
Weekly Update Energy Services 14-2-2020

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

13-02-2020 60,60$     € 55,91 € 24,40 56,34$         € 51,98 1,0839$         

12-02-2020 59,72$     € 54,93 € 23,88 55,74$         € 51,27 1,0872$         

11-02-2020 59,30$     € 54,34 € 23,30 53,98$         € 49,47 1,0913$         

10-02-2020 58,30$     € 53,42 € 23,16 54,01$         € 49,49 1,0913$         

07-02-2020 59,30$     € 54,13 € 23,32 54,45$         € 49,70 1,0955$         

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$         

Spread (f-l) 1,04$       € 2,17 € 0,52 -0,22 $         € 0,95 -0,0245 $       

Datum Peak ´21

Sett

Peak ´22

Sett

Peak ´23

Sett

Peak ´24

Sett

13-02-2020 € 49,00 € 52,49 € 55,16 € 55,44

12-02-2020 € 48,53 € 51,95 € 54,62 € 54,90

11-02-2020 € 47,54 € 51,10 € 53,77 € 54,05

10-02-2020 € 47,23 € 50,52 € 53,19 € 53,47

07-02-2020 € 47,86 € 51,15 € 53,82 € 54,10

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

Min verschil € 0,47 € 0,54 € 0,54 € 0,54

Datum Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak 

'23 Sett

Offpeak '24

Sett

13-02-2020 € 38,46 € 40,50 € 40,26 € 40,04

12-02-2020 € 38,23 € 40,07 € 39,60 € 39,34

11-02-2020 € 37,17 € 38,85 € 38,63 € 38,23

10-02-2020 € 36,29 € 38,56 € 38,67 € 38,27

07-02-2020 € 36,68 € 38,46 € 38,52 € 38,12

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

Min verschil € 0,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Max verschil € 2,56 € 2,76 € 2,37 € 1,81

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

13-02-2020 € 15,022 € 16,744 € 17,078 €ct 14,676 €ct 16,358 €ct 16,684

12-02-2020 € 14,704 € 16,400 € 16,785 €ct 14,365 €ct 16,022 €ct 16,398

11-02-2020 € 14,346 € 16,028 € 16,472 €ct 14,015 €ct 15,658 €ct 16,092

10-02-2020 € 14,185 € 15,828 € 16,328 €ct 13,858 €ct 15,463 €ct 15,952

07-02-2020 € 14,476 € 16,026 € 16,400 €ct 14,142 €ct 15,657 €ct 16,022

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

Spread (f-l) € 0,997 € 1,307 € 1,346 €ct 0,974 €ct 1,277 €ct 1,315

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base-21 

Sett

Base-22 

Sett

Base-23 

Sett

13-02-2020 € 42,170 € 45,250 € 46,020

12-02-2020 € 41,780 € 44,770 € 45,490

11-02-2020 € 40,870 € 43,600 € 44,810

10-02-2020 € 40,200 € 43,080 € 44,040

07-02-2020 € 40,750 € 43,560 € 44,400

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
Spread (f-l) € 1,370 € 1,570 € 1,360

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. 

Ook deze week was er weer bovengemiddeld veel wind. De beschikbaarheid van de

Nederlandse kolencentrales is matig, maar dat maakt momenteel weinig uit. De prijs

kwam deze week uit op 29 €/MWh voor basislast en 35 €/MWh voor piek.

De termijnmarkt trekt weer iets aan ondanks de aanhoudende zwakke spotprijs. Er is veel

koopinteresse vanuit klanten door de lage prijzen en handelaren nemen winst op short-

posities.

De olieprijs herstelt zich deze week ook van de snelle correctie in de laatste weken. De

daling was misschien iets te snel en handelaren zijn nog in afwachting van de echte

impact op de Chinese economie en olievraag van het Corona-virus.

Goede macro-economische cijfers in de VS, met name de werkloosheidscijfers, terwijl de

Europese cijfers vrij zwak zijn en dan met name in Duitsland (auto-industrie), zorgden

deze week voor een stijging van de dollar.

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 € 2,37 € 2,56 € 2,53 € 2,53

De termijnmarkt lijkt voorlopig een bodem te hebben gevonden. Het is nog niet duidelijk

of de dalende trend echt helemaal voorbij is, want de korte termijnmarkt is nog steeds

erg zwak en ook de gasmarkt heeft met aanhoudende overaanbod te maken.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De markt is iets gestabiliseerd na de snelle daling van de afgelopen weken en schommelt

nu rond de $60. Afhankelijk van de schade aan de Chinese economie kan de prijs zich

verder herstellen of verder wegzakken.

De CO2 prijs trekt aan momenteel. Dankzij de lage gasprijzen is er minder vraag naar

CO2, maar de markt verwacht dat CO2 op de lange termijn verder omhoog moet doordat

er minder rechten worden geveild in 2021 en verder.

In Euro per MWh

Het milde weer met continu boven-gemiddeld aanbod van wind zorgt ervoor dat de

spotprijs deze week extreem laag was voor de tijd van het jaar: 27 €/MWh.

De spotmarkt is op zoek naar een bodem maar lijkt hem nog niet helemaal gevonden te

hebben. De spot kwam deze week op 9 €/MWh uit, maar even goed blijft er LNG naar

Europa komen.

 

De markt is duidelijk hersteld van het laagste niveau, geholpen door een aantrekkende

olieprijs en koopinteresse vanuit klanten. De volle gasopslagen en de hoge aanvoer van

LNG zijn echter wel een anker voor de termijnprijs.

Hoewel de dalende trend momenteel voorbij is, lijkt het onwaarschijnlijk dat de markt

hard kan gaan stijgen vanaf hier, aangezien de markt de komende maanden blijft kampen

met een groot overaanbod van gas.

Het 40 €/MWh niveau bleek voor de Belgische markt toch een stap te ver. De prijzen

herstellen zich deze week met dank aan een aantrekkende olie- en gasmarkt en

koopjesjagers.

De markt heeft voor nu een duidelijke bodem gevormd en de daling was ook wel erg snel,

dus een zeker herstel is logisch. Het lijkt niet logisch dat de markt nu opeens sterk genoeg

is voor een forse stijging.


