
Weekly Update Energy Services 8-5-2020

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

07-05-2020 53,22$     € 49,15 € 19,54 29,92$         € 27,63 1,0828$         

06-05-2020 52,82$     € 48,73 € 19,00 30,97$         € 28,57 1,0840$         

05-05-2020 52,70$     € 48,61 € 19,09 30,97$         € 28,57 1,0840$         

04-05-2020 51,98$     € 47,68 € 19,35 27,18$         € 24,93 1,0903$         

01-05-2020 52,30$     € 47,60 € 18,97 26,15$         € 23,80 1,0987$         

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$         

Spread (f-l) -0,05 $      -€ 0,06 -€ 1,20 8,01$           € 7,39 0,0003$         

Datum Peak ´21

Sett

Peak ´22

Sett

Peak ´23

Sett

Peak ´24

Sett

07-05-2020 € 43,13 € 47,13 € 50,75 € 54,45

06-05-2020 € 43,13 € 47,15 € 50,75 € 54,45

05-05-2020 € 42,94 € 47,12 € 50,63 € 54,33

04-05-2020 € 42,57 € 47,00 € 50,40 € 54,09

01-05-2020 € 42,75 € 46,80 € 50,18 € 53,87

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

Min verschil -€ 1,14 -€ 1,53 -€ 1,30 -€ 1,29

Datum Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak 

'23 Sett

Offpeak '24

Sett

07-05-2020 € 32,72 € 35,37 € 35,56 € 35,64

06-05-2020 € 32,13 € 34,54 € 35,22 € 35,36

05-05-2020 € 32,15 € 34,48 € 34,97 € 35,10

04-05-2020 € 31,96 € 34,14 € 35,14 € 35,29

01-05-2020 € 32,00 € 34,78 € 35,54 € 35,68

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

Min verschil -€ 0,82 -€ 0,17 -€ 0,64 -€ 0,70

Max verschil € 0,76 € 1,23 € 0,59 € 0,54

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

07-05-2020 € 12,319 € 13,651 € 14,515 €ct 12,035 €ct 13,336 €ct 14,180

06-05-2020 € 12,104 € 13,479 € 14,420 €ct 11,825 €ct 13,168 €ct 14,088

05-05-2020 € 12,042 € 13,450 € 14,400 €ct 11,764 €ct 13,140 €ct 14,068

04-05-2020 € 11,905 € 13,376 € 14,352 €ct 11,631 €ct 13,068 €ct 14,021

01-05-2020 € 11,892 € 13,392 € 14,332 €ct 11,618 €ct 13,083 €ct 14,002

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

Spread (f-l) € 0,064 -€ 0,224 -€ 0,410 €ct 0,063 -€ct 0,219 -€ct 0,401

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base-21 

Sett

Base-22 

Sett

Base-23 

Sett

07-05-2020 € 37,285 € 40,904 € 43,037

06-05-2020 € 36,856 € 40,600 € 42,807

05-05-2020 € 37,010 € 40,730 € 42,800

04-05-2020 € 36,665 € 40,316 € 42,527

01-05-2020 € 36,732 € 40,456 € 42,667

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
Spread (f-l) -€ 1,130 -€ 0,586 -€ 0,755

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 spot kwam iets onder Nederland uit: 19 €/MWh. Het extra onderhoud aan

de Franse kerncentrales kunnen de spot in Frankrijk en België nog niet echt

ondersteunen.

De spotprijzen voor gas blijven laag: 5.5 €/MWh. De gasopslagen zijn alweer lekker

gevuld. De vraag is wanneer het aanbod van LNG minder gaat worden, want met deze

prijzen kan het geen vetpot zijn om LNG schepen naar Europa te laten varen.

 

Ook in de gasmakrt zien we een stabilisering van de prijzen op lage niveaus. Het herstel

van de olieprijs geeft uiteraard steun, maar er is nog steeds veel gas waardoor het

opwaarts potentieel beperkt is.

De trend in de gasmarkt is nog steeds negatief. Het aanbod zal beperkt moeten worden,

ofwel door extra onderhoud aan gasvelden of minder LNG. Alleen een hogere vraag door

het afbouwen van de corona maatregelen is mogelijk niet genoeg.

Ook in België zijn de prijzen op de termijnmarkt zich aan het stabilseren op een niveau dat 

iets boven de bodem van het jaar ligt. De zwakke spotmarkt blijft wel als een anker

werken.

De markt wacht af of economisch herstel voldoende snel gaat om de energievraag weer

naar een pre-Corona niveau te brengen. Dit gaat uiteraard tijd kosten, maar de vraag is

hoe lang.

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 € 0,56 € 0,32 € 0,57 € 0,58

De vraag in de komende tijd is of de economie zich genoeg kan herstellen om de

energievraag terug te brengen naar pre-Corona niveaus. Mocht dit tegenvallen, dan

kunnen prijzen weer wegzakken.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

Licht herstel voor de kolenprijs deze week. Echte koopinteresse is er niet, maar door de

lage prijzen kunnen mijnbouwbedrijven de productie beperken. Hierdoor is er weerstand

om verder naar beneden te zakken.

De CO2 prijs is redelijk stabiel net onder de €20/ton. De markt is in afwachting van een

update van de Europese Commissie op 15 mei omtrent de hoeveelheid emissierechten die

in reserve worden gehouden en wat er geveild zal worden.

De vraag naar olieproducten trekt iets aan door het afbouwen van de lock down

maatregelen en de OPEC productiebeperkingen zijn nu echt van start gegaan. We zien dus

wat herstel van de olieprijs, maar olie blijft goedkoop.

Werkgelegendheidscijfers over April geven in de VS een daling van het aantal banen aan

van 20.5 miljoen, maar ook de macro-economische cijfers in Europa zijn dramatisch. De

€/$ blijft rond het 1.08 niveau kabbelen.

Kolen

CO2

Olie

€ - $

De spotprijzen waren afgelopen week 20 €/MWh voor basislast en 20 €/MWh voor piek.

De vraag zou de komende weken langzaam moeten gaan oplopen als de lock-down

maatregelen verder worden versoepeld.

De termijnmarkt is zich aan het stabiliseren en de grote prijsbewegingen van de afgelopen

twee maanden zijn weg. Het positieve nieuws omtrent de corona maatregelen hielp de

markt iets omhoog.


