
Weekly Update Energy Services 9-8-2019

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

08-08-2019 65,95$     € 58,90 € 28,53 57,38$         € 51,25 1,1197$         

07-08-2019 65,50$     € 58,43 € 28,28 57,99$         € 51,73 1,1210$         

06-08-2019 65,85$     € 58,72 € 28,41 58,83$         € 52,46 1,1213$         

05-08-2019 66,76$     € 59,62 € 28,70 60,47$         € 54,01 1,1197$         

02-08-2019 68,06$     € 61,16 € 29,26 61,17$         € 54,97 1,1129$         

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$         

Spread (f-l) -2,55 $      -€ 2,67 € 0,24 -6,08 $         -€ 5,79 0,0071$         

Datum Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

Peak '23

Sett

08-08-2019 € 59,72 € 57,50 € 58,73 € 61,21

07-08-2019 € 59,34 € 57,28 € 58,53 € 61,01

06-08-2019 € 59,50 € 57,40 € 58,60 € 61,06

05-08-2019 € 60,19 € 57,55 € 58,65 € 61,01

02-08-2019 € 61,60 € 58,40 € 59,40 € 61,76

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

Min verschil -€ 1,88 -€ 0,90 -€ 1,27 -€ 1,15

Datum Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak '23

Sett

08-08-2019 € 46,39 € 44,05 € 45,02 € 46,63

07-08-2019 € 46,29 € 44,31 € 45,03 € 46,64

06-08-2019 € 46,65 € 44,67 € 45,30 € 46,93

05-08-2019 € 47,06 € 45,10 € 44,98 € 46,55

02-08-2019 € 48,52 € 46,07 € 46,01 € 47,58

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

Min verschil -€ 2,23 -€ 2,84 -€ 1,66 -€ 2,08

Max verschil € 0,10 -€ 0,26 € 0,03 € 0,08

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

08-08-2019 € 17,594 € 17,792 € 17,437 €ct 17,188 €ct 17,382 €ct 17,035

07-08-2019 € 17,578 € 17,761 € 17,461 €ct 17,173 €ct 17,352 €ct 17,058

06-08-2019 € 17,738 € 17,924 € 17,559 €ct 17,329 €ct 17,511 €ct 17,154

05-08-2019 € 17,829 € 17,915 € 17,537 €ct 17,418 €ct 17,502 €ct 17,133

02-08-2019 € 18,128 € 18,150 € 17,732 €ct 17,710 €ct 17,732 €ct 17,323

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

Spread (f-l) -€ 0,807 -€ 0,609 -€ 0,498 -€ct 0,788 -€ct 0,595 -€ct 0,487

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '20

Sett

Base '21

Sett

Base '22

Sett

08-08-2019 € 52,580 € 49,000 € 50,200

07-08-2019 € 52,130 € 49,250 € 50,130

06-08-2019 € 52,540 € 49,470 € 50,280

05-08-2019 € 53,050 € 49,660 € 50,080

02-08-2019 € 54,140 € 51,320 € 51,380

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
Spread (f-l) -€ 1,150 -€ 1,920 -€ 1,050

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 daalde deze week verder doordat er ruim windenergie beschikbaar was. De

spot kwam uit op ongeveer 36.50 €/MWh voor basislast en 41 €/MWh voor piek.

Volgende week kunnen de prijzen nog iets verder omlaag.

De termijnprijzen volgen het sentiment in de oliemarkt en gaan verder naar beneden. De

sterkste daling vond plaats in het 1e jaar, terwijl de daling bij de latere jaren beperkt

bleef.

Het sentiment in de oliemarkt wordt bepaald door de negatieve invloed op de macro-

economie van de handelsoorlog. Minder economische groei betekent minder vraag naar

olie. De vraag is of de OPEC nog meer produktiebeperkingen kan doorvoeren?

Doordat Trump de handelsoorlog met China verder opvoert, komt er druk op de

Amerikaanse centrale bank om de rente verder te verlagen. Hoewel ook in Europa de

marktrente verder daalt, verzwakte de dollar per saldo toch iets.

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 € 0,38 € 0,23 € 0,20 € 0,20

Het sentiment is negatief en een verdere daling lijkt het meest logische scenario. Een

voorwaarde hierbij is dat de CO2 prijs zich inhoudt en niet alsnog naar de 30 euro/ton

gaat.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs volgde deze week het algemene sentiment in de financiële en

energiemarkten en de prijs is nu bijna weer aangekomen bij de laagste jaarprijzen die we

eind juni zagen. Voorlopig zien we de spotvraag niet aantrekken.

De CO2 prijs leek eind vorige week hard op weg nar de 30 euro/ton, maar zakte deze

week uiteindelijk toch weg nadat ook gas en kolen naar beneden kwamen. Er is geen

speciifiek CO2 nieuws momenteel.

In Euro per MWh

De Belgische spotmarkt volgde deze week de Franse markt ver naar beneden. De

gemiddelde spot kwam uit rond de 31 €/MWh, rond de 5 €/MWh lager dan vorige week.

De spotprijs zakte weer iets onder de 10 €/MWh doordat de vraag laag is deze week

(gascentrales uit de markt gedrukt door wind) en gasopslagen al behoorlijk vol zitten. Ook

de aanvoer van LNG blijft doorgaan.

 

De lage spotprijzen en de daling van de olieprijs zorgden ook voor druk op de

termijnprijzen. De prijzen zijn nu weer dicht bij de laagste prijzen van het jaar die we eind

juni / begin juli zagen.

De verslechterende economie houdt het sentiment in de energiemarkt onder druk, terwijl

er ook in de spot meer dan genoeg gas is. Voorlopig lijkt er weinig ruimte te zijn voor een

sterke stijging.

De Belgische termijnmarkt is momenteel sterk gekoppeld met de Nederlandse en Franse

markt en beweegt nauwelijks zelfstandig. Deze week ging de markt in lijn met de rest van

de energiemarkt dan ook verder naar beneden.

Het sentiment in de markt is vrij negatief en er lijkt weinig ruimte te zijn voor een grote

stijging en het meest waarschijnlijk is dat de markt nog iets verder wegzakt.


