
Weekly Update Energy Services 4-10-2019

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

03-10-2019 65,05$     € 59,29 € 23,24 57,71$         € 52,60 1,0972$         

02-10-2019 65,20$     € 59,50 € 24,19 57,73$         € 52,69 1,0958$         

01-10-2019 66,20$     € 60,54 € 25,04 59,42$         € 54,34 1,0934$         

30-09-2019 66,20$     € 60,78 € 24,72 59,68$         € 54,79 1,0892$         

27-09-2019 66,60$     € 60,90 € 25,30 60,98$         € 55,76 1,0936$         

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$         

Spread (f-l) -5,45 $      -€ 4,67 -€ 3,29 -7,28 $         -€ 6,36 -0,0051 $       

Datum Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

Peak '23

Sett

03-10-2019 € 56,28 € 55,75 € 57,20 € 59,39

02-10-2019 € 57,06 € 56,31 € 57,76 € 59,95

01-10-2019 € 57,32 € 56,80 € 58,06 € 60,25

30-09-2019 € 57,53 € 56,55 € 58,00 € 60,18

27-09-2019 € 57,52 € 55,64 € 57,21 € 59,39

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

Min verschil -€ 3,55 -€ 3,62 -€ 3,40 -€ 3,39

Datum Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak '23

Sett

03-10-2019 € 43,66 € 42,13 € 42,88 € 44,37

02-10-2019 € 44,51 € 42,41 € 43,58 € 45,09

01-10-2019 € 44,97 € 43,09 € 44,36 € 45,87

30-09-2019 € 45,20 € 42,93 € 43,99 € 45,50

27-09-2019 € 45,03 € 43,67 € 44,49 € 46,00

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

Min verschil -€ 3,71 -€ 3,43 -€ 1,92 -€ 1,63

Max verschil € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

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

03-10-2019 € 17,302 € 17,689 € 17,393 €ct 16,903 €ct 17,281 €ct 16,992

02-10-2019 € 17,499 € 17,936 € 17,547 €ct 17,096 €ct 17,522 €ct 17,142

01-10-2019 € 18,084 € 18,264 € 17,800 €ct 17,667 €ct 17,843 €ct 17,390

30-09-2019 € 17,983 € 18,195 € 17,793 €ct 17,568 €ct 17,776 €ct 17,383

27-09-2019 € 17,928 € 18,163 € 17,716 €ct 17,515 €ct 17,744 €ct 17,308

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

Spread (f-l) -€ 1,353 -€ 0,929 -€ 0,607 -€ct 1,322 -€ct 0,908 -€ct 0,593

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '20

Sett

Base '21

Sett

Base '22

Sett

03-10-2019 € 49,080 € 47,320 € 48,200

02-10-2019 € 49,970 € 47,840 € 48,790

01-10-2019 € 50,370 € 48,240 € 49,120

30-09-2019 € 50,770 € 48,170 € 49,200

27-09-2019 € 51,120 € 48,570 € 49,670

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
Spread (f-l) -€ 3,980 -€ 3,390 -€ 2,720

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

Nu de temperaturen dalen, zien we ook de prijzen in België en Frankrijk wat omhoog

komen. Deze week kwam de spotprijs op ruim 34 €/MWh uit, ruim 2 €/MWh hoger dan

vorige week en komende week zullen ze weer wat stijgen.

Deze week kwamen de spotprijzen nog uit rond de 10 €/MWh, maar de koudere

temperaturen zullen er voor zorgen dat de spotprijzen de komende weken gaan stijgen

naar een niveau van 12 a 13 €/MWh.

 

De Lange termijnmarkt ziet nog steeds weinig risico op hogere prijzen en daarom zakten

de prijzen weer iets weg van de week. De laagste prijzen van het jaar die we begin

September zagen, zijn niet zo heel ver meer weg.

Zolang de gasvoorraden maximaal zijn terwijl er LNG naar Europa blijft komen, is een

serieus herstel van de prijzen niet te verwachten. Onzekerheid is er wel over het einde

van het exportcontract van Russisch gas via  de Oekraïne per 31 december.

De Belgische markt zakte deze week net als de Nederlandse markt, door de lagere CO2 en

gasprijzen. De markt is nu dichtbij de laagste prijzen van dit jaar.

Zo lang de kerncentrales in België en Frankrijk zonder al teveel problemen blijven draaien,

kan de markt nog wel verder naar beneden. Vooral als de CO2 en gasprijzen de huidige

trend naar beneden doorzetten.

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 € 0,11 € 0,00 € 0,00

De zwakkere economie en de lagere olieprijzrn zorgen er voor dat er vooralsnog meer

neerwaarts risico is dan opwaarts potentieel.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

Het negatieve sentiment in de oliemarkt werkte ook door in de kolenmarkt, de prijs zakte

deze week weer iets verder terug. Vooralsnog is er meer dan genoeg steenkool in Europa.

De CO2 prijs zakte deze week hard weg. Dit was ten dele door het negatieve sentiment in

de hele markt, maar ook omdat de dreiging van een harde Brexit steeds concreter wordt.

Saoedi-Arabië heeft de olieproductie weer op het peil van voor de aanslagen. Dit was

geruststellend voor de markt en de prijzen daalden dan ook weer onder de $60.

Stukje bij beetje zakt de euro weg tegen de dollar. Ongetwijfeld tot frustatie van Trump

die wil dat de FED de rente sneller verlaagd. De economische data was deze week zowel

in Europa als in de VS slecht.

Kolen

CO2

Olie

€ - $

De spotprijzen waren deze week marginaal hoger met 38 €/MWh voor basislast en 45

€/MWh voor piek. Hoewel er redelijk wat wind was, was er weinig zon en de vraag trekt

iets aan door de relatief koude temperaturen.

De termijnmarkt kwam deze week naar beneden door de lagere CO2 en gasprijzen. Vooral

de doorbraak van 25 €/ton grens van CO2 heeft het sentiment duidelijk negatief gemaakt.


