
Weekly Update Energy Services 7-6-2019

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

06-06-2019 64,45$     € 57,21 € 23,98 61,67$         € 54,74 1,1265$         

05-06-2019 63,70$     € 56,71 € 24,25 60,63$         € 53,98 1,1232$         

04-06-2019 65,13$     € 57,82 € 24,56 61,54$         € 54,63 1,1264$         

03-06-2019 63,50$     € 56,44 € 23,74 60,93$         € 54,16 1,1250$         

31-05-2019 64,20$     € 57,44 € 24,46 61,08$         € 54,65 1,1177$         

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$         

Spread (f-l) -2,65 $      -€ 2,63 -€ 1,49 -5,77 $         -€ 5,40 0,0052$         

Datum Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

Peak '23

Sett

06-06-2019 € 57,84 € 56,75 € 58,73 € 61,10

05-06-2019 € 58,00 € 57,10 € 59,19 € 61,56

04-06-2019 € 57,39 € 56,49 € 58,63 € 61,00

03-06-2019 € 57,63 € 56,26 € 58,40 € 60,77

31-05-2019 € 58,05 € 56,68 € 58,50 € 60,87

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

Min verschil -€ 1,84 -€ 1,65 -€ 0,90 -€ 0,90

Datum Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak '23

Sett

06-06-2019 € 44,84 € 43,66 € 42,58 € 43,36

05-06-2019 € 44,61 € 43,34 € 42,88 € 43,67

04-06-2019 € 44,17 € 42,82 € 42,48 € 43,26

03-06-2019 € 43,80 € 42,75 € 42,70 € 43,48

31-05-2019 € 44,70 € 43,31 € 42,75 € 43,54

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

Min verschil -€ 1,70 -€ 0,88 -€ 1,21 -€ 1,21

Max verschil € 1,04 € 0,91 € 0,10 € 0,10

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

06-06-2019 € 18,022 € 18,157 € 18,153 €ct 17,606 €ct 17,738 €ct 17,734

05-06-2019 € 18,105 € 18,263 € 18,226 €ct 17,688 €ct 17,842 €ct 17,806

04-06-2019 € 18,066 € 18,303 € 18,261 €ct 17,649 €ct 17,881 €ct 17,840

03-06-2019 € 18,073 € 18,280 € 18,095 €ct 17,656 €ct 17,859 €ct 17,678

31-05-2019 € 18,202 € 18,381 € 18,093 €ct 17,782 €ct 17,957 €ct 17,676

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

Spread (f-l) -€ 0,800 -€ 0,670 -€ 0,344 -€ct 0,782 -€ct 0,655 -€ct 0,336

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '20

Sett

Base '21

Sett

Base '22

Sett

06-06-2019 € 50,390 € 47,500 € 47,920

05-06-2019 € 50,630 € 47,610 € 47,990

04-06-2019 € 50,030 € 47,020 € 47,870

03-06-2019 € 49,610 € 46,630 € 47,830

31-05-2019 € 50,380 € 47,320 € 48,000

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
Spread (f-l) -€ 1,370 -€ 0,580 -€ 0,710

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 leverde laag in de 30 €/MWh zone deze week. Voor levering zaterdag 8

juni is er een technisch probleem, waardoor de Belgische loskoppelde van Frankrijk en

België en uit kwam om ruim 2200 €/MWh.

Deze week zagen we spot gas zelfs richting de 10 €/MWh zakken door het hoge aanbod

van gas en de goed gevulde gasopslagen. Deze lage spotprijs kan wel betekenen dat de

aanvoer van LNG terug kan lopen omdat import bijna niet meer rendabel is.

 

De markt handelde deze week laag in de 18 €/MWh zone voor 2020. Er is ongetwijfeld

wat koopinteresse voor klanten op deze niveau's, maar dat zou met de gezonde

fundamentals geen probleem moeten zijn.

Hoe langer het overaanbod in de spot duurt, des te meer druk komt er ook op de

termijnmarkt. Momenteel zit er nog een risicopremie in de prijzen voor 2020, want in de

komende 6 maanden kan de situatie in de spot nog draaien.

De termijnmarkt daalde deze week verder en kwam zelfs even onder de 50 €/MWh. De

Belgische markt volgde hier de  gasprijs en CO2 prijs naar beneden.

Voor België is de fundamentele situatie hetzelfde als voor de andere markten. Er is sprake

van een ruim aanbod in de spot. De lagere spotprijzen werken langzaam door in de

termijnmarkt en het meest waarschijnlijk is dat de markt langzaam verder zakt.

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 € 0,45 € 0,49 € 0,33 € 0,10

De huidige lagere prijzen zouden wat koopjesjagers de markt in kunnen trekken, die de

prijs iets hoger zouden kunnen zetten. Dit verandert echter niet het grote plaatje dat nog

steeds negatief is voor de elektriciteitsmarkt.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenmarkt lijkt wat steun te hebben gevonden in de $63 - $64 zone, maar de

fundamentele situatie is nog steeds negatief, met name in West-Europa.

Opslagfaciliteiten in Antwerpen / Rotterdam / Amsterdam zitten grotendeels vol.

CO2 deed deze week een stapje terug en zakte door de 25 €/ton heen. De vraag blijft

momenteel wat achter, dorrdat er veel switching van kolen naar gas plaats vind door de

lage gasprijzen.

Olie handelde deze week lager en dipte zelfs kortstondig onder de $60. Lagere

economische groeiverwachtingen en ruime voorraden hebben het sentiment in de

oliemarkt flink doen draaien in een paar weken tijd.

De markt prijst inmiddels bijna 3 renteverlagingen in voor de Amerikaanse dollar. Dit zet

de koers iets onder druk. De Euro is aangesterkt van 1.11 naar 1.12.

Kolen

CO2

Olie

€ - $

Sterk fluctuerende spotprijzen deze week door een wisselend aanbod van hernieuwbare

energie. Mede door de lagere CO2 prijs en het goedkope gas kwam deze prijs van deze

week laag iets onder de 35 €/MWh uit.

Een 2 maanden verlenging van het onderhoud op Uniper's 1000MW Maasvlakte-3

centrale geeft steun aan de Q3-19 prijzen. De prijzen voor 2020 daalden vorige week

vrijdag en maandag in lijn met de gasmarkt.


