
Weekly Update Energy Services 27-9-2019

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

26-09-2019 66,60$     € 60,99 € 25,64 62,74$         € 57,45 1,0920$         

25-09-2019 66,09$     € 60,28 € 25,21 62,42$         € 56,93 1,0963$         

24-09-2019 67,65$     € 61,51 € 25,54 62,59$         € 56,91 1,0998$         

23-09-2019 68,85$     € 62,65 € 25,80 64,44$         € 58,63 1,0990$         

20-09-2019 70,50$     € 63,96 € 26,53 64,99$         € 58,96 1,1023$         

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$         

Spread (f-l) -1,83 $      -€ 0,83 -€ 0,73 2,52$           € 3,05 -0,0150 $       

Datum Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

Peak '23

Sett

26-09-2019 € 57,79 € 55,97 € 58,93 € 61,11

25-09-2019 € 58,20 € 56,81 € 58,38 € 60,56

24-09-2019 € 59,20 € 58,38 € 59,63 € 61,81

23-09-2019 € 59,12 € 58,42 € 59,80 € 62,01

20-09-2019 € 59,83 € 59,37 € 60,60 € 62,78

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

Min verschil -€ 2,90 -€ 3,40 -€ 2,00 -€ 2,03

Datum Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak '23

Sett

26-09-2019 € 46,14 € 44,41 € 43,48 € 44,99

25-09-2019 € 45,65 € 43,75 € 43,58 € 45,09

24-09-2019 € 46,43 € 44,54 € 44,05 € 44,40

23-09-2019 € 46,74 € 44,86 € 44,63 € 45,03

20-09-2019 € 47,37 € 45,56 € 44,80 € 45,23

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

Min verschil -€ 2,51 -€ 2,39 -€ 1,83 -€ 1,81

Max verschil € 0,49 € 0,65 € 0,00 € 0,59

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

26-09-2019 € 18,091 € 18,298 € 17,798 €ct 17,674 €ct 17,876 €ct 17,388

25-09-2019 € 17,938 € 18,169 € 17,744 €ct 17,524 €ct 17,750 €ct 17,335

24-09-2019 € 18,265 € 18,464 € 17,874 €ct 17,844 €ct 18,038 €ct 17,462

23-09-2019 € 18,344 € 18,496 € 17,954 €ct 17,921 €ct 18,070 €ct 17,540

20-09-2019 € 18,655 € 18,618 € 18,000 €ct 18,225 €ct 18,189 €ct 17,585

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

Spread (f-l) € 0,093 € 0,378 € 0,185 €ct 0,091 €ct 0,369 €ct 0,181

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '20

Sett

Base '21

Sett

Base '22

Sett

26-09-2019 € 51,170 € 48,700 € 49,450

25-09-2019 € 50,970 € 48,480 € 49,380

24-09-2019 € 51,980 € 49,420 € 50,080

23-09-2019 € 52,090 € 49,750 € 50,140

20-09-2019 € 53,060 € 50,710 € 50,920

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
Spread (f-l) -€ 2,040 -€ 1,700 -€ 1,110

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. 

In Euro per MWh

De Belgische spotprijs kwam deze week ruim onder Nederland uit op 32 €/MWh, de

goede beschikbaarheid van de kerncentrales zorgt ervoor dat als er veel wind is, de prijs

snel naar beneden kan zakken omdat er dan nauwelijks gascentrales draaien.

De spotprijzen in de gasmarkt kabbelden deze week rond de 10 €/MWh. Het grote

onderhoud aan Noorse productievelden is in de afrondende fase, dus het aanbod gaat

weer omhoog en de langzaam stijgende wintervraag kan makkelijk afgedekt worden.

 

Lange termijn gasprijzen waren deze week iets lager dan vorige week, waarbij met name

de prijzen voor 2021 en 2022 door de oliemarkt worden gestuurd.

Door de hoge gasvoorraden in Europa is het risico op prijspieken komende winter niet al

te hoog, maar dit is ten dele al ingeprijsd in de markt. De markt is al veel afgekomen en

daarom zullen de termijnprijzen slechts langzaam verder zakken.

De risicopremie loopt uit de winterprijzen nu er geen al te grote problemen lijken te zijn

met de Franse kerncentrales.

Vooralsnog lijkt de trend toch weer naar beneden gericht te zijn. De vraag/aanbod situatie 

is prima in België en het risico van prijspieken is momenteel heel beperkt.

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 € 0,55 € 0,55

De electriciteitsprijzen zijn momenteel niet heel duur t.o.v. de gasprijzen. Dit betekent

dat voor lagere prijzen ook de gasmarkt verder naar beneden moet.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

Deze week zakte de kolenprijs iets weg. De voorraden bij de kolenterminals in West-

Europa zijn nog steeds aan de hoge kant en met de huidige lage gasprijs is er weinig

noodzaak om veel kolencentrales te draaien.

De CO2 prijs handelde deze week het grootste deel van de tijd tussen de 25 en 26 €/ton.

Die 25 €/ton lijkt een harde steun, die niet snel gebroken gaat worden, tenzij we in de

komende weken bijv. een harde Brexit krijgen.

De oliemarkt kwam deze week naar beneden nu Saudi-Arabië de olieproductie weer aan

het opvoeren is. Hoewel het afwachten blijft of er nog een actie komt van VS en of Saudi-

Arabië richting Iran.

De strijd tussen de euro en de dollar om te kijken wie de zwakste is, werd deze week

gewonnen door de euro. De euro zakte door het 1.10 €/$ niveau heen na tegenvallende

economische cijfers.

Kolen

CO2

Olie

€ - $

De spotprijzen zijn deze week 37 €/MWh voor basislast en 45 €/MWh voor pieklast.

Tijdens piekuren was er relatief weinig import en vaak zelfs export naar Duitsland,

doordat de markt daar momenteel krapper is dan in Nederland.

De termijnmarkt is aan het wekzakken naar het pre-Saudi Arabië niveau. Het hielp

uiteraard dat ook de gas en de CO2 markt lager uitkwamen.


