
Weekly Update Energy Services 1-11-2019

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

31-10-2019 63,92$     € 57,27 € 25,61 59,62$         € 53,41 1,1162$         

30-10-2019 63,84$     € 57,19 € 26,00 60,41$         € 54,12 1,1162$         

29-10-2019 64,23$     € 57,80 € 25,45 60,98$         € 54,87 1,1113$         

28-10-2019 64,33$     € 58,00 € 25,12 60,94$         € 54,95 1,1091$         

25-10-2019 65,20$     € 58,80 € 24,97 61,58$         € 55,54 1,1088$         

24-10-2019 66,30$     € 59,72 € 25,44 61,31$         € 55,23 1,1102$         

23-10-2019 65,97$     € 59,25 € 24,75 60,89$         € 54,68 1,1135$         

22-10-2019 66,85$     € 60,08 € 25,66 59,70$         € 53,65 1,1127$         

21-10-2019 67,99$     € 60,96 € 25,93 58,90$         € 52,81 1,1153$         

18-10-2019 68,06$     € 60,99 € 25,88 59,27$         € 53,11 1,1159$         

Spread (f-l) -4,14 $      -€ 3,72 -€ 0,27 0,35$           € 0,30 0,0003$         

Datum Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

Peak '23

Sett

31-10-2019 € 55,70 € 56,15 € 57,65 € 59,87

30-10-2019 € 55,65 € 56,40 € 58,00 € 60,22

29-10-2019 € 56,09 € 56,48 € 57,67 € 59,86

28-10-2019 € 55,79 € 56,53 € 57,75 € 59,94

25-10-2019 € 56,13 € 56,50 € 57,75 € 59,94

24-10-2019 € 56,55 € 56,15 € 57,40 € 59,59

23-10-2019 € 56,18 € 55,63 € 56,88 € 59,07

22-10-2019 € 57,28 € 56,91 € 58,16 € 60,35

21-10-2019 € 57,95 € 57,58 € 58,33 € 60,52

18-10-2019 € 57,82 € 57,55 € 58,30 € 60,49

Min verschil -€ 2,25 -€ 1,43 -€ 0,68 -€ 0,65

Datum Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak '23

Sett

31-10-2019 € 43,65 € 43,29 € 42,63 € 43,17

30-10-2019 € 43,89 € 43,45 € 43,21 € 43,76

29-10-2019 € 43,79 € 43,44 € 43,71 € 44,28

28-10-2019 € 43,63 € 43,00 € 43,63 € 44,21

25-10-2019 € 44,37 € 43,22 € 43,71 € 44,28

24-10-2019 € 44,51 € 43,51 € 44,00 € 44,57

23-10-2019 € 44,42 € 43,40 € 44,25 € 44,83

22-10-2019 € 44,88 € 43,37 € 44,23 € 44,80

21-10-2019 € 46,16 € 44,77 € 44,89 € 45,47

18-10-2019 € 45,55 € 44,27 € 44,41 € 44,99

Min verschil -€ 2,51 -€ 1,48 -€ 2,26 -€ 2,30

Max verschil € 0,02 € 0,29 € 0,00 € 0,00

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

31-10-2019 € 16,440 € 17,566 € 17,407 €ct 16,061 €ct 17,161 €ct 17,006

30-10-2019 € 16,393 € 17,623 € 17,542 €ct 16,015 €ct 17,217 €ct 17,138

29-10-2019 € 16,570 € 17,664 € 17,560 €ct 16,188 €ct 17,257 €ct 17,155

28-10-2019 € 16,645 € 17,665 € 17,568 €ct 16,261 €ct 17,258 €ct 17,163

25-10-2019 € 16,847 € 17,724 € 17,606 €ct 16,459 €ct 17,315 €ct 17,200

24-10-2019 € 17,105 € 17,905 € 17,693 €ct 16,711 €ct 17,492 €ct 17,285

23-10-2019 € 16,965 € 17,731 € 17,560 €ct 16,574 €ct 17,322 €ct 17,155

22-10-2019 € 17,121 € 17,823 € 17,574 €ct 16,726 €ct 17,412 €ct 17,169

21-10-2019 € 17,232 € 17,847 € 17,576 €ct 16,835 €ct 17,436 €ct 17,171

18-10-2019 € 17,490 € 18,058 € 17,722 €ct 17,087 €ct 17,642 €ct 17,313

Spread (f-l) -€ 1,050 -€ 0,492 -€ 0,315 -€ct 1,026 -€ct 0,481 -€ct 0,308

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '20

Sett

Base '21

Sett

Base '22

Sett

31-10-2019 € 49,110 € 47,930 € 48,860

30-10-2019 € 49,370 € 48,180 € 49,010

29-10-2019 € 49,430 € 48,140 € 49,080

28-10-2019 € 49,170 € 47,890 € 48,790

25-10-2019 € 49,680 € 48,020 € 49,100

24-10-2019 € 50,060 € 48,250 € 49,250

23-10-2019 € 50,080 € 48,030 € 49,100

22-10-2019 € 50,550 € 48,540 € 49,410

21-10-2019 € 51,640 € 49,460 € 50,150

18-10-2019 € 51,350 € 49,050 € 49,850
Spread (f-l) -€ 2,240 -€ 1,120 -€ 0,990

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 spotmarkt bleef redelijk in de buurt van de Nederlandse markt en kwam op

ongeveer 39 €/MWh uit. Bij koud weer stijgt België vaak wat sneller dan Nederland.

Ondanks het koudere weer kwamen de spotprijzen deze week amper omhoog: 10.50

€/MWh. Er werd nauwelijks nog gas uit de opslagen gehaald en bovendien waren de

koudere temperaturen maar van korte duur.

 

De termijnmarkt realiseert zich dat er echt veel gas is voor de komende winter en de

prijzen zakten deze week verder. De aankondiging dat de bouw van Nordstream 2 verder

kan gaan, zorgde ook voor enige druk op 2021.

De situatie in de gasmarkt is fundamenteel al maanden negatief doordat er meer dan

genoeg gas is. En vooralsnog is er geen trendbreuk in zicht.

De Belgische termijnmarkt voor 2020 volgde de beweging in de gasmarkt en kwam weer

een stuk naar beneden. Inmiddels is de premie van 2020 over 2021 een stuk minder

geworden, in navolging van de gasmarkt die ook harder daalde voor 2020.

De situatie in de Belgische markt is vergelijkbaar met die in Nederland. Goedkoop gas

houdt druk op de prijzen en voorlopig lijkt een draai in de markten ver weg.

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 € 0,05 € 0,52 € 0,77 € 0,01

De zwakke spotmarkt houdt druk op de termijnmarkt en er lijkt vooralsnog geen sprake te

zijn van een draai in de markt. 

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs blijft druk onder vinden van de lage spot gasprijzen, waardoor er relatief

weinig kolencnetrales draaien in Europa, hoewel de Nederlandse wel draaien omdat ze

efficienter zijn dan andere Europese centrales.

De CO2 prijs handelde deze week grotendeels tussen de 25 en 26 €/ton. Er is opluchting

dat een harde Brezit vooralsnog vermeden is, maar de zwakke economie en de lage

gasprijzen (t.o.v. kolen) drukt de vraag naar CO2.

De olievoorraden stegen deze week en dat was het signaal voor de markt om de winsten

van vorige week weer in te leveren. Olie heeft momenteel geen duidelijke trend en

kabbelt rond het 60 $/barrel niveau.

De FED verlaagde de Amerikaanse rente deze week met 25bps, maar gaf ook aan klaar te

zijn voor het jaar. Een lichte verzwakking van de dollar ten opzichte van de euro was het

gevolg.

Kolen

CO2

Olie

€ - $

De spotprijzen kwamen deze week op ongeveer hetzelfde niveau uit als vorige week: 39

€/MWh voor basislast en 47 €/MWh voor piek. De lager dan verwachte spotgasprijzen

waren de belangrijkste reden.

De trend in de termijnmarkt is nog licht negatief voor 2020. 2021 en verder is wat sterker

doordat de CO2 prijzen deze week iets hoger uitkwamen. Bovendien zijn de gasprijzen

voor 2021 een stuk hoger dan voor 2020.


