
Weekly Update Energy Services 11-10-2019

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

10-10-2019 68,12$     € 61,83 € 23,26 59,10$         € 53,64 1,1018$         

09-10-2019 68,00$     € 61,89 € 22,65 58,32$         € 53,08 1,0987$         

08-10-2019 67,65$     € 61,71 € 22,53 58,01$         € 52,92 1,0963$         

07-10-2019 66,73$     € 60,80 € 23,41 58,66$         € 53,45 1,0975$         

04-10-2019 65,68$     € 59,81 € 22,94 58,30$         € 53,09 1,0981$         

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$         

Spread (f-l) 1,52$       € 0,93 -€ 2,04 -1,88 $         -€ 2,12 0,0082$         

Datum Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

Peak '23

Sett

10-10-2019 € 56,70 € 56,15 € 57,42 € 59,61

09-10-2019 € 56,55 € 55,92 € 57,14 € 59,33

08-10-2019 € 56,25 € 55,73 € 57,25 € 59,44

07-10-2019 € 56,30 € 55,70 € 56,85 € 59,04

04-10-2019 € 56,36 € 55,90 € 56,95 € 59,14

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

Min verschil -€ 0,83 -€ 0,65 -€ 0,64 -€ 0,64

Datum Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak '23

Sett

10-10-2019 € 44,26 € 42,73 € 43,15 € 43,71

09-10-2019 € 44,32 € 42,77 € 43,39 € 44,02

08-10-2019 € 44,12 € 42,76 € 43,30 € 44,79

07-10-2019 € 43,89 € 42,70 € 43,65 € 45,14

04-10-2019 € 44,06 € 42,55 € 43,51 € 45,01

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

Min verschil -€ 0,94 -€ 0,94 -€ 1,34 -€ 2,30

Max verschil € 0,59 € 0,60 € 0,27 € 0,00

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

10-10-2019 € 17,681 € 18,177 € 18,000 €ct 17,273 €ct 17,758 €ct 17,585

09-10-2019 € 17,465 € 18,025 € 17,768 €ct 17,062 €ct 17,609 €ct 17,358

08-10-2019 € 17,357 € 17,906 € 17,650 €ct 16,957 €ct 17,493 €ct 17,243

07-10-2019 € 17,283 € 17,874 € 17,579 €ct 16,885 €ct 17,462 €ct 17,174

04-10-2019 € 17,327 € 17,787 € 17,488 €ct 16,928 €ct 17,377 €ct 17,085

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

Spread (f-l) -€ 0,247 € 0,014 € 0,284 -€ct 0,241 €ct 0,014 €ct 0,277

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '20

Sett

Base '21

Sett

Base '22

Sett

10-10-2019 € 49,740 € 47,600 € 48,580

09-10-2019 € 49,550 € 47,600 € 48,480

08-10-2019 € 49,330 € 47,430 € 48,820

07-10-2019 € 49,250 € 47,490 € 48,350

04-10-2019 € 49,410 € 47,520 € 48,400

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
Spread (f-l) -€ 1,380 -€ 0,970 -€ 1,090

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

Het tijdelijk stilleggen van één Belgische kerncentrale maakte weinig uit voor de markt en

de spot kwam lager uit dan vorige week: 33 €/MWh. De grote hoeveelheid windenergie

was deze week erg belangrijk.

Door relatief mild weer stijgen de spotprijzen voorlopig nog niet naar een niveau wat

normaal is voor de winter. Deze week kwam uit op 10.50 €/MWh gemiddeld en dat is nog

steeds erg zwak.

 

De lange termijnmarkt trok zich deze week weinig aan van de lage spotmarkt en had meer

aandacht voor aantrekkende olieprijzen. Vooral 2021 en 2022 stegen redelijk door,

aangezien ze weinig last hebben van de spot.

Het is nog veel te vroeg in de winter voor een volledige capitulatie van de termijnmarkt,

maar als de spot maar lang genoeg zwak blijft, zal de termijnmarkt uiteindelijk moeten

volgen. Verwacht meer druk op de 2020 dan op 2021-2022.

De Belgische termijnmarkt eindigde deze week per saldo iets hoger, met dank aan het

herstel van de CO2 markt en de hogere gasprijzen in de lange termijnmarkt.

De vraag/aanbod situatie in België is goed momenteel, waardoor het opwaarts potentieel

voor de winter beperkt is. Maar veel van de risicopremie is al uit de termijnmarkt, dus de

prijzen kunnen slechts langzaam zakken.

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 € 0,45 € 0,51 € 0,57 € 0,28

Op dit moment willen de elektra prijzen niet echt naar beneden komen, ondanks de lage

spotmarkt. Vergeleken met de huidige gasprijzen is elektriciteit niet heel duur, dus moet

eerst gas verder naar beneden voordat elektra ook gaat.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De Aziatische kolenmarkt trekt aan momenteel, met name gedreven door een

aantrekkende vraag vanuit China, waar de overheid meer import heeft toegestaan. Dit

trekt ook de Europese markt langzaam omhoog.

CO2 wordt momenteel volledig gedreven door het sentiment rond Brexit. Donderdag was

het overleg tussen Boris Johnson en de Ierse premier redelijk positief, met als gevolg dat

de CO2 prijzen weer wat stijgen.

Positieve opmerkingen van Trump over het handelsoverleg zetten de oliemarkt hoger (net

als de financiële markten). Een aantrekkende wereldeconomie zou ook de vraag naar olie

kunnen helpen.

De FED suggereerde deze week dat er meer monetaire verruiming (lees: opkopen van

obligaties) zou kunnen komen. Dit zette druk op de rente in de VS en op de euro/dollar

koers.

Kolen

CO2

Olie

€ - $

Er was deze week behoorlijk veel wind en de beschikbaarheid van conventionele

centrales is ook verbeterd. De spot kwam daarom een stuk lager uit dan vorige week op

ongeveer 34 €/MWh voor basislast en 41 €/MWh voor pieklast.

De termijnmarkt was per saldo niet heel erg veranderd deze week. Een tijdelijke daling

van CO2 werd gecompenseerd door hogere gas en kolenprijzen. Door de stijging van CO2

aan het einde van de week eindigen elektra zelfs iets hoger.


