
Weekly Update Energy Services 31-1-2020

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

30-01-2020 59,51$     € 53,99 € 23,74 58,29$         € 52,88 1,1023$         

29-01-2020 61,18$     € 55,55 € 23,99 58,30$         € 52,94 1,1013$         

28-01-2020 62,11$     € 56,38 € 24,65 59,47$         € 53,99 1,1016$         

27-01-2020 61,25$     € 55,57 € 24,59 58,46$         € 53,04 1,1023$         

24-01-2020 60,92$     € 55,24 € 24,38 59,89$         € 54,31 1,1028$         

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$         

Spread (f-l) -0,74 $      -€ 0,32 -€ 1,70 -6,56 $         -€ 5,58 -0,0071 $       

Datum Peak ´21

Sett

Peak ´22

Sett

Peak ´23

Sett

Peak ´24

Sett

30-01-2020 € 48,81 € 51,63 € 54,15 € 54,42

29-01-2020 € 49,41 € 52,32 € 53,18 € 53,16

28-01-2020 € 49,80 € 52,71 € 53,57 € 53,55

27-01-2020 € 49,28 € 52,78 € 53,82 € 53,80

24-01-2020 € 49,23 € 53,08 € 54,12 € 54,10

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

Min verschil -€ 3,41 -€ 3,12 -€ 1,59 -€ 1,30

Datum Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak 

'23 Sett

Offpeak '24

Sett

30-01-2020 € 37,07 € 38,54 € 38,49 € 38,13

29-01-2020 € 37,86 € 39,48 € 40,35 € 40,16

28-01-2020 € 38,44 € 39,76 € 41,42 € 41,23

27-01-2020 € 38,20 € 39,34 € 40,91 € 40,72

24-01-2020 € 38,21 € 39,26 € 40,82 € 40,63

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

Min verschil -€ 2,51 -€ 2,67 -€ 4,41 -€ 4,53

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

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

30-01-2020 € 14,232 € 15,617 € 15,800 €ct 13,904 €ct 15,257 €ct 15,436

29-01-2020 € 14,699 € 16,050 € 16,128 €ct 14,360 €ct 15,680 €ct 15,756

28-01-2020 € 15,159 € 16,451 € 16,451 €ct 14,810 €ct 16,072 €ct 16,072

27-01-2020 € 14,975 € 16,325 € 16,355 €ct 14,630 €ct 15,949 €ct 15,978

24-01-2020 € 15,092 € 16,475 € 16,451 €ct 14,744 €ct 16,095 €ct 16,072

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

Spread (f-l) -€ 1,545 -€ 1,343 -€ 1,051 -€ct 1,509 -€ct 1,312 -€ct 1,027

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base-21 

Sett

Base-22 

Sett

Base-23 

Sett

30-01-2020 € 41,540 € 43,820 € 44,900

29-01-2020 € 42,290 € 44,410 € 45,440

28-01-2020 € 42,470 € 44,640 € 45,700

27-01-2020 € 42,310 € 44,550 € 45,800

24-01-2020 € 42,290 € 44,610 € 45,820

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
Spread (f-l) -€ 2,600 -€ 2,650 -€ 2,640

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. 

Door een aanhoudende sterke wind kwam de spotprijs deze week erg laag uit: 32 €/MWh

voor basislast en 39.50 €/MWh voor piek. In de komende week gaat het weer langzaam

draaien dus we verwachten een iets hogere spotprijs komende week.

Deze week zakten de prijzen verder onder invloed van de zwakke spot en de dalende olie-

en gasprijzen. Hierdoor kon ook 2022 naar beneden, terwijl 2023 en 2024 op een premie

handelen.

De olieprijs staat flink onder druk momenteel. De mogelijke economische tegenwind voor

China door het Corona-virus speelt daarbij een belangrijke rol, maar de stijgende

olievoorraden zijn ook negatief.

Deze week is het langverwachte vertrek van de Britten uit de EU. Er is echter geen directe

impact op de economische situatie omdat ze tot eind dit jaar onder de EU regels blijven.

Frankrijk kwam deze week met matige BBP-cijfers, maar €/$ is stabiel.

Kolen

CO2

Olie

€ - $

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 € 0,97 € 1,26

De termijnmarkt zit al sinds October op de glijbaan naar beneden en het einde van de

glijbaan is nog niet direct in zicht. Hoewel de markt fundamenteel zwak blijft, maar de

daling is nu wel fors.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs stond deze week sterk onder druk door zorgen over de Chinese economie

(Corona-virus) terwijl China de grootste importeur van steenkool ter wereld is. De lagere

gas en olieprijzen hielpen uiteraard ook niet mee.

De CO2 prijs zakte deze week iets weg in lijn met de rest van de markt. Door de zachte

winter is er weinig vraag naar CO2 vanuit de electriciteitssector.

In Euro per MWh

Ondanks wat onderhoud op Tihange 1 en Doel 1 en 2 kwam de Belgische spot ook erg laag

uit (31 €/MWh) door de ruime beschikbaarheid van wind energie. Volgende week valt de

wind weg en gaat de spot stijgen.

Deze week zakte de spotprijs iets onder de 10 €/MWh en dat is ongehoord voor een

winterprijs. De gasvoorraden zijn nog steeds dusdanig hoog, dat zelfs enkele weken

winterkou in de loop van februari geen enkel probleem zijn.

 

De dalende olieprijs creëerde ook ruimte voor de lange termijnmarkt om verder te

zakken. De huidige situatie met ruim overaanbod gaat nog wel een tijd duren en daarom

kan de markt ook de termijnprijs lager zetten.

De trend blijft heel negatief, wat niet betekent dat we in de komende weken geen

correctie kunnen zien binnen de dalende trend. Op een gegeven moment zullen kopers de

markt in komen om op deze lage prijzen te contracteren voor 2021 en verder.

Deze week zakte niet alleen de prijs voor 2021 hard, maar ook de 2022 en 2023 zakten

ongebruikelijk hard. Dit kwam doordat ook olie en gas voor de lange termijn daalden,

zodat de electriciteitsprijzen ook konden dalen.

De Belgische markt is ruim 10 €/MWh gedaald sinds October en een einde van de

neerwaartse trend is nog niet meteen duidelijk. Zo lang gas en kolen verder zakken,

kunnen de electriciteisprijzen ook verder omlaag.


