett

11-04-2019 € 62,92 € 60,48 € 60,37 € 62,58

10-04-2019 € 63,75 € 61,80 € 61,69 € 63,90

09-04-2019 € 61,96 € 60,72 € 60,79 € 63,00

08-04-2019 € 61,96 € 61,05 € 61,12 € 62,18

05-04-2019 € 61,35 € 60,88 € 60,48 € 61,54

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

Min verschil -€ 0,83 -€ 1,32 -€ 1,32 -€ 1,32

Datum Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak '23

Sett

11-04-2019 € 47,83 € 45,51 € 43,52 € 43,71

10-04-2019 € 48,83 € 46,09 € 43,28 € 43,48

09-04-2019 € 47,34 € 45,12 € 43,57 € 43,76

08-04-2019 € 47,01 € 44,86 € 44,05 € 44,86

05-04-2019 € 47,02 € 44,85 € 42,93 € 42,28

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

Min verschil -€ 1,00 -€ 0,59 -€ 0,53 -€ 1,15

Max verschil € 4,79 € 3,66 € 2,51 € 2,42

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

11-04-2019 € 20,360 € 19,693 € 19,114 €ct 19,891 €ct 19,239 €ct 18,673

10-04-2019 € 20,247 € 19,566 € 18,850 €ct 19,780 €ct 19,115 €ct 18,415

09-04-2019 € 20,425 € 19,788 € 19,260 €ct 19,954 €ct 19,332 €ct 18,816

08-04-2019 € 19,796 € 19,548 € 19,139 €ct 19,340 €ct 19,097 €ct 18,698

05-04-2019 € 20,140 € 19,939 € 19,565 €ct 19,676 €ct 19,479 €ct 19,114

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

Spread (f-l) € 2,031 € 0,994 € 0,389 €ct 1,984 €ct 0,971 €ct 0,380

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '20

Sett

Base '21

Sett

Base '22

Sett

11-04-2019 € 54,070 € 49,900 € 49,300

10-04-2019 € 54,870 € 50,630 € 50,030

09-04-2019 € 53,150 € 49,700 € 49,100

08-04-2019 € 52,660 € 49,530 € 48,930

05-04-2019 € 52,750 € 49,900 € 49,300

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
Spread (f-l) € 4,280 € 3,100 € 2,600

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 spot blijft momenteel min of meer gekoppeld aan de Franse en Nederlandse

spot. Ook in België is er veel aanbod van zonne-energie, waardoor de marges voor

conventionele centrales niet best is.

De spot gasmarkt was sterk deze week door de relatief koude temperaturen en

produktieproblemen in Noorwegen. Volgende week daalt de gasvraag weer, waardoor de

spot weer af zu kunnen komen.

 

In de termijnmakrt zagen we een vergelijkbare beweging als in de electriciteitsmarkt

waarbij marktpartijen gedwongen werden posities dicht te zetten. De sterke olieprijs

helpt met name voor lange eind van de curve. (2021/2022).

De vraag is of er genoeg stop-losses zijn genomen zodat de markt weer kan focussen op

de fundamentele situatie. Ruime gasvoorraden en genoeg LNG zouden dan weer op de

markt kunnen drukken.

Ook in België was er veel koopinteresse van de klantenkant naar aanleiding van de sterke

stijgingen in de CO2 prijs. De termijnprijzen bewegen min of meer in lijn met de

Nederlandse markt.

Met de huidige goede beschikbaarheid van de kerncentrales zou België gewoon de

Nederlandse en de Franse markt moeten volgen. Als CO2 niet teveel verder stijgt, is er in

principe weer ruimte naar beneden.

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 € 5,57 € 4,25 € 3,87 € 0,00

Verdere stijgingen van de CO2 prijs zullen de elektriciteitsprijzen verder omhoog duwen.

De fundamentele vraag/aanbod situatie in de electriciteitsmarkt is echter gezond en dit

zou het opwaarts potentieel moeten beperken.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs trok deze week verder aan in reactie op de stijgende gas- en CO2 prijzen. In

de korte termijn is er meer dan voldoende kolen beschikbaaar in Europa, maar voor

komende winter kan kolen uiteraard een alternatief zijn voor duurder gas.

De focus van de energiemarkt was deze week gericht op CO2, dat het uitstel van Brexit

gebruikte als reden om de prijs naar een record te brengen. De lagere veilingvolumes in

2019 t.o.v. 2018 maken het ook makkelijker om de markt hoger te zetten.

Brent olie brak deze week door het $70 niveau heen geholpen door productie problemen

door aanhoudende gevechten in Libië. De trend in de oliemarkt is voorlopig stijgend.

De euro-dollar blijft momenteel hangen in de 1.12 zone. De ECB hield de rente uiteraard

onveranderd op nulniveau en dat gaat de rest van dit jaar zeker niet veranderen.

Kolen

CO2

Olie

€ - $

Stijgende gas en CO2 prijzen werken ook door in de spot en we zien de spot nu weer laag

in de 40 euro leveren in plaats van hoog in de 30. Het aanbod op de spotmarkt is nog

steeds goed, dankzij alle zon en wind en ruim beschikbare conventionele centrales.

Deze week zagen we sterke stijgingen op grote volumes in de termijnmarkt. De gestegen

CO2 prijs triggerde stop-losses bij klanten en handelspartijen.


