
Weekly Update Energy Services 15-5-2020

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

14-05-2020 52,85$     € 49,01 € 18,84 31,02$         € 28,77 1,0783$         

13-05-2020 52,58$     € 48,60 € 18,67 29,21$         € 27,00 1,0818$         

12-05-2020 52,68$     € 48,53 € 18,52 30,12$         € 27,75 1,0855$         

11-05-2020 53,41$     € 49,42 € 19,07 29,95$         € 27,71 1,0807$         

08-05-2020 53,20$     € 48,62 € 19,35 30,88$         € 28,22 1,0941$         

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$         

Spread (f-l) 0,55$       € 1,41 -€ 0,13 4,87$           € 4,97 -0,0204 $       

Datum Peak ´21

Sett

Peak ´22

Sett

Peak ´23

Sett

Peak ´24

Sett

14-05-2020 € 42,83 € 46,75 € 49,88 € 53,54

13-05-2020 € 42,57 € 46,83 € 49,96 € 53,62

12-05-2020 € 42,95 € 46,66 € 50,25 € 53,95

11-05-2020 € 43,71 € 47,43 € 51,02 € 54,72

08-05-2020 € 44,04 € 47,76 € 51,35 € 55,05

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

Min verschil -€ 1,20 -€ 1,00 -€ 1,47 -€ 1,51

Datum Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak 

'23 Sett

Offpeak '24

Sett

14-05-2020 € 31,41 € 34,16 € 35,15 € 36,78

13-05-2020 € 31,48 € 34,20 € 34,90 € 36,54

12-05-2020 € 32,15 € 34,81 € 35,33 € 35,42

11-05-2020 € 32,80 € 35,40 € 35,93 € 36,02

08-05-2020 € 33,17 € 35,48 € 35,58 € 35,66

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

Min verschil -€ 1,76 -€ 1,32 -€ 0,78 € 0,00

Max verschil € 0,00 € 0,02 € 0,25 € 1,36

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

14-05-2020 € 12,246 € 13,684 € 14,461 €ct 11,964 €ct 13,369 €ct 14,128

13-05-2020 € 12,000 € 13,450 € 14,275 €ct 11,723 €ct 13,140 €ct 13,946

12-05-2020 € 12,149 € 13,550 € 14,400 €ct 11,869 €ct 13,238 €ct 14,068

11-05-2020 € 12,398 € 13,742 € 14,585 €ct 12,112 €ct 13,425 €ct 14,249

08-05-2020 € 12,342 € 13,727 € 14,550 €ct 12,057 €ct 13,411 €ct 14,215

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

Spread (f-l) € 0,354 € 0,292 € 0,129 €ct 0,346 €ct 0,285 €ct 0,126

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base-21 

Sett

Base-22 

Sett

Base-23 

Sett

14-05-2020 € 36,791 € 40,474 € 42,827

13-05-2020 € 36,668 € 40,444 € 42,367

12-05-2020 € 37,098 € 40,664 € 42,867

11-05-2020 € 37,908 € 41,504 € 43,357

08-05-2020 € 38,055 € 41,484 € 43,447

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
Spread (f-l) € 0,059 € 0,018 € 0,160

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. 

Ondanks een licht aantrekkende vraag kwamen de prijzen deze week iets lager uit dan

vorige week: €19/MWh voor basislast en $20/MWh voor piek. De goede beschikbaarheid

van wind en ook zon heeft daarbij geholpen.

De termijnmarkt zakte iets weg deze week, maar de volatiliteit is wel echt lager dan in

maart en april. De lagere prijs voor emissies zorgde voor het negatieve sentiment, waarbij

ook de dalende koersen in de financiële markten niet hielpen.

De oliemarkt is zich in rap tempo aan het aanpassen aan de sterk gedaalde vraag. Niet

alleen de OPEC-produktie daalt snel, maar ook niet OPEC leden zoals de VS en Canada

reduceren de produktie omdat de marktprijs onder de kostprijs ligt.

De BBP cijfers voor KW1-2020 zijn -1.7% voor Nederland en -2.2% voor Duitsland, terwijl

Duitsland -10% verwacht voor KW2. Ondertussen blijft de werkloosheid snel oplopen met

name in de VS. De dollar is per saldo marginaal iets sterker geworden.

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 € 0,27 € 0,10 € 0,00 € 0,00

De markt probeert een inschatting te maken hoe lang het gaat duren voor significant

economisch herstel en een stijgende vraag naar energie. De termijnprijzen zijn uiteraard

al laag dus er is wel weerstand voordat prijzen verder kunnen zakken.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs voor 2021 blijft hangen rond $52-$53 niveau, terwijl ook de kolenprijs voor

de rest van 2020 is gestabiliseerd. Het herstel van de olieprijs heeft hier bij geholpen,

maar ook het aanbod is beperkt op deze prijzen.

De Europese commissie komt vrijdag 15 mei met een update over de gerealiseerde CO2

uitstoot in 2019. Een daling is al in de markt ingeprijsd en de impact zou beperkt moeten

zijn tenzij het cijfers echt verrassend is.

In Euro per MWh

Ook deze week kwam de spot in België licht onder de Nederlandse spot uit: 17.5 €/MWh

voor basislast. De Belgische/Franse energievraag begint wat toe te nemen nu de

coronamaatregelen langzaam worden afgebouwd.

De spotprijzen voor gas blijken toch nog iets lager te kunnen en kruipen nu naar de 5

€/MWh. De verwachting is echt dat in de 2e helft van de zomer er minder LNG schepen

naar West-Europa komen, maar dan zitten de gasopslagen toch al vol.

 

Vooralsnog wil de termijnmarkt niet echt onder de 12 €/MWh zakken. De aantrekkende

olieprijs geeft uiteraard ook wat steun, maar de lage spotprijs blijft als een anker werken

voor de termijnmarkt.

Hoewel de markt momenteel niet verder wil zakken, blijft de trend negatief. De

aanhoudend zwakke spotprijs zal komende zomer blijven trekken aan de termijnmarkt.

De termijnmarkt is nog steeds negatief hoewel de daling niet meer al te snel gaat. EdF

blijft schuiven met onderhoud aan nucleaire centrales in Frankrijk en nu lijkt de

beschikbaarheid de komende winter toch iets beter te zijn.

Voor een verwachting omtrent de prijzen moeten we vooral naar de economische situatie

kijken. Als de economie zich redelijk snel kan herstellen en de impact van corona beperkt

blift, kunnen energieprijzen weer omhoog.


