
Weekly Update Energy Services 2-8-2019

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

01-08-2019 68,73$     € 62,01 € 29,45 60,50$         € 54,58 1,1084$         

31-07-2019 67,48$     € 61,09 € 27,98 64,38$         € 58,29 1,1046$         

30-07-2019 67,58$     € 60,58 € 27,90 65,17$         € 58,42 1,1155$         

29-07-2019 67,60$     € 60,70 € 28,42 63,71$         € 57,21 1,1137$         

26-07-2019 68,50$     € 61,57 € 28,29 63,46$         € 57,04 1,1126$         

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$         

Spread (f-l) -2,07 $      -€ 1,11 € 0,56 -2,77 $         -€ 1,82 -0,0134 $       

Datum Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

Peak '23

Sett

01-08-2019 € 61,20 € 58,25 € 59,50 € 61,86

31-07-2019 € 60,22 € 57,60 € 59,00 € 61,36

30-07-2019 € 60,48 € 57,34 € 59,00 € 61,36

29-07-2019 € 61,11 € 58,25 € 60,00 € 62,36

26-07-2019 € 60,56 € 57,27 € 59,42 € 61,78

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

Min verschil -€ 1,21 -€ 0,78 -€ 1,68 -€ 1,68

Datum Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak '23

Sett

01-08-2019 € 48,62 € 46,28 € 46,67 € 48,24

31-07-2019 € 47,53 € 45,41 € 45,72 € 47,29

30-07-2019 € 46,85 € 45,45 € 45,64 € 47,21

29-07-2019 € 48,03 € 46,42 € 46,33 € 48,44

26-07-2019 € 48,12 € 46,89 € 46,59 € 48,70

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

Min verschil -€ 0,92 -€ 1,04 -€ 1,60 -€ 2,08

Max verschil € 1,76 € 0,87 € 1,03 € 1,03

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

01-08-2019 € 18,601 € 18,592 € 18,137 €ct 18,172 €ct 18,163 €ct 17,719

31-07-2019 € 18,258 € 18,434 € 18,040 €ct 17,837 €ct 18,009 €ct 17,624

30-07-2019 € 18,087 € 18,279 € 17,889 €ct 17,670 €ct 17,858 €ct 17,477

29-07-2019 € 18,162 € 18,231 € 17,821 €ct 17,743 €ct 17,811 €ct 17,410

26-07-2019 € 18,401 € 18,401 € 17,935 €ct 17,977 €ct 17,977 €ct 17,521

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

Spread (f-l) -€ 0,120 € 0,082 € 0,081 -€ct 0,117 €ct 0,080 €ct 0,079

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '20

Sett

Base '21

Sett

Base '22

Sett

01-08-2019 € 54,000 € 50,450 € 50,880

31-07-2019 € 53,200 € 49,760 € 51,200

30-07-2019 € 52,850 € 49,770 € 50,870

29-07-2019 € 53,910 € 50,970 € 51,730

26-07-2019 € 53,730 € 50,920 € 51,250

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
Spread (f-l) -€ 0,740 -€ 1,300 -€ 0,870

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

Doordat de extra vraag in verband met de hitte wegviel, zakte de spotprijs weer flink

terug. De basislast kwam uit op ongeveer 36 €/MWh en dat is ruim 6 €/MWh lager dan

vorige week. 

De spotprijs trekt iets aan boven de 10 €/MWh doordat er extra onderhoud op velden in

de Noordzee is. Er worden ook iets minder LNG tankers verwacht in de komende weken.

 

De stijgende gasvoorraden blijven toch drukken op de termijnprijs, terwijl ook de olieprijs

per saldo niet echt omhoog gaat ondanks de problemen tussen de VS en Iran. De

termijnprijs zakte daarom weer iets weg, maar blijft nog wel boven de 18 €/MWh.

Vooralsnog is er door de hoge gasvoorraden en de verwachting dat er genoeg LNG naar

Europa blijft komen, weinig ruimte naar boven voor de termijnmarkt, dus blijft er

potentieel voor lagere prijzen.

De termijnmarkt zakte weg doordat gas en CO2 omlaag kwamen en de spotmarkt negatief

gestemd waren. De beschikbaarheid van de Belgische (en Franse) kerncentrales blijft ook

geruststellend goed.

De termijnmarkt heeft geen duidelijke trend, ondanks de sterke prijsontwikkeling van

CO2. Door de ruime beschikbaarheid van de kerncentrales is de markt voor de komende

winter ook beter, waardoor het opwaartse risico momenteel ook beperkt is.

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 € 0,98 € 0,98 € 0,50 € 0,50

De markt is vrij stabiel omdat het fundamentele plaatje gemengd is: meer dan genoeg

kolen en gas, maar waterkracht is beperkt in West-Europa en CO2 zit nog wel in een

stijgende trend.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs zakte weer iets verder weg omdat de korte termijn markt vrij zwak blijft,

zowel in Europa als in de veel grotere Aziatische markt. Kolenvoorraden zijn hoog en

korte termijn gas is erg goedkoop.

De CO2 prijs stuitert wat heen en weer nadat het 30 euro/ton niveau een brug te ver

bleek te zijn. Er is geen fundamenteel nieuws, maar de veilingvolumes in Augustus zijn

laag, wat de markt gevoelig maakt voor een scherpe prijsstijging.

De olievoorraden in de VS dalen momenteel, hoewel de Amerikaanse produktie nog blijft

stijgen. Het aantal actieve boorplatforms in de VS daalt echter en dit kan de toekomstige

produktiegroei afremmen.

De FED verlaagde de Amerikaanse rente met 25bps. Dit was teleurstellend voor Trump en

blijkbaar ook voor de financiële markten en de dollar stijgt nu iets door naar het 1.10

niveau. Trump voert de handelsoorlog met China verder op.

Kolen

CO2

Olie

€ - $

De spotmarkt daalt deze week, zoals verwacht, en kwam uit op 40 euro voor basislast en

44.50 euro voor pieklast. Door de lagere temperatuur en extra windenergie was er ruimte

voor lagere prijzen, hoewel de spotprijs nog wel vrij sterk is t.o.v. de gasprijs.

De termijnprijzen zakten iets weg deze week, geholpen door de lagere spotprijzen en een

zwakkere gas en oliemarkt. CO2 is echter erg volatiel, wat ook voor beweging in de

electriciteitsmarkt zorgt.


