
Weekly Update Energy Services 19-7-2019

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

18-07-2019 68,35$     € 60,71 € 27,74 61,93$         € 55,01 1,1258$         

17-07-2019 68,30$     € 60,78 € 28,47 63,81$         € 56,78 1,1238$         

16-07-2019 67,35$     € 60,05 € 28,47 64,61$         € 57,61 1,1215$         

15-07-2019 68,50$     € 60,83 € 29,05 66,59$         € 59,13 1,1261$         

12-07-2019 68,75$     € 60,99 € 28,79 66,65$         € 59,13 1,1272$         

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$         

Spread (f-l) 0,85$       € 0,59 € 1,36 -2,34 $         -€ 2,23 0,0030$         

Datum Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

Peak '23

Sett

18-07-2019 € 61,10 € 58,92 € 60,37 € 62,73

17-07-2019 € 61,50 € 59,20 € 60,65 € 63,01

16-07-2019 € 61,86 € 59,76 € 60,96 € 63,32

15-07-2019 € 63,35 € 61,65 € 62,10 € 64,46

12-07-2019 € 61,79 € 60,85 € 62,57 € 64,93

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

Min verschil -€ 2,25 -€ 2,73 -€ 2,20 -€ 2,20

Datum Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak '23

Sett

18-07-2019 € 47,74 € 45,32 € 45,82 € 47,87

17-07-2019 € 48,00 € 45,55 € 45,32 € 47,37

16-07-2019 € 48,26 € 46,14 € 46,27 € 48,32

15-07-2019 € 49,96 € 47,19 € 47,81 € 49,86

12-07-2019 € 49,49 € 46,47 € 46,53 € 48,57

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

Min verschil -€ 2,22 -€ 1,87 -€ 1,99 -€ 1,99

Max verschil € 1,55 € 0,67 € 2,07 € 2,21

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

18-07-2019 € 18,479 € 18,412 € 17,976 €ct 18,053 €ct 17,988 €ct 17,562

17-07-2019 € 18,627 € 18,558 € 18,122 €ct 18,198 €ct 18,130 €ct 17,704

16-07-2019 € 18,632 € 18,501 € 18,009 €ct 18,202 €ct 18,074 €ct 17,594

15-07-2019 € 19,412 € 19,122 € 18,518 €ct 18,964 €ct 18,681 €ct 18,091

12-07-2019 € 19,857 € 19,480 € 18,836 €ct 19,399 €ct 19,031 €ct 18,402

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

Spread (f-l) € 0,610 € 0,253 -€ 0,009 €ct 0,596 €ct 0,247 -€ct 0,009

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '20

Sett

Base '21

Sett

Base '22

Sett

18-07-2019 € 53,820 € 50,790 € 51,130

17-07-2019 € 54,220 € 51,020 € 51,250

16-07-2019 € 54,470 € 51,060 € 51,880

15-07-2019 € 55,710 € 52,500 € 52,880

12-07-2019 € 54,650 € 51,460 € 51,600

11-07-2019 € 54,160 € 50,960 € 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
Spread (f-l) € 1,700 € 1,630 € 1,600

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. 

De spot kwam deze week weer iets hoger uit dan vorige week: €41 voor basislast en €45

voor piek. Komende week stijgen de prijzen nog iets verder door in verband met het

warme weer met weinig wind, airco vraag en koelwatetbeperkingen (Frankrijk!).

Na een flinke spike op maandag zakten de termijnprijzen weer iets weg, mede doordat de

gas en de CO2 prijs ook weer wegzakten. De aantrekkende spotprijzen geven momenteel

wat steun.

Olie zakte deze week weer terug naar een niveau laag in de $60 dollar. Er is voldoende

aanbod ondanks OPEC beperkingen, maar door de gespannen situatie in de Perzische Golf

is het logisch dat er een risicopremie in de prijs zit.

De €/$ koers blijft al maanden heel stabiel. De verwachte renteverlagingen in de VS

wegen blijkbaar net zo zwaar als de lage rente en groeivertragingen in Europa.

Kolen

CO2

Olie

€ - $

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 € 1,88 € 0,69 € 0,49 € 0,00

De prijzen van elektriciteit hebben weinig neerwaarts potentieel zonder een correctie in

de CO2 prijzen. Met de huidige gas en CO2 prijzen hebben de meeste gascentrales een

redelijke winstmarge.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs kwam deze week licht naar beneden aangezien kolen het sentiment in de

gasmarkt volgde. De korte termijn markt is nog steeds ruim, maar de spotvraag in Azië is

in deze periode iets sterker door alle airco vraag.

CO2 liet weer eens zien een van de meest volatiele commodities te zijn. Na de sterke

stiging van vorige week volgden er nu wat winstnemingen, maar de zone tussen de 27.50

en 28 euro (vorige all-time high) zal wel als een steunniveau werrken.

In Euro per MWh

De Belgische spot trok deze week aan naar bijna €40 voor basislast.De temperaturen gaan

echter omhoog en door de extra vraag vanuit airconditioning gecombineerd met

produktiebeperkingen op France kerncentrales zal de prijs verder stijgen.

De spotmarkt is momenteel een stuk krapper door onderhoud aan de Nordstream pijplijn,

minder Russisch gas dus.De gasvoorraden stegen toch rustig door, waardoor de

spotprijzen wel iets wegzakten in de loop van de week (gemiddeld 12 €/MWh).

 

In de termijnmarkt vielen de prijzen iets terug na de sterke stijging vorige week, die

ongetwijfeld een aantal stop-losses geraakt heeft. Ook in het 3e en 4e kwartaal wordt er

voldoende aanvoer van LNG verwacht.

De gasmarkt lijkt toch de kracht te missen om aan echte stijgende trend te beginnen,

hoewel het wel met up en downs gaat. Vooralsnog werkt de ruime spotmarkt als een

anker voor de termijnmarkt.

Evenals in Nederland zakten de termijnprijzen weg deze week na de snelle stijging van

vorige week. De elektriciteitsprijzen zijn momenteel slechts volgend en CO2 en gas zetten

de toon.

Een sterke spot in de komende week kan de termijnmarkt ondersteuning bieden, maar

even goed blijft CO2 momenteel sterk. Voorlopig lijkt er weinig ruimte voor veel lagere

prijzen.


