
Weekly Update Energy Services 14-6-2019

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

13-06-2019 64,05$     € 56,79 € 24,96 61,69$         € 54,70 1,1279$         

12-06-2019 63,60$     € 56,29 € 24,82 59,97$         € 53,08 1,1298$         

11-06-2019 64,80$     € 57,18 € 24,98 61,30$         € 54,09 1,1333$         

10-06-2019 66,86$     € 59,09 € 25,20 62,73$         € 55,44 1,1316$         

07-06-2019 66,15$     € 58,46 € 24,49 62,73$         € 55,44 1,1316$         

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$         

Spread (f-l) -0,15 $      -€ 0,65 € 0,50 0,61$           € 0,05 0,0102$         

Datum Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

Peak '23

Sett

13-06-2019 € 58,63 € 57,63 € 59,16 € 61,52

12-06-2019 € 57,85 € 56,85 € 58,38 € 60,74

11-06-2019 € 58,70 € 57,70 € 59,23 € 61,59

10-06-2019 € 58,95 € 57,86 € 59,39 € 61,75

07-06-2019 € 58,46 € 57,45 € 59,00 € 61,37

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

Min verschil -€ 0,32 -€ 0,23 -€ 0,23 -€ 0,23

Datum Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak '23

Sett

13-06-2019 € 45,47 € 43,54 € 42,90 € 43,66

12-06-2019 € 44,49 € 43,40 € 42,75 € 43,52

11-06-2019 € 45,13 € 43,89 € 43,15 € 43,91

10-06-2019 € 45,49 € 44,19 € 43,73 € 44,49

07-06-2019 € 45,11 € 43,88 € 43,44 € 44,22

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

Min verschil -€ 0,02 -€ 0,65 -€ 0,84 -€ 0,84

Max verschil € 1,67 € 0,79 € 0,42 € 0,40

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

13-06-2019 € 18,329 € 18,317 € 18,144 €ct 17,906 €ct 17,895 €ct 17,726

12-06-2019 € 18,127 € 18,086 € 18,008 €ct 17,709 €ct 17,669 €ct 17,593

11-06-2019 € 18,174 € 18,101 € 18,069 €ct 17,755 €ct 17,684 €ct 17,652

10-06-2019 € 18,832 € 18,723 € 18,668 €ct 18,398 €ct 18,291 €ct 18,238

07-06-2019 € 18,554 € 18,508 € 18,475 €ct 18,126 €ct 18,081 €ct 18,049

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

Spread (f-l) € 0,127 -€ 0,064 € 0,051 €ct 0,124 -€ct 0,063 €ct 0,050

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '20

Sett

Base '21

Sett

Base '22

Sett

13-06-2019 € 51,040 € 47,750 € 48,290

12-06-2019 € 50,350 € 47,390 € 48,120

11-06-2019 € 51,090 € 48,000 € 48,790

10-06-2019 € 51,330 € 48,110 € 48,900

07-06-2019 € 50,910 € 47,800 € 48,590

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
Spread (f-l) € 0,660 € 0,430 € 0,290

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

Na de chaotische spotveiling van vorige week vrijdag, voor levering zaterdag, draaiden de

veilingalgroritmes deze week weer normaal. De Belgische prijs kwam weer iets onder

Nederland uit.

Korte termijn gas handelt rond het 11 €/MWh niveau. Vooralsnog blijft LNG komen en

ook pijplijn gas uit Rusland en Noorwegen is er in overvloed. Op dagen met weinig wind

en zon draaien er wel veel gascentrales.

 

Gas voor 2020 daalde deze week eerst wederom richting het 18 €/MWh niveau. Er kwam

een sterk herstel na de stijging van olie door de aanval op 2 tankers bij de straat van

Hormuz. Dit effect was echter snel uitgewerkt.

Voorlopig lijkt een daling waarschijnlijker dan een stijging, doordat het aanbod van gas

nog steeds erg hoog is, terwijl de gasopslagen al ruim gevuld zijn. Incidenten, zoals van de

week, geven iets steun, maar veranderen het grote fundamentele plaatje niet.

De prijs voor 2020 zakte deze week weer bijna richting het 50 €/MWh, maar ging weer

richting de 51 €/MWh naar aanleiding van de beweging in olie en gas.

Als de markt de komende weken doorkomt zonder al teveel problemen (zoals

koelwaterproblemen bij hitte en droogte) zal er weer een stuk van de risicopremie uit de

termijnmarkt verdwijnen en kan de koers onder de 50 €/MWh zakken.

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 € 1,24 € 1,37 € 0,78 € 0,78

De fundamentele situatie in de markt ziet er gezond uit. Er is (te)veel gas, kerncentrales in

België en Frankrijk draaien normaal. De markt wacht nu af of het energiesysteem zonder

(hitte of droogte) problemen de zomer doorkomt. 

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenmarkt volgde deze week min of meer de bewegingen in de gasmarkt. Voorlopig is

er wat steun rond het $63/$64 niveau. De Aziatische spotmarkt voor kolen lijkt zich ook

wat te stabiliseren.

De CO2 markt herstelde zich enigszins deze week en kroop richting het 25 €/ton niveau.

Marktspelers volgen de ontwikkelingen rond Brexit nog steeds aandachtig, omdat bij een

harde Brexit vele miljoenen tonnen op de markt zouden komen.

Olie handelde hoger door de aanvallen op tankers in de Perzische Golf. Fundamenteel is

er echter weinig optimisme. De IEA verwacht een sterkere groei van het aanbod dan van

de vraag voor 2020. OPEC zal z'n produktiebeperkingen moeten verlengen.

De dollar herstelde zich iets in de afgelopen dagen. De markt verwacht echter

renteverlagingen in 2019 en 2020, mogelijk al in September, dit zou druk op de dollar

moeten houden.

Kolen

CO2

Olie

€ - $

De spotprijzen zijn deze week vrij laag (basislast rond de 35 €/MWh), met name in het

Pinksterweekend. Komende week zien we een stijgende temperatuur, weinig wind, maar

wel meer zon. Per saldo gaat de spotprijs stijgen richting de 38-40 €/MWh.

De elektriciteitsmarkt volgde afgelopen dag de bewegingen in de olie en de gasmarkt. Per

saldo is er niet heel veel veranderd in de termijnmarkt. 


