
Weekly Update Energy Services 17-1-2020

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

16-01-2020 62,00$     € 55,60 € 24,85 64,45$         € 57,80 1,1151$         

15-01-2020 62,90$     € 56,41 € 24,51 64,45$         € 57,80 1,1151$         

14-01-2020 63,33$     € 56,87 € 23,84 64,33$         € 57,77 1,1136$         

13-01-2020 65,42$     € 58,74 € 24,14 64,25$         € 57,69 1,1137$         

10-01-2020 64,73$     € 58,15 € 24,21 65,03$         € 58,42 1,1132$         

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$         

Spread (f-l) -1,05 $      -€ 0,89 -€ 0,13 -5,80 $         -€ 5,14 -0,0011 $       

Datum Peak ´21

Sett

Peak ´22

Sett

Peak ´23

Sett

Peak ´24

Sett

16-01-2020 € 51,95 € 54,44 € 55,43 € 55,41

15-01-2020 € 52,18 € 54,65 € 55,64 € 55,62

14-01-2020 € 52,13 € 54,57 € 55,34 € 55,32

13-01-2020 € 53,24 € 55,68 € 56,45 € 56,43

10-01-2020 € 53,14 € 55,58 € 56,35 € 56,33

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

Min verschil -€ 1,29 -€ 1,31 -€ 1,09 -€ 1,09

Datum Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak 

'23 Sett

Offpeak '24

Sett

16-01-2020 € 40,04 € 41,53 € 42,49 € 42,06

15-01-2020 € 40,19 € 41,26 € 41,91 € 41,42

14-01-2020 € 40,32 € 41,27 € 42,08 € 41,60

13-01-2020 € 41,08 € 41,95 € 42,47 € 42,07

10-01-2020 € 41,17 € 41,90 € 42,42 € 42,02

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

Min verschil -€ 1,19 -€ 0,49 -€ 0,19 -€ 0,23

Max verschil € 0,00 € 0,41 € 1,00 € 0,65

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

16-01-2020 € 15,950 € 17,027 € 16,870 €ct 15,582 €ct 16,634 €ct 16,481

15-01-2020 € 16,150 € 17,097 € 16,894 €ct 15,778 €ct 16,703 €ct 16,504

14-01-2020 € 16,261 € 17,162 € 16,868 €ct 15,886 €ct 16,766 €ct 16,479

13-01-2020 € 16,677 € 17,477 € 17,164 €ct 16,293 €ct 17,074 €ct 16,768

10-01-2020 € 16,671 € 17,477 € 17,183 €ct 16,287 €ct 17,074 €ct 16,787

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

Spread (f-l) -€ 0,968 -€ 0,579 -€ 0,611 -€ct 0,946 -€ct 0,566 -€ct 0,597

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base-21 

Sett

Base-22 

Sett

Base-23 

Sett

16-01-2020 € 44,250 € 46,400 € 47,450

15-01-2020 € 44,520 € 46,450 € 47,420

14-01-2020 € 44,460 € 46,470 € 47,350

13-01-2020 € 45,750 € 47,320 € 48,190

10-01-2020 € 45,490 € 47,130 € 48,070

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
Spread (f-l) -€ 1,560 -€ 0,960 -€ 0,270

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 Franse markt heeft te kampen met de aanhoudende stakingen, maar met het huidige

milde winterweer maakt het niet veel uit. De Belgische spot kwam uit op 34 €/MWh.

Volgende week zakte de temperatuur dus gaat de spotprijs wel wat omhoog.

Het aanhoudend milde weer zorgt ervoor dat de gasprijs verder wegzakt. Zelfs een

koudegolf in Februari zou geen probleem moeten zijn. De spot kwam deze week uit op

11.5 €/MWh.

 

Nu de olieprijs weer terugzakt naar het niveau van voor de VS-Iran onrust, zien we dat de

lange termijn gasprijzen de spotmarkt naar beneden kunnen volgen. De prijs voor 2021

zakte nu voor het eerst onder de 16 €/MWh.

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 dalende trend op de termijnmarkt zet onverbiddelijk door en we zien nu prijzen die

we al enkele jaren niet meer gezien hebben.

De Belgische overheid gaf aan nog steeds al kerncentrales in 2025 te willen sluiten. Dit is

een ambitieus programma, wat de markt in de periode vanaf 2023 wel zal gaan

verkrappen.

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 € 0,09 € 0,09

De aangekondigde Duitse plannen voor sluiting van kolencentrales zullen de West-

Europese markt in de komende jaren wel aanzienlijk gaan verkrappen. Het neerwaarts

potentieel voor elektra is daarom minder dan voor gas.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

Hoewel korte termijn effecten, zoals overstroming in Zuid-Afrikaanse mijnen, iets steun

geven, blijft het lange termijn plaatje negatief voor kolen. De Duitse regering heeft een

plan voor de afbouw van de kolencentrales goedgekeurd.

De CO2 markt was in een positieve stemming deze week, dat komt doordat in het Duitse

plan voor de kolenafbouw de CO2 rechten van deze centrales van de markt worden

gehaald, waardoor het aanbod dus beperkt wordt.

Het effect van de onrust tussen de VS en Iran is alweer uit de olieprijs gelopen. Cijfers van

het International Energy Agency wijzen op een flinke stijging van de niet-OPEC

olieproduktie in 2020.

Goede macro-economische cijfers in de VS deze week, maar tegenvallende in China.

Inmiddels is wel het handelsakkoord Fase 1 getekend en dit leidt hopelijk tot een

positieve draai voor de wereldeconomie.

Kolen

CO2

Olie

€ - $

Het weer was deze week bijzonder mild met veel wind. De spot kwam daardoor op een

laag niveau uit: 34 €/MWh voor basislast en 41 €/MWh voor piek. Volgende week zakt

het kwik, is er minder wind en hogere spotprijzen.

De aanhoudend zwakke spot drukte ook de termijnmarkt verder naar beneden, met name

2021 uiteraard. De trend is nog steeds naar beneden.


