
Weekly Update Energy Services 1-5-2020

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

30-04-2020 52,88$     € 48,32 € 19,57 25,00$         € 22,84 1,0945$         

29-04-2020 52,65$     € 48,48 € 20,19 24,04$         € 22,14 1,0861$         

28-04-2020 52,20$     € 48,18 € 20,21 22,49$         € 20,76 1,0835$         

27-04-2020 52,35$     € 48,37 € 20,28 22,77$         € 21,04 1,0823$         

24-04-2020 53,27$     € 49,21 € 20,74 21,91$         € 20,24 1,0825$         

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$         

Spread (f-l) -2,35 $      -€ 2,50 -€ 2,13 -3,27 $         -€ 3,17 0,0077$         

Datum Peak ´21

Sett

Peak ´22

Sett

Peak ´23

Sett

Peak ´24

Sett

30-04-2020 € 43,15 € 47,20 € 50,58 € 54,27

29-04-2020 € 43,70 € 47,75 € 51,13 € 54,82

28-04-2020 € 43,84 € 47,60 € 50,98 € 54,67

27-04-2020 € 43,37 € 47,75 € 51,15 € 54,84

24-04-2020 € 44,27 € 48,65 € 52,05 € 55,74

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

Min verschil -€ 3,62 -€ 3,49 -€ 2,91 -€ 2,70

Datum Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak 

'23 Sett

Offpeak '24

Sett

30-04-2020 € 32,33 € 35,10 € 35,86 € 36,00

29-04-2020 € 32,85 € 35,42 € 36,16 € 36,30

28-04-2020 € 33,33 € 35,47 € 36,20 € 36,34

27-04-2020 € 32,92 € 34,59 € 35,32 € 35,45

24-04-2020 € 33,54 € 35,54 € 36,08 € 36,21

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

Min verschil -€ 3,39 -€ 2,40 -€ 2,17 -€ 3,29

Max verschil € 0,00 € 0,51 € 0,55 € 0,00

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

30-04-2020 € 12,095 € 13,602 € 14,595 €ct 11,816 €ct 13,288 €ct 14,259

29-04-2020 € 12,056 € 13,594 € 14,579 €ct 11,778 €ct 13,281 €ct 14,243

28-04-2020 € 12,142 € 13,719 € 14,750 €ct 11,862 €ct 13,403 €ct 14,410

27-04-2020 € 12,187 € 13,675 € 14,738 €ct 11,906 €ct 13,360 €ct 14,398

24-04-2020 € 12,255 € 13,875 € 14,925 €ct 11,972 €ct 13,555 €ct 14,581

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

Spread (f-l) -€ 1,044 -€ 0,992 -€ 1,002 -€ct 1,020 -€ct 0,969 -€ct 0,979

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base-21 

Sett

Base-22 

Sett

Base-23 

Sett

30-04-2020 € 37,264 € 40,776 € 42,957

29-04-2020 € 37,814 € 41,346 € 43,607

28-04-2020 € 38,063 € 41,419 € 43,677

27-04-2020 € 37,493 € 40,772 € 43,199

24-04-2020 € 38,415 € 41,490 € 43,792

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
Spread (f-l) -€ 2,901 -€ 2,563 -€ 2,455

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. 

De spotprijzen waren deze week iets sterker dan vorige week: €19/MWh en €21/MWh

voor basislast en pieklast. Dit kwam door de lagere beschikbaarheid van hernieuwbare

energie, met name zon. De spot blijft echter erg zwak.

De gedaalde CO2 prijs gaf de elektriciteitsmarkt ook de ruimte om verder te zakken. Ook

de aankondiging van de overheid dat kolencentrales in Nederland minder zullen mogen

draaien in 2021, had weinig impact op de markt.

De olieprijs herstelt zich enigszins van de klappen in de vorige weken. De OPEC

produktiebeperkingen gaan vanaf mei lopen. Daarnaast zijn handelaren nog erg

voorzichtig met open posities in olie-futures kort voor expiratie.

De eerst BBP cijfers voor het 1e kwartaal geven ongeveer 3.5% economische krimp aan

voor de eurozone. Maar in de VS gaat het even slecht, de werkloosheid blijft snel oplopen

en er zijn nu 30 miljoen nieuwe werklozen sinds de start van de coronacrisis.

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 € 0,00 € 0,00

De marktbewegingen zijn momenteel niet zo spectaculair meer als een paar weken terug.

Wat gebleven is, is echter het negatieve sentiment. Geleidelijk aan opheffen zal wel iets

helpen, maar de dalende trend is nog niet voorbij.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs zakt heel langzaam verder. De kolenprijzen voor levering in 2020 zijn al

onder de $50/ton, maar voor levering in 2021 blijft de nog wel boven de $50/ton. De

vraag is dusdanig laag momenteel dat druk op de prijzen zal blijven.

De CO2 prijs zakte deze week onder de €20/ton. De diverse veilingen blijven doorgaan

maar door de lage energievraag wordt het aanbod slecht opgenomen.

In Euro per MWh

MDe spot was deze week hoger dan vorige week door het lagere aanbod van

hernieuwbare energie: €16/MWh. De vraag zou langzaam iets moeten gaan oplopen als

de lock-downs gereduceerd gaan worden.

De gasopslagen worden langzaam aan weer gevuld, maar er is meer dan genoeg gas in de

spotmarkt hiervoor. De spot kwam deze week uit net onder de €6/MWh en heel veel

meer ruimte naar beneden lijkt er momenteel niet te zijn.

 

De termijnprijzen zakten deze week nog iets verder weg. De lage spot werkt als een anker

voor de termijnmarkt. De snel oplopende gasvoorraden beperken het risico voor de

komende winter.

Ook in de gasmarkt blijft het sentiment negatief. Het is afwachten wanneer de prijzen te

laag worden en producenten de produktie kaan beperken of dat de import van LNG wordt

gereduceerd.

Door de gedaalde CO2 prijzen kon ook de Belgische elektriciteitsmarkt verder wegzakken,

waarbij de prijzen voor 2021 sneller zakten dan die voor 2022 en 2023.

De markt blijft negatief zo lang niet duidelijk is dat de vraag echt gaat herstellen door het

beeindigen van alle corona-gerelateerde maatregelen, dit is uiteraard verre van zeker.


