
Weekly Update Energy Services 10-4-2020

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

09-04-2020 55,56$     € 50,81 € 21,08 33,42$         € 30,56 1,0935$         

08-04-2020 55,87$     € 51,43 € 21,14 32,07$         € 29,52 1,0864$         

07-04-2020 56,17$     € 51,49 € 20,51 32,18$         € 29,50 1,0909$         

06-04-2020 55,43$     € 51,37 € 20,40 32,74$         € 30,34 1,0791$         

03-04-2020 54,33$     € 50,28 € 17,96 34,11$         € 31,57 1,0805$         

02-04-2020 54,46$     € 50,22 € 18,06 29,63$         € 27,32 1,0844$         

01-04-2020 54,30$     € 49,72 € 17,08 24,79$         € 22,70 1,0921$         

31-03-2020 55,18$     € 50,31 € 17,68 26,42$         € 24,09 1,0969$         

30-03-2020 55,50$     € 50,36 € 17,06 26,05$         € 23,64 1,1021$         

27-03-2020 56,57$     € 50,74 € 16,39 27,95$         € 25,07 1,1150$         

Spread (f-l) -1,01 $      € 0,07 € 4,69 5,47$           € 5,49 -0,0214 $       

Datum Peak ´21

Sett

Peak ´22

Sett

Peak ´23

Sett

Peak ´24

Sett

09-04-2020 € 46,23 € 50,25 € 52,69 € 56,08

08-04-2020 € 46,39 € 50,53 € 52,86 € 55,87

07-04-2020 € 46,66 € 51,16 € 53,23 € 56,19

06-04-2020 € 45,05 € 49,46 € 52,00 € 55,11

03-04-2020 € 43,27 € 47,28 € 49,55 € 52,59

02-04-2020 € 42,28 € 46,23 € 48,75 € 51,79

01-04-2020 € 41,83 € 45,94 € 48,58 € 51,62

31-03-2020 € 42,43 € 45,75 € 48,51 € 51,55

30-03-2020 € 41,80 € 46,05 € 48,11 € 51,04

27-03-2020 € 41,81 € 45,40 € 48,11 € 51,02

Min verschil -€ 0,44 -€ 0,91 -€ 0,53 -€ 0,11

Datum Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak 

'23 Sett

Offpeak '24

Sett

09-04-2020 € 34,52 € 37,13 € 37,76 € 37,60

08-04-2020 € 34,52 € 37,17 € 37,45 € 37,34

07-04-2020 € 35,77 € 37,49 € 38,51 € 38,83

06-04-2020 € 34,16 € 36,27 € 37,01 € 37,25

03-04-2020 € 32,05 € 34,48 € 35,42 € 35,69

02-04-2020 € 31,47 € 33,77 € 34,09 € 34,35

01-04-2020 € 30,97 € 33,36 € 33,53 € 33,79

31-03-2020 € 31,64 € 33,78 € 34,07 € 34,33

30-03-2020 € 30,92 € 32,97 € 33,48 € 33,80

27-03-2020 € 30,68 € 32,87 € 33,18 € 33,51

Min verschil -€ 1,25 -€ 0,37 -€ 0,75 -€ 1,23

Max verschil € 3,84 € 4,26 € 4,58 € 0,26

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

09-04-2020 € 13,025 € 14,601 € 15,700 €ct 12,725 €ct 14,264 €ct 15,338

08-04-2020 € 12,908 € 14,555 € 15,655 €ct 12,610 €ct 14,219 €ct 15,294

07-04-2020 € 13,041 € 14,667 € 15,750 €ct 12,740 €ct 14,329 €ct 15,387

06-04-2020 € 13,028 € 14,523 € 15,540 €ct 12,728 €ct 14,188 €ct 15,182

03-04-2020 € 12,486 € 14,205 € 15,130 €ct 12,198 €ct 13,877 €ct 14,781

02-04-2020 € 12,352 € 14,088 € 15,037 €ct 12,067 €ct 13,763 €ct 14,690

01-04-2020 € 12,080 € 13,900 € 15,000 €ct 11,801 €ct 13,580 €ct 14,654

31-03-2020 € 12,080 € 13,905 € 15,030 €ct 11,801 €ct 13,584 €ct 14,683

30-03-2020 € 11,895 € 13,759 € 14,900 €ct 11,621 €ct 13,442 €ct 14,556

27-03-2020 € 12,134 € 13,950 € 14,970 €ct 11,854 €ct 13,628 €ct 14,625

Spread (f-l) € 0,891 € 0,651 € 0,730 €ct 0,870 €ct 0,636 €ct 0,713

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base-21 

Sett

Base-22 

Sett

Base-23 

Sett

09-04-2020 € 39,002 € 42,937 € 45,020

08-04-2020 € 39,047 € 42,887 € 44,680

07-04-2020 € 39,799 € 43,390 € 45,205

06-04-2020 € 38,239 € 41,870 € 43,477

03-04-2020 € 36,300 € 39,810 € 41,820

02-04-2020 € 35,718 € 39,202 € 40,700

01-04-2020 € 35,101 € 38,728 € 40,515

31-03-2020 € 35,982 € 39,164 € 40,515

30-03-2020 € 34,949 € 38,504 € 39,585

27-03-2020 € 34,690 € 38,320 € 39,790
Spread (f-l) € 4,312 € 4,617 € 5,230

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 Belgische spotprijzen blijven onder Nederlands niveau leveren. Er is vaak dusdanig

veel aanbod van hernieuwbare energie dat kerncentrales op gereduceerd niveau moeten

draaien. De gemiddelde spot was 17 €/MWh

De spotgasprijzen gaan voorlopig helemaal nergens naar toe en blijven kabbelen rond de

7 €/MWh. De gasvraag gaat seizoensgedreven naar beneden, gasopslagen zijn al relatief

vol voor de tijd van het jaar.

 

De termijnprijzen stegen wel deze week. Ze profiteerden van klantenvraag en hoop op

hogere olieprijzen door de mogelijke OPEC+ deal.

Er zit vrij weinig fantasie in de lange termijnmarkt. De prijzen zijn al laag, dus heel hard

naar beneden kan ook niet meer. Maar het oveaanbod is ook fors, dus opwaarts is er

eigenlijk weinig ruimte.

Met dank aan de sterke CO2 prijs stegen ook in België de termijnprijzen snel door, met

name maandag en dinsdag. Aan het einde van de zakten de prijzen iets terug.

De lage prijzen van de afgelopen week hebben flink wat klanten alert gemaakt op de

mogelijkheid om goedkoop in te kopen. In reactie hierop zijn de prijzen een stuk hersteld,

maar fundamenteel is er nog weinig reden voor een verdere stijging.

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 € 4,43 € 4,85 € 4,58 € 5,06

De stijging is momenteel voor sentiment gedreven maar nog niet echt fundamenteel

onderbouwd. De economische gevolgen van de coronacrisis zullen nog lang na-ijlen.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs is vrij stabiel vergeleken met andere grondstoffen. Als de prijs verder zakt

onder de €55/ton, zullen steeds meer mijnbouwbedrijven de productie reduceren.

De CO2 markt steeg snel door deze week. De prijs voor CO2 volgt hier de ontwikkelingen

in de financiële markten. Daarnaast zijn er kopers omdat in April de rechten voor

compliance met 2019 uitstoot ingeleverd moeten worden.

De oliemarkt was deze week in afwachting van het akkoord tot productiebeperking van

de OPEC+. Het succes van het akkoord hangt ook af van de participatie van niet OPEC

landen zoals Mexico. De markt is nog niet onder de indruk.

De economische data zijn deze weken dramatisch, met name de werkloosheid in de VS:

+15 mln in 3 weken. Maar zowel de FED als de EU kwam deze week weer met grote

steunpakketten om de economie enigszins te beschermen.

Kolen

CO2

Olie

€ - $

De spotmarkt ligt er nog weinig florissant bij momenteel. De lage vraag in combinatie met

een hoog aanbod van zon en wind drukt zelfs bijna veel kolencentrales uit de markt. De

prijs voor deze week was 20 €/MWh voor basislast en 21 €/MWh voor piek.

De termijnprijzen trokken zich niets aan van de lage spotmarkt en stegen hard aan het

begin van de week, met name door CO2. Maar de stijging komt ook door een sterke

klantenvraag gebaseerd op de relatief lage prijzen.


