
Weekly Update Energy Services 24-4-2020

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

23-04-2020 53,90$     € 49,92 € 21,03 21,78$         € 20,17 1,0797$         

22-04-2020 53,63$     € 49,61 € 20,66 20,43$         € 18,90 1,0810$         

21-04-2020 53,97$     € 49,75 € 19,85 19,10$         € 17,61 1,0848$         

20-04-2020 55,07$     € 50,68 € 21,38 26,36$         € 24,26 1,0867$         

17-04-2020 55,23$     € 50,82 € 21,70 28,27$         € 26,01 1,0868$         

16-04-2020 54,77$     € 50,55 € 20,94 27,30$         € 25,20 1,0835$         

15-04-2020 54,12$     € 49,57 € 19,25 28,00$         € 25,65 1,0917$         

14-04-2020 54,28$     € 49,49 € 19,81 29,94$         € 27,30 1,0967$         

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$         

Spread (f-l) -1,97 $      -€ 1,51 -€ 0,11 -10,29 $       -€ 9,35 -0,0067 $       

Datum Peak ´21

Sett

Peak ´22

Sett

Peak ´23

Sett

Peak ´24

Sett

23-04-2020 € 44,73 € 48,50 € 52,05 € 55,74

22-04-2020 € 44,95 € 49,13 € 52,68 € 56,36

21-04-2020 € 44,45 € 48,50 € 51,77 € 55,45

20-04-2020 € 46,45 € 49,78 € 52,25 € 55,71

17-04-2020 € 46,77 € 50,69 € 53,50 € 56,96

16-04-2020 € 46,06 € 49,42 € 52,60 € 56,07

15-04-2020 € 44,41 € 48,80 € 51,35 € 54,79

14-04-2020 € 45,66 € 50,01 € 52,60 € 56,05

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

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

Min verschil -€ 2,03 -€ 2,19 -€ 1,45 -€ 1,23

Datum Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak 

'23 Sett

Offpeak '24

Sett

23-04-2020 € 33,54 € 35,15 € 35,96 € 36,10

22-04-2020 € 34,60 € 35,96 € 36,84 € 36,99

21-04-2020 € 33,42 € 35,61 € 36,32 € 36,46

20-04-2020 € 34,29 € 36,76 € 37,79 € 39,08

17-04-2020 € 35,71 € 37,50 € 38,03 € 39,30

16-04-2020 € 34,36 € 36,83 € 36,98 € 38,24

15-04-2020 € 32,53 € 35,28 € 36,01 € 37,72

14-04-2020 € 33,37 € 35,73 € 36,60 € 36,43

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

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

Min verschil -€ 2,17 -€ 2,34 -€ 2,07 -€ 3,19

Max verschil € 1,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00

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

23-04-2020 € 12,425 € 13,925 € 14,943 €ct 12,139 €ct 13,604 €ct 14,598

22-04-2020 € 12,464 € 13,814 € 14,900 €ct 12,177 €ct 13,496 €ct 14,556

21-04-2020 € 12,680 € 14,078 € 15,147 €ct 12,388 €ct 13,753 €ct 14,798

20-04-2020 € 13,018 € 14,470 € 15,500 €ct 12,718 €ct 14,136 €ct 15,143

17-04-2020 € 13,139 € 14,594 € 15,597 €ct 12,836 €ct 14,258 €ct 15,237

16-04-2020 € 12,866 € 14,375 € 15,340 €ct 12,569 €ct 14,044 €ct 14,986

15-04-2020 € 12,532 € 14,165 € 15,207 €ct 12,243 €ct 13,838 €ct 14,856

14-04-2020 € 12,793 € 14,400 € 15,500 €ct 12,498 €ct 14,068 €ct 15,143

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

Spread (f-l) -€ 0,483 -€ 0,630 -€ 0,712 -€ct 0,471 -€ct 0,615 -€ct 0,696

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base-21 

Sett

Base-22 

Sett

Base-23 

Sett

23-04-2020 € 38,344 € 41,399 € 43,642

22-04-2020 € 39,004 € 42,099 € 44,372

21-04-2020 € 38,045 € 41,259 € 43,332

20-04-2020 € 39,325 € 42,669 € 44,742

17-04-2020 € 40,165 € 43,339 € 45,412

16-04-2020 € 39,132 € 42,627 € 44,559

15-04-2020 € 37,152 € 41,067 € 43,499

14-04-2020 € 38,093 € 42,026 € 44,305

09-04-2020 € 39,002 € 42,937 € 45,020

08-04-2020 € 39,047 € 42,887 € 44,680
Spread (f-l) -€ 0,703 -€ 1,488 -€ 1,038

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. 

Deze week was er wel veel zon en veel wind tegelijkertijd waardoor veel conventionele

centrales afgeschakelt werden. Wind en zon gaan iets minder worden komende week,

dus de prijs zal hoger zijn dan de 16 €/MWh / 14 €/MWh van deze week.

De Fransen publiceerden deze week het verwachte onderhoudsschema van de

kerncentrales, waardoor duidelijk is hoeveel extra onbeschikbaarheid er wel niet is. Dit

was echter niet genoeg om de markt niet weg te laten zakken.

De oliemarkt is extreem volatiel, met name Amerikaanse olie. Voor Europa is het Brent-

contract belangrijker en dat is minder hard gezakt. Olieprijzen voor levering in 2021

blijven nog wel rond de $35.

De macro-economische cijfers zijn extreem slecht, maar dat zag iedereen aankomen. De

vraag is meer hoe snel de economie kan herstellen en we weer economische groei gaan

zien. De €/$ is feitelijk nog best stabiel rond de 1.08.

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 € 0,32 € 0,01 € 0,70 € 0,94

De markt is nog steeds volatiel en het sentiment is aanhoudend negatief. Als de CO2 prijs

niet relatief sterk gebleven was, hadden we waarschijnlijk al weer rond de laagste

niveau's van het jaar gestaan, mogelijk gaat de markt het nog een keer proberen.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

Kolen voor levering in 2020 handelen op een aanzienlijke korting (meer dan $10) ten

opzichte van levering 2021. Dit begint nu toch op de termijnprijs te drukken en de prijs is

nu echt onder de $55/ton gezakt.

De hele grondstoffen handel is negatief maar CO2 blijft gek genoeg redelijk op niveau. De

laatste bedrijven die nog voor compliance 2019 moeten inkopen, zullen nu toch echt

moeten kopen, maar dat is in mei voorbij.

In Euro per MWh

Afgelopen dinsdag zagen we in België voor het eerst negatieve spotprijzen op een

werkdag door de enorme hoeveelheid wind en zon terwijl ook de kerncentrales draaien.

De gemiddelde weekprijs kwam ruim onder Nederland uit op €9/MWh.

Spot gasprijzen zakken langzaam nog iets verder weg, terwijl LNG blijft komen en de

gasopslagen al veel te vol zijn voor de tijd van het jaar. De prijzen kwamen deze week net

onder de 7 €/MWh uit.

 

De termijnhandel zakte deze week weer verder weg onder invloed van de lage spot en

natuurlijk van de gedaalde olieprijs. De echte olie-indexatie bestaat niet meer in West-

Europa maar lagere prijzen werken indirect wel door.

De gasmarkt blijft negatief en zonder externe schokken lijkt het logisch dat de markt

langzaam nog iets verder weg zal zakken, ook al is het al zo goedkoop.

De aangekondigde lange onbeschikbaarheden van de Franse kerncentrales maakten niet

heel veel indruk op de termijnmarkt, die olie en gas naar beneden volgten.

Vooralsnog blijft het sentiment negatief en het is moeilijk te zien wat een draai in de

markt kan veroorzaken. Voorlopig zijn prijsdalingen waarschijnljker dan een draai in de

markt.


