
Weekly Update Energy Services 7-2-2020

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

06-02-2020 60,47$     € 55,07 € 23,56 55,20$         € 50,27 1,0981$         

05-02-2020 61,25$     € 55,69 € 23,77 55,28$         € 50,26 1,0999$         

04-02-2020 60,68$     € 54,98 € 23,36 54,56$         € 49,44 1,1036$         

03-02-2020 59,33$     € 53,65 € 23,21 54,89$         € 49,63 1,1059$         

31-01-2020 59,56$     € 53,74 € 23,88 56,56$         € 51,03 1,1084$         

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$         

Spread (f-l) -0,45 $      -€ 0,17 -€ 0,82 -4,69 $         -€ 4,04 -0,0048 $       

Datum Peak ´21

Sett

Peak ´22

Sett

Peak ´23

Sett

Peak ´24

Sett

06-02-2020 € 47,50 € 50,83 € 53,50 € 53,78

05-02-2020 € 48,30 € 51,38 € 54,03 € 54,31

04-02-2020 € 47,08 € 50,18 € 52,83 € 53,11

03-02-2020 € 46,63 € 49,93 € 52,63 € 52,91

31-01-2020 € 47,63 € 50,90 € 53,42 € 53,69

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

Min verschil -€ 2,30 -€ 2,25 -€ 0,65 -€ 0,64

Datum Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak 

'23 Sett

Offpeak '24

Sett

06-02-2020 € 36,74 € 38,11 € 38,43 € 38,08

05-02-2020 € 36,89 € 38,16 € 38,06 € 37,71

04-02-2020 € 36,06 € 38,03 € 38,21 € 37,89

03-02-2020 € 35,91 € 37,74 € 37,89 € 37,57

31-01-2020 € 36,83 € 38,83 € 38,79 € 38,43

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

Min verschil -€ 1,69 -€ 1,65 -€ 2,99 -€ 3,15

Max verschil € 0,84 € 0,37 € 0,54 € 0,37

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

06-02-2020 € 14,384 € 15,929 € 16,318 €ct 14,052 €ct 15,562 €ct 15,942

05-02-2020 € 14,472 € 15,998 € 16,450 €ct 14,138 €ct 15,629 €ct 16,071

04-02-2020 € 14,106 € 15,590 € 15,997 €ct 13,781 €ct 15,231 €ct 15,628

03-02-2020 € 13,720 € 15,150 € 15,550 €ct 13,404 €ct 14,801 €ct 15,191

31-01-2020 € 14,025 € 15,437 € 15,732 €ct 13,702 €ct 15,081 €ct 15,369

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

Spread (f-l) -€ 0,708 -€ 0,546 -€ 0,133 -€ct 0,692 -€ct 0,533 -€ct 0,130

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base-21 

Sett

Base-22 

Sett

Base-23 

Sett

06-02-2020 € 40,560 € 43,320 € 44,250

05-02-2020 € 41,250 € 43,690 € 44,890

04-02-2020 € 40,410 € 42,910 € 44,210

03-02-2020 € 40,130 € 42,460 € 43,780

31-01-2020 € 40,800 € 43,680 € 44,660

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
Spread (f-l) -€ 1,730 -€ 1,290 -€ 1,570

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

Ook deze week zijn er elke dag wel enkele stakingen geweest bij Franse kerncentrales.

Voor de markt maakt het weinig uit door het milde weer met veel wind. De gemiddelde

prijs kwam deze week uit op 31 €/MWh.

De spot zakte verder weg deze week naar een ongekende lage prijs van 9.5 €/MWh. Het

lijtk er op dat we de winter uit gaan komen met een recordniveau voor de gasopslagen.

 

De markt herstelde zich enigszins van de sell-off in de laatste weken, hoewel de prijzen

voor de rest van 2020 nauwelijks omhoog gingen. De Aziatische LNG zijn dusdanig laag dat

we de komende maanden nog genoeg LNG binnen gaan krijgen in Europa.

Het moet nog blijken of de correctie van de afgelopen dagen ook echt het einde is van de

dalende trend, want alle fundamentele factoren zijn nog negatief. Deze week gaf wel aan

dat de prijsdalingen niet eindeloos door kunnen gaan.

Ook de Belgische markt herstelde zich enigszins van de snelle daling in de laatste weken,

maar de correctie was maar beperkt en tijdelijk.

Het fundamentele plaatje is nog steeds negatief, maar de markt heeft wel aangegeven dat

de prijzen niet eindelook kunnen zakken. Er is in ieder geval een begin van

bodemvorming.

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 € 0,87 € 0,90 € 0,87 € 0,87

De markt was misschien iets te ver naar beneden doorgeschoten in de laatste weken,

maar een echt einde aan de dalende trend is er nog niet. Het fundamentele overaanbod

van gas en kolen is voorlopig nog niet weg.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

DE situatie van overaanbod is niet veranderd deze week. Doordat delen van China plat

liggen i.v.m. het coronavirus, heeft de grootste verbruiker van kolen ter wereld een

verminderde vraag.

De CO2 prijs is redelijk stabiel gebleven afgelopen week. De vraag is niet bijzonder hoog

door de beperkte kolenstook in de electriciteitssector dus is de markt momenteel niet zo

sterk.

De olieprijs zakte verder weg deze week door de verwachting dat China minder olie nodig

heeft door het stillegen van delen van het land ter bestrijding van het corona-virus.

Geruchten over een nieuwe OPEC produktiebeperking steunen de markt deels.

China gaat importtarieven verlagen, mogelijkerwijs om de gesprekken met de VS een

stimulans te geven.De Duitse industriële productie daalde echter 3.5% in December. De

dollar steeg hierdoor naar de 1.09 zone.

Kolen

CO2

Olie

€ - $

Er was deze week iets minder wind dan vorige week maar wel meer zon, waardoor de

spot redelijk onveranderd uitkwam om 31 €/MWh voor basislast en 39 €/MWh voor piek.

Komende week komt de wind weer terug en zal de prijs iets lager uitkomen.

De termijnmarkt had te maken met een correctie na de lange daling van de afgelopen

maand. De markt stuiterde rond de 1.50 €/MWh omhoog, kwam daarna alweer iets naar

beneden.


