
Weekly Update Energy Services 16-8-2019

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

15-08-2019 64,08$     € 57,72 € 25,98 58,83$        € 52,99 1,1102$        

14-08-2019 65,10$     € 58,40 € 26,91 59,11$        € 53,03 1,1147$        

13-08-2019 65,82$     € 58,91 € 27,10 60,76$        € 54,38 1,1173$        

12-08-2019 64,66$     € 57,79 € 26,70 58,47$        € 52,26 1,1189$        

09-08-2019 64,95$     € 57,94 € 28,12 58,41$        € 52,11 1,1210$        

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$        

Spread (f-l) -3,98 $     -€ 3,44 -€ 3,28 -2,34 $         -€ 1,98 -0,0027 $       

Datum Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

Peak '23

Sett

15-08-2019 € 58,00 € 56,50 € 57,75 € 60,23

14-08-2019 € 58,36 € 56,80 € 58,03 € 60,51

13-08-2019 € 58,61 € 57,05 € 58,28 € 60,76

12-08-2019 € 59,00 € 56,95 € 58,18 € 60,66

09-08-2019 € 59,55 € 57,45 € 58,68 € 61,16

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

Min verschil -€ 3,60 -€ 1,90 -€ 1,65 -€ 1,53

Datum Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak '23

Sett

15-08-2019 € 44,71 € 42,93 € 43,17 € 44,64

14-08-2019 € 44,90 € 43,02 € 43,59 € 45,06

13-08-2019 € 45,28 € 42,98 € 43,85 € 45,32

12-08-2019 € 45,19 € 43,52 € 43,69 € 45,16

09-08-2019 € 46,23 € 44,11 € 44,89 € 46,36

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

Min verschil -€ 3,80 -€ 3,15 -€ 2,85 -€ 2,94

Max verschil -€ 0,19 -€ 0,05 -€ 0,42 -€ 0,42

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

15-08-2019 € 17,332 € 17,656 € 17,416 €ct 16,932 €ct 17,249 €ct 17,014

14-08-2019 € 17,483 € 17,812 € 17,541 €ct 17,080 €ct 17,401 €ct 17,137

13-08-2019 € 17,648 € 17,911 € 17,558 €ct 17,241 €ct 17,498 €ct 17,153

12-08-2019 € 17,332 € 17,654 € 17,366 €ct 16,932 €ct 17,247 €ct 16,966

09-08-2019 € 17,602 € 17,788 € 17,578 €ct 17,196 €ct 17,378 €ct 17,173

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
Spread (f-l) -€ 0,796 -€ 0,494 -€ 0,316 -€ct 0,778 -€ct 0,483 -€ct 0,309

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '20

Sett

Base '21

Sett

Base '22

Sett

15-08-2019 € 50,980 € 48,060 € 48,750

14-08-2019 € 51,240 € 48,340 € 49,030

13-08-2019 € 51,730 € 48,660 € 49,500

12-08-2019 € 51,490 € 48,360 € 49,470

09-08-2019 € 52,470 € 49,210 € 50,400

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
Spread (f-l) -€ 3,160 -€ 3,260 -€ 2,630

Alle spreads geven waarde weer van nieuwste datum minus oudste datum (f-l) = first minus last
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danwel financieel advies voor specifieke situaties. Deze data word uitsluitend ter informatie verstrekt. 

De spotmarkt daalde deze week verder doordat er ruime wind opwek was i.c.m. de lage

temperaturen (en dus minder airco's aan) en de vakanties, echter zal de vraag vanaf

volgende week weer groeien, daar de vakanties dan weer ten einde zijn. 

De termijnprijzen volgen het sentiment in de commodity markten en daalden deze

week. Voornamelijk is het effect van een dalende CO2 prijs direct duidelijk in de markt,

waardoor elektriciteit op €58 in de piek voor CAL-20 kon uitkomen.

De handelsoorlog tussen China en de VS zorgt voor zorgen in de markt en daardoor

dalende prijzen. Gisteren werd echter vanuit de OPEC een bericht gepubliceerd om

mogelijk de productie verder te beperken om de prijs en markt te gaan balanceren. 

Doordat President Trump aangaf dat de nieuwe tarieven (tegen China) pas in December

doorgevoerd zullen worden, en er nieuwe gesprekken tussen beide partijen zullen

plaatsvinden over twee weken, verbeterde de $ koers iets tegen de €. 

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 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Die €58 in de piek voor 2020 lijkt op een bodem. In April zagen we die het eerst om pas

in Juli terug te vallen op die prijs en daarna pas weer deze week. Het is dan ook mogelijk 

dat er een lichte correctie naar boven zal komen de komende week.  

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs zakte deze week iets na een lichte stijging aan het begin van de week toen

alle markten het groen in gingen door positief nieuws vanuit de VS dat President Trump

de volgende ronde tarieven tegen China pas in December zal doorvoeren. 

De CO2 prijs leek onderweg naar de €30 echter daalde deze de afgelopen dagen fors. Dit

komt voornamelijk op dit moment door de lage vraag, voldoende opwek vanuit

renewables, en de naderende Brexit - en onzekerheid hieromtrent. 

In Euro per MWh

De Belgische spotmarkt ging deze week onder lage vraag en voldoende opwek vanuit

wind hard omlaag. Enkele uren moregen is de prijs zelfs de €15/MWh iets wat we niet

vaak in de Belgische markt terug zien. 

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

prijs kan bijna richting de 9 €/MWh op dit moment. Desondanks verwacht onderhoud

verwachten we mogelijke verdere daling op de spot. 

 

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

termijnprijzen. De prijzen gingen deze week verder onderuit. Deze daling zal naar

verwachting echter in de nabije toekomst wel gaan remmen.  

De commodity markten stemmen niet positief op dit moment, echter zien we de

olieprijs mogelijk wel iets opkrabbelen de komende week, iets wat mogelijk de

gasmarkt wat weerstand zal geven en mogelijk iets omhoog kan zetten. 

De Belgische termijnmarkt is op dit moment ook zwak. De prijzen gingen minder hard

onderuit dan in Nederland, daar de prijs in Belgie minder onder druk staat van CO2 en

kolen, daar er geen kolencentrales in Belgie zitten. 

De termijnmarkt heeft geen duidelijke trend. De opwek vanuit wind en de kerncentrales

draaien goed, waardoor het opwaartse risico momenteel ook beperkt is, het lijkt ook

dat we een vlakke prijsbeweging zullen zien de komende week. 


