
Weekly Update Energy Services 26-7-2019

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

25-07-2019 69,84$     € 62,66 € 29,02 63,39$         € 56,88 1,1145$         

24-07-2019 69,60$     € 62,51 € 29,19 63,18$         € 56,74 1,1135$         

23-07-2019 71,25$     € 63,94 € 29,81 64,00$         € 57,44 1,1143$         

22-07-2019 70,30$     € 62,81 € 28,99 63,38$         € 56,63 1,1192$         

19-07-2019 70,80$     € 63,11 € 28,89 63,27$         € 56,40 1,1218$         

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$         

Spread (f-l) 1,09$       € 1,67 € 0,23 -3,26 $         -€ 2,25 -0,0127 $       

Datum Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

Peak '23

Sett

25-07-2019 € 61,55 € 58,26 € 60,41 € 62,77

24-07-2019 € 62,06 € 59,03 € 61,18 € 63,54

23-07-2019 € 62,03 € 58,61 € 60,76 € 63,12

22-07-2019 € 62,41 € 59,01 € 61,16 € 63,52

19-07-2019 € 61,95 € 58,95 € 60,60 € 62,96

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

Min verschil -€ 1,80 -€ 3,39 -€ 2,16 -€ 2,16

Datum Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak '23

Sett

25-07-2019 € 48,87 € 47,02 € 46,20 € 48,25

24-07-2019 € 48,53 € 46,44 € 45,68 € 47,73

23-07-2019 € 49,54 € 47,33 € 48,27 € 50,32

22-07-2019 € 48,52 € 46,22 € 46,96 € 49,01

19-07-2019 € 48,48 € 46,54 € 46,93 € 48,98

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

Min verschil -€ 1,08 -€ 0,30 -€ 2,07 -€ 2,07

Max verschil € 1,14 € 1,71 € 0,88 € 0,88

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

25-07-2019 € 18,534 € 18,548 € 18,056 €ct 18,107 €ct 18,120 €ct 17,640

24-07-2019 € 18,484 € 18,477 € 18,064 €ct 18,058 €ct 18,051 €ct 17,648

23-07-2019 € 18,773 € 18,623 € 18,070 €ct 18,340 €ct 18,194 €ct 17,653

22-07-2019 € 18,527 € 18,417 € 18,052 €ct 18,100 €ct 17,992 €ct 17,636

19-07-2019 € 18,721 € 18,510 € 18,056 €ct 18,289 €ct 18,083 €ct 17,640

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

Spread (f-l) -€ 1,323 -€ 0,932 -€ 0,780 -€ct 1,292 -€ct 0,911 -€ct 0,762

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '20

Sett

Base '21

Sett

Base '22

Sett

25-07-2019 € 54,870 € 51,660 € 52,040

24-07-2019 € 54,990 € 51,660 € 52,050

23-07-2019 € 55,680 € 52,440 € 51,750

22-07-2019 € 54,980 € 51,350 € 51,900

19-07-2019 € 54,740 € 51,750 € 51,750

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
Spread (f-l) € 0,220 € 0,200 € 0,440

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 spotmarkt was hoog deze week (€43 base en €48 piek) doordat er een hoge vraag was

ivm de hitte en beperkt aanbod door koelwater problemen bij meerdere centrales.

Volgende week gaat de hitte weg en trekt de wind aan en dus lagere prijzen.

De termijnmarkt ging wat omhoog door de nerveuze spotmarkt en de sterke CO2 prijs.

Aan het einde van de week zakte de markt iets weg nadat CO2 niet door de €30 heen ging,

terwijl de hoge spotprijzen ook maar van korte duur lijken te zijn.

Olie bleef laag in de $60 zone handelen, ondanks de onrust in de Perzische golf. Dit geeft

wel aan dat er meer dan genoeg aanbod is en dat zonder het Iran-VS conflict de

olieprijzen meer richting de $50 zouden kunnen.

De euro/dollar koers blijft vrij stabiel. De FED gaat de rente verlagen in de VS, terwijl

Mario Draghi afscheid neemt bij de ECB met de melding dat er waarschijnlijk obligatie

opkoopprogramma's aankomen.

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 € 0,45 € 0,00 € 0,04 € 0,00

De richting van de elektriciteitsmarkt wordt bepaald door de beweging in CO2. Zonder

hogere CO2 prijzen moet er wat ruimte voor lagere prijzen zijn, nu ook gas niet echt wil

doorstijgen.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De Europese kolenprijs volgde deze week de beweging in de elektriciteitsmarkt. De prijs

kwam deze week voor het eerst sinds mei weer eens boven de $70 uit, maar zakte aan

het eind weer weg in lijn met de stroommarkt.

De CO2 prijs bereikte een nieuwe all-time high, maar wist niet boven de €30 te sluiten.

Het sentiment is nog steeds sterk en een nieuwe poging om boven de €30 lijkt niet

onwaarschijnlijk, of zou Boris Johnson voor een harde Brexit gaan?

In Euro per MWh

De extra vraag door airco's en de produktiebeperkingen op de Franse kerncentrales ivm

koelwaterproblemen hebben ook in België tot tijdelijk hogere spotprijzen geleid. De

gemiddelde prijs was bijna 3 euro hoger dan vorige week: 42.50 €/MWh.

De spotprijs voor gas kwam omlaag (+/- 10 €/MWh) ondanks het onderhoud op de

Nordstream pijplijn die normaal veel Russisch gas naar Europa brengt. De gasvoorraden in

opslag stijgen rustig verder en ze zitten in de loop van September echt wel vol.

 

De termijnmarkt was redelijk stabiel deze week en de prijs handelde rond de 18.50

€/MWh. De markt kijkt met een schuin oog naar de oliemarkt, maar ook daar was weinig

actie.

De lage spotprijs blijft een anker voor de termijnmarkt. Het is duidelijk dat we met hoge

gasvoorraden de winter ingaan, wat het opwaartse potentieel in de markt beperkt houdt.

De termijnmarkt was vrij sterk deze week door de hogere spotprijs en de verder stijgende

CO2 prijs, hoewel de markt aan het einde van de week iets wegzakt.

Nu de problemen in de spot van korte duur lijken te zijn, heeft de termijnmarkt een sterke 

CO2 prijs nodig om niet weg te zakken.


