
Weekly Update Energy Services 24-1-2020

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

23-01-2020 60,64$     € 54,90 € 24,70 62,30$         € 56,40 1,1045$         

22-01-2020 60,10$     € 54,22 € 25,01 62,16$         € 56,08 1,1084$         

21-01-2020 60,70$     € 54,76 € 24,92 64,33$         € 58,03 1,1085$         

20-01-2020 60,05$     € 54,12 € 25,17 64,69$         € 58,30 1,1096$         

17-01-2020 60,25$     € 54,31 € 25,44 64,85$         € 58,46 1,1093$         

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$         

Spread (f-l) -4,09 $      -€ 3,25 € 0,49 -2,73 $         -€ 2,01 -0,0087 $       

Datum Peak ´21

Sett

Peak ´22

Sett

Peak ´23

Sett

Peak ´24

Sett

23-01-2020 € 49,18 € 53,14 € 54,22 € 54,20

22-01-2020 € 50,48 € 54,31 € 55,38 € 55,36

21-01-2020 € 50,68 € 53,00 € 53,99 € 53,97

20-01-2020 € 51,72 € 54,32 € 55,31 € 55,29

17-01-2020 € 52,22 € 54,75 € 55,74 € 55,72

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

Min verschil -€ 4,06 -€ 2,54 -€ 2,23 -€ 2,23

Datum Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak 

'23 Sett

Offpeak '24

Sett

23-01-2020 € 38,14 € 39,49 € 41,16 € 40,96

22-01-2020 € 39,20 € 40,35 € 41,79 € 41,55

21-01-2020 € 38,96 € 41,18 € 42,90 € 42,66

20-01-2020 € 38,61 € 40,51 € 42,22 € 41,97

17-01-2020 € 39,58 € 41,21 € 42,03 € 41,59

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

Min verschil -€ 3,03 -€ 2,46 -€ 1,74 -€ 1,70

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

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

23-01-2020 € 15,091 € 16,546 € 16,394 €ct 14,743 €ct 16,165 €ct 16,016

22-01-2020 € 15,207 € 16,626 € 16,502 €ct 14,856 €ct 16,243 €ct 16,122

21-01-2020 € 15,387 € 16,795 € 16,625 €ct 15,032 €ct 16,408 €ct 16,242

20-01-2020 € 15,362 € 16,794 € 16,700 €ct 15,008 €ct 16,407 €ct 16,315

17-01-2020 € 15,777 € 16,960 € 16,851 €ct 15,413 €ct 16,569 €ct 16,462

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

Spread (f-l) -€ 1,580 -€ 0,931 -€ 0,789 -€ct 1,544 -€ct 0,910 -€ct 0,771

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base-21 

Sett

Base-22 

Sett

Base-23 

Sett

23-01-2020 € 42,350 € 44,630 € 46,050

22-01-2020 € 43,510 € 45,720 € 47,100

21-01-2020 € 43,310 € 45,670 € 47,280

20-01-2020 € 43,330 € 45,960 € 47,390

17-01-2020 € 44,140 € 46,470 € 47,540

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
Spread (f-l) -€ 3,140 -€ 2,500 -€ 2,020

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

Deze week was de spot erg sterk door het gebrek aan wind en zon, terwijl er ook weer

gestaakt werd in Frankrijk. De spot kwam uit rond de 46 €/MWh. Komende week gaan we

een lagere prijs zien als de wind weer terugkomt.

De spotgas markt trok zich weinig aan van de lagere temperaturen afgelopen week, want

dit was toch maar tijdelijk. De spotprijs zakte weg richting de 10.50 €/MWh voor deze

week.

 

De lagere spotprijs en ook een licht lagere olieprijs creerden ruimte voor de termijnmarkt

om verder weg te zakken. De dalende trend houdt nog steeds aan.

De markt blijft erg zwak en kan verder weg zakken in de komende weken. Als er minder

LNG naar Europa komt, omdat de spot hier zo laag is, kan er misschien wat stabilisatie

optreden.

Ook de Belgische markt trok zich weinig aan van de hogere spotprijs deze week en volgde

de gasmarkt lager. De prijs voor 2021 staat nu lager dan de laatste notering voor 2020.

De trend is nog steeds naar beneden en hoewel dit niet oneindig door kan gaan, is er niet

een duidelijke reden voor de markt om te draaien of in ieder geval te stabiliseren.

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 € 0,14 € 0,23 € 0,23

Vooralsnog zakt de markt verder en verder weg. Uiteraard houdt dit een keer op, maar

het is niet duidelijk wat de trigger gaat zien voor een stabilisatie van de prijzen.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

Kolen heeft de neerwaartse trend weer hervat na een korte opleving in begin januari. Ook

dit jaar worden kolencentrales uit de markt gedrukt door goedkope gascentrales, terwijl

er alleen maar meer kolencentrales dicht gaan in Europa.

De Co2 markt heeft wat steun uit de Duitse plannen om emissierechten uit de markt te

houden als er kolencentrales worden gesloten. Maar de realiteit is dit er ook veel rechten

dagelijks worden geveild waar beperkt vraag naar is.

De olieprijzen zakten iets weg deze week doordat olievoorraden in de VS hoger zijn dan

verwacht, terwijl het relatief rustig is in het Midden-Oosten.

De meest recente Amerikaanse macro-economische data was licht negatief, hogere

aanvragen voor werkeloosheidsuitkeringen o.a.. Per saldo blijft de Euro/dollar erg stabiel.

Kolen

CO2

Olie

€ - $

Geen wind en zon door mist en een hogere vraag door een lagere temperatuur zorgden

voor een erg sterke spotmarkt. De basislast kwam uit op 44 €/MWh en de piek op 57

€/MWh. Maar volgende week komt er weer heel veel wind.

De termijnmarkt is nog steeds in een sterk dalende trend en vooral het contract voor 2021

ging hard naar beneden doordat ook gas en kolen verder weg zakten. De tijdelijke

opleving in de spot had weinig impact.


