
Weekly Update Energy Services 10-1-2020

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

09-01-2020 64,72$     € 58,27 € 24,67 65,37$         € 58,85 1,1108$         

08-01-2020 64,33$     € 57,88 € 24,08 65,58$         € 59,00 1,1115$         

07-01-2020 64,33$     € 57,69 € 24,55 68,94$         € 61,82 1,1152$         

06-01-2020 63,28$     € 56,56 € 24,23 68,08$         € 60,85 1,1189$         

03-01-2020 63,05$     € 56,49 € 24,98 70,25$         € 62,94 1,1162$         

02-01-2020 62,30$     € 55,79 € 24,39 68,19$         € 61,06 1,1167$         

31-12-2019 62,10$     € 55,43 € 24,64 66,23$         € 59,11 1,1204$         

30-12-2019 62,00$     € 55,91 € 25,09 66,39$         € 59,87 1,1089$         

27-12-2019 62,62$     € 56,47 € 26,70 66,39$         € 59,87 1,1089$         

24-12-2019 62,82$     € 56,65 € 26,08 66,39$         € 59,87 1,1089$         

Spread (f-l) 1,90$       € 1,62 -€ 1,41 -1,02 $         -€ 1,02 0,0019$         

Datum Peak ´21

Sett

Peak ´22

Sett

Peak ´23

Sett

Peak ´24

Sett

09-01-2020 € 53,17 € 55,75 € 56,52 € 56,50

08-01-2020 € 52,33 € 55,16 € 56,00 € 55,98

07-01-2020 € 52,00 € 54,98 € 55,85 € 55,83

06-01-2020 € 52,25 € 55,13 € 55,97 € 55,95

03-01-2020 € 51,95 € 54,65 € 55,83 € 55,66

02-01-2020 € 51,13 € 53,62 € 54,88 € 54,71

31-12-2019 € 51,73 € 54,25 € 55,51 € 55,34

30-12-2019 € 52,23 € 54,75 € 56,01 € 0,00

27-12-2019 € 53,29 € 55,81 € 57,07 € 0,00

24-12-2019 € 53,29 € 55,81 € 57,07 € 0,00

Min verschil -€ 0,12 -€ 0,06 -€ 0,55

Datum Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak 

'23 Sett

Offpeak '24

Sett

09-01-2020 € 41,23 € 41,99 € 42,68 € 42,30

08-01-2020 € 40,89 € 41,29 € 42,25 € 41,95

07-01-2020 € 40,84 € 41,13 € 41,65 € 41,38

06-01-2020 € 40,90 € 41,42 € 41,49 € 41,12

03-01-2020 € 41,15 € 42,02 € 41,70 € 41,41

02-01-2020 € 40,27 € 41,92 € 42,08 € 41,80

31-12-2019 € 40,63 € 41,50 € 42,23 € 42,13

30-12-2019 € 40,98 € 41,84 € 42,57 € 0,00

27-12-2019 € 42,08 € 42,25 € 42,95 € 0,00

24-12-2019 € 42,08 € 42,25 € 42,95 € 0,00

Min verschil -€ 0,85 -€ 0,26 -€ 0,27 € 0,00

Max verschil € 0,97 € 0,86 € 1,19 € 0,92

Datum Cal-21 Cal-22 Cal-23 Cal-21 Cal-22 Cal-23

09-01-2020 € 16,799 € 17,573 € 17,256 €ct 16,412 €ct 17,168 €ct 16,858

08-01-2020 € 16,614 € 17,485 € 17,278 €ct 16,231 €ct 17,082 €ct 16,880

07-01-2020 € 16,453 € 17,300 € 17,132 €ct 16,074 €ct 16,901 €ct 16,737

06-01-2020 € 16,650 € 17,461 € 17,250 €ct 16,266 €ct 17,058 €ct 16,852

03-01-2020 € 16,918 € 17,606 € 17,481 €ct 16,528 €ct 17,200 €ct 17,078

02-01-2020 € 16,305 € 17,167 € 16,945 €ct 15,929 €ct 16,771 €ct 16,554

31-12-2019 € 16,350 € 17,100 € 16,982 €ct 15,973 €ct 16,706 €ct 16,590

30-12-2019 € 16,525 € 17,403 € 17,290 €ct 16,144 €ct 17,002 €ct 16,891

27-12-2019 € 16,898 € 17,583 € 17,426 €ct 16,508 €ct 17,178 €ct 17,024

24-12-2019 € 16,934 € 17,555 € 17,328 €ct 16,544 €ct 17,150 €ct 16,928

Spread (f-l) -€ 0,135 € 0,018 -€ 0,072 -€ct 0,132 €ct 0,018 -€ct 0,070

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base-21 

Sett

Base-22 

Sett

Base-23 

Sett

09-01-2020 € 45,640 € 47,390 € 48,160

08-01-2020 € 45,380 € 46,930 € 48,100

07-01-2020 € 45,430 € 47,070 € 48,210

06-01-2020 € 45,580 € 47,090 € 48,090

03-01-2020 € 45,810 € 47,360 € 47,720

02-01-2020 € 44,810 € 46,800 € 47,160

31-12-2019 € 44,880 € 47,000 € 47,360

30-12-2019 € 45,180 € 46,940 € 0,000

27-12-2019 € 46,170 € 48,430 € 0,000

24-12-2019 € 45,620 € 47,770 € 0,000
Spread (f-l) € 0,020 -€ 0,380 € 48,160

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. 

Aanhoudend mild weer met vrij veel wind blijft de spotprijs onder druk houden. De spot

kwam deze week op 37 €/MWh uit voor basislast en 45 €/MWh voor pieklast. Ook

komende week wordt er veel wind verwacht met de corresponderende prijsdruk.

De termijnmarkt is deze week iets aangetrokken ten opzichte van de lage prijzen die we

helemaal aan het begin van het jaar hebben gezien. Met name de stijging in de kolenprijs

en licht herstel in de gasprijs waren hier belangrijk voor.

De olieprijs werd deze week sterk omhoog gedreven door de liquidatie van de Iraanse

generaal Suleimani. Beide partijen zijn echter voorzichtig met een verder escalatie, dus de

olieprijzen zijn weer enigszins tot rust gekomen, maar blijven vrij sterk.

Werkgelegenheidsdata voor 2019 zijn in de VS naar beneden bijgesteld. Voor Europa

wordt in 2020 een lagere economische groei verwacht dan in 2019, maar nog wel positief,

hoewel de Duitse industriële productie cijfers momenteel krimp laat zien.
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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 € 2,04 € 2,13 € 1,64

De markt kan niet altijd dalen en dus zagen we deze week een herstel van de prijzen,

maar wel binnen de dalende trend. Een trendbreuk lijkt nog wel even te duren.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs is licht aan het aantrekken. De Aziatische markt trekt aan met name door

vraag uit India en de verwachting dat China in 2020 minder importbeperkingen zal

opleggen. Bosbranden in Australië zijn ook een risico voor Australische productie.

Het opstarten van de dagelijkse veilingen door de EU heeft de prijzen onder druk gezet.

Daarnaast wacht de markt af wanneer het VK zijn veilingvolumes voor 2019 op de markt

gaat zetten. Deze waren achter gehouden ivm onduidelijkheid omtrent Brexit.

In Euro per MWh

Hoewel de meeste Franse kerncentrales, evenals de Belgische, weer beschikbaar zijn,

blijft er een stakingsrisico momenteel. Deze week was de temperatuur echter mild, dus

kwam de prijs op slechts 38 €/MWh uit.

Het milde weer zorgt voor een lage vraag naar gas. Hoewel er vanuit Rusland deze week

wat minder gas kwam, blijft er meer dan genoeg aanbod en de spotprijs kwam dan ook uit

op 12 €/MWh. Laag voor de tijd van het jaar.

 

De termijnmarkt reageerde vrij heftig op de sterke stijging in de olieprijs, maar aangezien

die niet doorzette, kwam de gasmarkt ook weer iets naar beneden. Per saldo is de markt

deze week wel iets sterker.

De fundamentele situatie is nog onveranderd: volle gasopslagfacilteiten, veel aanvoer van

LNG en een lage gasvraag door het milde weer. Voorlopig gaan we dus geen echte draai in

de gasmarkt zien.

De termijnmarkt startte het jaar met de laagste prijs sinds enkele jaren, maar de stijgende

olie en gasprijs resulteerde ook in een hogere elektra prijs.

De vraag/aanbod situatie in België blijft gezond door de goede beschikbaarheid van de

kerncentrales.Vooralsnog blijft de markt nog in de dalende trend zitten.


