
Weekly Update Energy Services 20-9-2019

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

19-09-2019 69,89$     € 63,20 € 25,95 64,40$         € 58,24 1,1058$         

18-09-2019 69,11$     € 62,62 € 25,45 63,69$         € 57,71 1,1037$         

17-09-2019 69,71$     € 63,01 € 26,22 64,58$         € 58,37 1,1064$         

16-09-2019 70,79$     € 64,28 € 27,04 68,42$         € 62,13 1,1012$         

13-09-2019 68,43$     € 61,82 € 26,37 60,22$         € 54,40 1,1070$         

12-09-2019 68,10$     € 61,50 € 26,43 60,38$         € 54,53 1,1073$         

11-09-2019 67,68$     € 61,46 € 26,27 60,81$         € 55,22 1,1012$         

10-09-2019 68,40$     € 61,91 € 26,72 62,38$         € 56,46 1,1049$         

09-09-2019 66,23$     € 59,98 € 25,02 62,59$         € 56,68 1,1043$         

06-09-2019 65,83$     € 59,70 € 25,08 61,54$         € 55,81 1,1027$         

Spread (f-l) 4,06$       € 3,50 € 0,87 2,86$           € 2,43 0,0031$         

Datum Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

Peak '23

Sett

19-09-2019 € 59,38 € 58,83 € 60,06 € 62,24

18-09-2019 € 58,93 € 57,97 € 59,19 € 61,37

17-09-2019 € 60,48 € 59,22 € 60,44 € 62,62

16-09-2019 € 60,69 € 59,36 € 60,93 € 63,14

13-09-2019 € 59,78 € 58,70 € 60,28 € 62,49

12-09-2019 € 59,92 € 58,33 € 59,85 € 62,06

11-09-2019 € 59,48 € 59,86 € 61,00 € 63,07

10-09-2019 € 59,55 € 58,61 € 60,71 € 63,10

09-09-2019 € 56,90 € 57,85 € 59,95 € 62,61

06-09-2019 € 56,82 € 57,48 € 59,58 € 62,24

Min verschil -€ 1,31 -€ 1,03 -€ 0,94 -€ 0,90

Datum Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak '23

Sett

19-09-2019 € 47,11 € 44,81 € 44,40 € 46,04

18-09-2019 € 46,49 € 45,14 € 43,88 € 45,39

17-09-2019 € 48,04 € 46,19 € 44,89 € 46,40

16-09-2019 € 48,65 € 46,80 € 45,30 € 46,80

13-09-2019 € 47,18 € 45,50 € 44,47 € 46,12

12-09-2019 € 46,78 € 45,19 € 44,60 € 46,48

11-09-2019 € 47,94 € 46,01 € 45,16 € 48,41

10-09-2019 € 46,42 € 45,10 € 43,83 € 46,90

09-09-2019 € 44,67 € 43,53 € 42,45 € 44,55

06-09-2019 € 44,36 € 43,02 € 42,08 € 44,74

Min verschil -€ 1,54 -€ 1,99 -€ 0,90 -€ 2,37

Max verschil € 2,75 € 1,79 € 2,33 € 0,65

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

19-09-2019 € 18,249 € 18,330 € 17,736 €ct 17,828 €ct 17,907 €ct 17,327

18-09-2019 € 18,136 € 18,169 € 17,689 €ct 17,718 €ct 17,750 €ct 17,281

17-09-2019 € 18,354 € 18,355 € 17,840 €ct 17,931 €ct 17,932 €ct 17,429

16-09-2019 € 19,205 € 19,045 € 18,379 €ct 18,762 €ct 18,606 €ct 17,955

13-09-2019 € 17,998 € 17,920 € 17,613 €ct 17,583 €ct 17,507 €ct 17,207

12-09-2019 € 18,079 € 18,006 € 17,671 €ct 17,662 €ct 17,591 €ct 17,264

11-09-2019 € 18,474 € 18,570 € 18,175 €ct 18,048 €ct 18,142 €ct 17,756

10-09-2019 € 18,442 € 18,627 € 18,233 €ct 18,017 €ct 18,198 €ct 17,813

09-09-2019 € 17,077 € 17,871 € 17,859 €ct 16,683 €ct 17,459 €ct 17,447

06-09-2019 € 16,994 € 17,722 € 17,633 €ct 16,602 €ct 17,313 €ct 17,226

Spread (f-l) € 1,255 € 0,608 € 0,103 €ct 1,226 €ct 0,594 €ct 0,101

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '20

Sett

Base '21

Sett

Base '22

Sett

19-09-2019 € 52,570 € 49,950 € 50,490

18-09-2019 € 52,230 € 49,880 € 50,310

17-09-2019 € 53,620 € 50,760 € 50,740

16-09-2019 € 54,320 € 51,400 € 51,400

13-09-2019 € 53,210 € 50,400 € 50,560

12-09-2019 € 52,790 € 50,290 € 50,450

11-09-2019 € 53,690 € 50,830 € 51,030

10-09-2019 € 52,550 € 49,950 € 50,260

09-09-2019 € 50,170 € 48,720 € 49,380

06-09-2019 € 50,000 € 48,500 € 49,130
Spread (f-l) € 2,570 € 1,450 € 1,360

Alle spreads geven waarde weer van nieuwste datum minus oudste datum (f-l) = first minus last

De Daily 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 spotprijzen kwamen deze week op ongeveer hetzelfde niveau uit als vorige week: 38

€/MWh voor basislast en 42.50 €/MWh voor piek. Volgende week is er meer wind en

hogere temperaturen, dus een lagere prijs.

Hoewel de markt maandag hard steeg door de ontwikkelingen in Saudi-Arabië, kwam

woensdag uit Frankrijk het bericht dat de mogelijke problemen met lasnaden aan de

generatoren van kerncentrales mee vallen, waardoor prijzen omlaag kwamen.

Olie steeg maandag erg hard door de aanvallen op olieproduktiefaciliteiten in Saudi-

Arabië. Later zakte de markt weg omdat Saudi-Arabië claimt de reparaties redelijk snel te

kunnen uitvoeren. Het risico van een escalatie blijft echter.

De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, verlaagde de rente met 0.25%.

Uiteraard was dit niet genoeg voor Trump, maar het was in lijn met de verwachtingen van

de markt en de €/$ was daarom praktisch onveranderd.

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 € 2,56 € 1,35 € 0,87 € 0,87

In de Europese markt zijn er weinig problemen, maar de risico's in de oliemarkt zijn

duidelijk gestegen. Indirect werkt dit toch door in de electriciteitsprijzen, zodat zeker de

langere termijn prijzen niet snel naar beneden zullen komen.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs trekt weer iets verder aan. De markt profiteerde van het positieve

sentiment in de oliemarkt en daarnaast zien we de gebruikelijke vraag om voorraden op

te kunnen bouwen voor de winter.

De CO2-markt trok aan het begin van de week aan in reactie op de stijging van de gas- en

elektraprijzen, maar deze prijsstijging kon niet vastgehouden worden. Het risico van een

harde Brexit speelt de CO2 markt ook nog parten.

In Euro per MWh

De Belgische spotprijzen trekken licht aan deze week naar 37 €/MWh van 35.50 €/MWh,

maar blijven voorlopig onder het niveau van de Nederlandse en Duitse markt.

De korte termijn gasmarkt verzwakte deze week en de spotprijs zakte weer onder de 10

€/MWh. Het verhaal is bekend: de gasopslagen zijn vol en er is voldoende aanvoer van

LNG om het onderhoud aan Noorse velden op te vangen.

 

De termijnmarkt reageerde heftig op de gestegen olieprijs. Hoewel er geen directe olie-

indexatie meer is in Nederland, heeft de gasmarkt nog wel een sterke correlatie met de

olieprijs door bijv. olieindexatie in LNG contracten of landen buiten Europa.

De gestegen risico's in de oliemarkt geven ook steun aan de gasmarkt, met name voor

2021 en verder. Voor 2020 zien we een gezonde vraag/aanbod situatie en daarom ook

minder opwaarts risico.

De Belgische markt werd gerustgesteld door de aankondiging dat de problemen bij Franse

kerncentrales mee lijken te vallen. Dus ondanks de hogere olie- en gasprijzen kwam de

Belgische markt per saldo iets naar beneden.

De vraag/aanbod situatie ziet er heel gezond uit. Zonder verdere escalatie in het Midden-

Oosten moet de prijs langzaam iets verder naar beneden kunnen komen.


