
Weekly Update Energy Services 12-7-2019

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

11-07-2019 69,05$     € 61,25 € 28,29 66,52$         € 59,00 1,1274$         

10-07-2019 69,00$     € 61,19 € 28,19 67,21$         € 59,60 1,1277$         

09-07-2019 66,82$     € 59,62 € 26,56 64,78$         € 57,80 1,1208$         

08-07-2019 68,30$     € 60,89 € 26,81 63,98$         € 57,04 1,1217$         

05-07-2019 67,50$     € 60,12 € 26,38 64,27$         € 57,24 1,1228$         

04-07-2019 66,65$     € 59,08 € 26,01 63,33$         € 56,14 1,1281$         

03-07-2019 64,10$     € 56,80 € 26,51 63,42$         € 56,19 1,1286$         

02-07-2019 63,58$     € 56,33 € 26,72 62,40$         € 55,28 1,1288$         

01-07-2019 64,50$     € 57,18 € 26,92 65,07$         € 57,69 1,1280$         

28-06-2019 64,65$     € 56,97 € 26,28 66,28$         € 58,40 1,1349$         

Spread (f-l) 4,40$       € 4,28 € 2,01 0,24$           € 0,60 -0,0074 $       

Datum Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

Peak '23

Sett

11-07-2019 € 61,32 € 60,32 € 62,04 € 64,40

10-07-2019 € 60,58 € 59,42 € 61,12 € 63,48

09-07-2019 € 60,07 € 58,90 € 60,59 € 62,95

08-07-2019 € 60,11 € 58,85 € 60,54 € 62,90

05-07-2019 € 59,22 € 58,23 € 59,88 € 62,24

04-07-2019 € 58,40 € 57,50 € 59,55 € 61,91

03-07-2019 € 58,64 € 57,98 € 59,38 € 61,74

02-07-2019 € 59,77 € 58,75 € 60,20 € 62,56

01-07-2019 € 59,94 € 58,80 € 60,00 € 62,36

28-06-2019 € 59,85 € 58,69 € 59,89 € 62,25

Min verschil € 0,74 € 0,90 € 0,92 € 0,92

Datum Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak '23

Sett

11-07-2019 € 48,78 € 45,95 € 45,98 € 48,03

10-07-2019 € 47,22 € 45,52 € 45,43 € 47,48

09-07-2019 € 46,46 € 44,98 € 44,62 € 46,66

08-07-2019 € 46,67 € 45,31 € 45,33 € 47,37

05-07-2019 € 46,18 € 44,64 € 43,74 € 45,65

04-07-2019 € 45,33 € 44,19 € 43,40 € 45,31

03-07-2019 € 45,26 € 44,05 € 43,77 € 45,68

02-07-2019 € 46,31 € 45,22 € 45,27 € 47,18

01-07-2019 € 46,56 € 45,34 € 45,03 € 46,94

28-06-2019 € 46,16 € 45,10 € 44,92 € 46,83

Min verschil € 1,57 € 0,43 € 0,55 € 0,55

Max verschil € 3,52 € 1,90 € 2,58 € 2,72

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

11-07-2019 € 19,478 € 19,255 € 18,568 €ct 19,029 €ct 18,811 €ct 18,140

10-07-2019 € 18,680 € 18,774 € 18,329 €ct 18,249 €ct 18,341 €ct 17,906

09-07-2019 € 18,168 € 18,413 € 18,140 €ct 17,749 €ct 17,988 €ct 17,722

08-07-2019 € 18,193 € 18,451 € 18,196 €ct 17,774 €ct 18,026 €ct 17,776

05-07-2019 € 17,869 € 18,159 € 17,985 €ct 17,457 €ct 17,740 €ct 17,570

04-07-2019 € 17,581 € 17,945 € 17,800 €ct 17,176 €ct 17,092 €ct 17,390

03-07-2019 € 17,447 € 17,807 € 17,650 €ct 17,045 €ct 17,396 €ct 17,243

02-07-2019 € 17,549 € 17,878 € 17,712 €ct 17,144 €ct 17,466 €ct 17,304

01-07-2019 € 17,937 € 18,238 € 18,018 €ct 17,523 €ct 17,818 €ct 17,603

28-06-2019 € 17,931 € 18,235 € 18,066 €ct 17,518 €ct 17,815 €ct 17,649

Spread (f-l) € 1,547 € 1,020 € 0,502 €ct 1,511 €ct 0,996 €ct 0,490

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '20

Sett

Base '21

Sett

Base '22

Sett

11-07-2019 € 54,160 € 59,960 € 51,250

10-07-2019 € 53,090 € 50,230 € 50,500

09-07-2019 € 52,330 € 49,460 € 50,150

08-07-2019 € 52,990 € 50,130 € 50,530

05-07-2019 € 52,120 € 49,160 € 49,530

04-07-2019 € 51,300 € 48,550 € 49,450

03-07-2019 € 51,570 € 48,780 € 49,750

02-07-2019 € 52,450 € 49,520 € 50,250

01-07-2019 € 52,650 € 49,810 € 50,230

28-06-2019 € 52,180 € 49,550 € 49,730
Spread (f-l) € 1,980 € 10,410 € 1,520

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 Belgsche spot steeg ook deze week door het gebrek aan wind en zon. De prijs voor

basislast kwam uit op ongeveer €37.50.

De Europese spotprijzen voor gas stegen snel deze week. De importvolumes vanuit

Noorwegen en Rusland nemen door onderhoud licht af. Ook het aanbod van LNG is

minder doordat er meer LNG naar Azië  gaat ipv naar Europa door de lage spot recent.

 

In de termijnmakrt zagen we deze week een sterke koopinteresse. Dit werd veroorzaakt

door de krappere spotmarkt, maar ook de stijging van olieprijs hielp. Veel handelaren

proberen op de huidige relatief lage niveau's nog gas in te slaan.

De gasmarkt heeft nu duidelijk de neerwaartse trend achter zich gelaten. Verdere stijging

hangen af van de oliemarkt en de ontwikkelingen in de spotmarkt. Bij verdere

prijstijgingen zou ook LNG weer terug naar Europa kunnen komen.

Het 50 €/MWh bleek niet haalbaar voor de Belgische markt en de prijzen volgden de gas

en de CO2 markt hoger. De premie ten opzichte van de Nederlandse markt bleef redelijk

stabiel rond de 1 €/MWh.

De stijging van de Belgische prijzen komt niet zozeer uit krapte op de Belgische markt,

maar wordt veroorzaakt door CO2 en gas. Het sentiment in deze markt is duidelijk

gedraaid dus ook voor België, lijkt een verdere stijging zeker mogelijk.

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 € 2,92 € 2,82 € 2,66 € 1,45

Nu CO2 de weg omhoog weer heeft gevonden, lijkt er vooralsnog weinig ruimte te zijn

voor veel lagere prijzen, hoewel de elektriciteitsmarkt zelf niet bijzonder krap is.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

Kolen steeg deze week verder door, waarbij een aantrekkende spotmarkt in Azië en een

hogere vrachttarieven als fundamentele factoren worden genoemd. Daarnaast volgt kolen

ook het positieve sentiment in de oliemarkt.

Beperkt aanbod door lage veilingvolumes in de zomerperiode en plannen van de Duitse

overheid om CO2 rechten van gesloten kolencentrales (vanaf 2022) uit de markt te

houden, resulteerden in een snelle stijging naar een nieuw record.

Olie was deze week vrij sterk, met name door dalende olievoorraden in de VS,

orkaanactiviteit in de Golf van Mexico en aanhoudende problemen tussen de VS en Iran.

Hoewel de aandelenbeurzen nieuwe record's aantikken, spreken de FED en de ECB

voornamelijk over renteverlagingen en/of opkoopprogramma's van obligaties. Per saldo

bleef de euro/dollar redelijk stabiel in de 1.12 - 1.13 zone.

Kolen

CO2

Olie

€ - $

De spot komt deze week rond de €39 voor basislast en €43 voor piek uit. Dit is relatief

sterk en komt door de lage beschikbaarheid van zon en wind deze week, waardoor een

hoge beschikbaarheid van conventionele centrales nodig was.

De termijnmarkt steeg deze week sterk door onder invloed van de hogere CO2 en

gasprijzen. Kopers die een afwachtende houding aannamen ivm lage spotprijzen, komen

nu toch de markt in.


