
Weekly Update Energy Services 21-6-2019

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

20-06-2019 63,70$     € 56,52 € 25,10 64,45$         € 57,19 1,1270$         

19-06-2019 62,15$     € 55,17 € 24,96 62,64$         € 55,61 1,1265$         

18-06-2019 62,80$     € 56,11 € 25,12 62,14$         € 55,52 1,1193$         

17-06-2019 63,05$     € 56,11 € 25,02 60,88$         € 54,18 1,1237$         

14-06-2019 63,45$     € 56,58 € 25,05 62,17$         € 55,44 1,1214$         

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$         

Spread (f-l) -2,45 $      -€ 1,94 € 0,61 1,72$           € 1,75 -0,0046 $       

Datum Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

Peak '23

Sett

20-06-2019 € 57,74 € 56,73 € 58,26 € 60,62

19-06-2019 € 57,79 € 57,05 € 58,58 € 60,94

18-06-2019 € 58,15 € 57,38 € 58,91 € 61,27

17-06-2019 € 57,97 € 57,09 € 58,62 € 60,98

14-06-2019 € 58,18 € 57,18 € 58,71 € 61,07

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

Min verschil -€ 1,21 -€ 1,13 -€ 1,13 -€ 1,13

Datum Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak '23

Sett

20-06-2019 € 44,16 € 43,34 € 42,60 € 44,02

19-06-2019 € 44,10 € 43,03 € 42,22 € 43,64

18-06-2019 € 44,91 € 43,50 € 42,85 € 43,69

17-06-2019 € 45,09 € 43,88 € 42,79 € 43,55

14-06-2019 € 45,02 € 43,44 € 42,62 € 43,38

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

Min verschil -€ 1,33 -€ 0,85 -€ 1,13 -€ 0,48

Max verschil € 0,06 € 0,32 € 0,38 € 0,64

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

20-06-2019 € 17,985 € 18,311 € 18,275 €ct 17,570 €ct 17,889 €ct 17,854

19-06-2019 € 17,752 € 17,987 € 18,011 €ct 17,343 €ct 17,572 €ct 17,596

18-06-2019 € 17,917 € 18,041 € 17,968 €ct 17,504 €ct 17,625 €ct 17,554

17-06-2019 € 18,123 € 18,159 € 17,957 €ct 17,705 €ct 17,740 €ct 17,543

14-06-2019 € 18,103 € 18,168 € 18,018 €ct 17,686 €ct 17,749 €ct 17,603

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

Spread (f-l) -€ 0,569 -€ 0,197 -€ 0,200 -€ct 0,556 -€ct 0,192 -€ct 0,195

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '20

Sett

Base '21

Sett

Base '22

Sett

20-06-2019 € 50,280 € 47,350 € 47,990

19-06-2019 € 50,230 € 47,450 € 47,810

18-06-2019 € 50,830 € 47,800 € 47,940

17-06-2019 € 50,850 € 47,730 € 48,090

14-06-2019 € 50,780 € 47,570 € 47,890

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
Spread (f-l) -€ 0,630 -€ 0,450 -€ 0,600

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 spotprijzen leverden licht onder het Nederlandse niveau op ongeveer 37

€/MWh. De korte hitteperiode die voor volgende week verwacht, zou slechts beperkt

impact moeten hebben.

Korte termijn gas blijft erg zwak en handelt nu onder het 10 €/MWh niveau. Er wordt veel

gas opgeslagen, maar dat loopt tegen grenzen aan, terwijl LNG naar Europa blijft komen. 

 

De lange termijnmarkt zakte deze week door het 18 €/MWh niveau heen en de trend

blijft naar beneden gericht. Ook gas in de VS zakte verder weg, waardoor LNG een

aantrekkelijke exportoptie blijft voor de VS.

Het fundamentele plaatje suggereert nog steeds een verdere daling van de gasprijs. Een

escalatie van het conflict tussen Iran en de VS kan via olie geïndexeerde contracten en via

de LNG markt echter ook doorwerken in de Europese gasmarkt.

De Belgische termijnmarkt bleef licht boven de 50 €/MWh hangen voor 2020. De premie

ten opzichte van de Nederlandse markt blijft gehandhaafd.

Ook in België zien we dat de lage spotmarkt druk geeft op de termijnmarkt. Verdere

dalingen van de brandstofprijzen zouden de 2020 base onder de 50 €/MWh moeten

brengen. Een verdere olieprijsstijging kan roet in het eten gooien.

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 € 0,00 € 0,00

De trend in de elektriciteitsmarkt is licht omlaag gericht, met dank aan de dalende gas- en

kolenprijzen, alleen CO2 werkt nog niet mee. Eventuele stijgingen van de olieprijs door

een conflict Iran-VS zullen echter ook doorwerken in de elektriciteitsprijzen.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenmarkt zakte deze week naar een nieuw dieptepunt, doordat kolen in West-

Europa deze zomer deels uit de markt wordt gedrukt door gas. De sterke stijging in de

oliehandel resulteerde echter ook in koopinteresse voor 2020.

CO2 bleef deze week rond het 25 €/ton niveau handelen en lijkt niet echt richting te

kunnen kiezen. Op lange termijn is er nog potentie voor verdere stijgingen, maar op korte

termijn blijft de vraag wat achter doordat relatief veel kolencentrales nu stil staan.

In de oliemarkt zagen we speculatieve koopinteresse door de aanhoudende onrust in de

Perzische Golf. Er komt ook een OPEC meeting aan, waar naar verwachting noodzakelijke

produktiebeperkingen verlengd worden.

In de valutamarkt doet iedereen zijn best de eigen munt naar beneden te praten. Draghi

gaf dinsdag aan de markt ruim te houden, zodat de rente in Europe verder zakte.

Vervolgens deed de FED hetzelfde in de VS op woensdag.

Kolen

CO2

Olie

€ - $

De spotprijzen kwamen deze week uit rond de 38-39 €/MWh. Voor komende week zijn de

prijzen waarschijnlijk marginaal lager, zonne-energie is bovengemiddeld, wind wat

minder dan normaal. De warmte creërt nu nog weinig problemen.

De elektriciteitsprijzen kwamen licht naar beneden deze week, geholpen door een

zwakke gasmarkt en een rustige spot. 


