
Weekly Update Energy Services 20-5-2020

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

19-05-2020 52,36$     € 47,85 € 19,97 34,62$         € 31,64 1,0943$         

18-05-2020 52,90$     € 48,48 € 20,34 34,78$         € 31,87 1,0912$         

15-05-2020 52,47$     € 48,49 € 19,17 32,84$         € 30,35 1,0822$         

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$         

Spread (f-l) -0,46 $      -€ 0,88 € 0,97 3,65$           € 3,07 0,0103$         

Datum Peak ´21

Sett

Peak ´22

Sett

Peak ´23

Sett

Peak ´24

Sett

19-05-2020 € 43,58 € 47,79 € 50,77 € 54,43

18-05-2020 € 44,04 € 47,90 € 50,88 € 54,54

15-05-2020 € 43,23 € 47,53 € 50,69 € 54,35

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

Min verschil -€ 0,46 -€ 0,11 -€ 0,58 -€ 0,62

Datum Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak 

'23 Sett

Offpeak '24

Sett

19-05-2020 € 33,03 € 35,47 € 36,05 € 36,94

18-05-2020 € 32,59 € 35,01 € 35,68 € 36,71

15-05-2020 € 32,32 € 34,68 € 35,18 € 36,80

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

Min verschil -€ 0,14 -€ 0,01 € 0,00 € 0,00

Max verschil € 1,62 € 1,31 € 1,15 € 0,23

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

19-05-2020 € 12,438 € 14,070 € 14,800 €ct 12,151 €ct 13,746 €ct 14,459

18-05-2020 € 12,457 € 14,057 € 14,805 €ct 12,170 €ct 13,733 €ct 14,464

15-05-2020 € 12,362 € 13,875 € 14,625 €ct 12,077 €ct 13,555 €ct 14,288

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

Spread (f-l) € 0,334 € 0,591 € 0,380 €ct 0,326 €ct 0,577 €ct 0,371

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base-21 

Sett

Base-22 

Sett

Base-23 

Sett

19-05-2020 € 38,137 € 41,694 € 43,627

18-05-2020 € 38,029 € 41,484 € 43,477

15-05-2020 € 37,651 € 41,054 € 43,327

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
Spread (f-l) € 1,281 € 1,094 € 0,820

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 trekken iets aan, zoals je mag verwachten door het langzaam afbouwen

van de coronamaatregelen. De prijzen zijn echter nog steeds laag. De Nederlandse spot

ligt iets onder Duitsland omdat Nederland veel goedkope efficiënte gascentrales heeft.

De termijnmarkt stijgt deze week door een aantrekkende CO2 prijs die profiteert van de

sterkere financiële markten. De prijzen voor de rest van 2020 blijven echter onder druk

staan.

De oliemarkt zet het herstel door. Veel landen hebben de productie al gereduceerd, dus

de problemen met te volle olieopslagen lijken te overzien. Anderzijds kan de stijging niet

te ver doorzetten want dan kan de productie weer opgevoerd worden.

De werkloosheid begint nu ook in Nederland snel op te lopen, de cijfers over april zijn

slecht, na eerder al hard te stijgen in de VS. De markt richt zijn hoop op de ontwikkeling

van een vaccin, maar de onzekerheid blijft hoog.

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 € 1,01 € 1,14 € 0,89 € 0,89

Het positieve sentiment door het afnemen van de coronaproblemen kan de prijzen nog

wel iets verder omhoog zetten. Een sterke stijging lijkt onlogisch terwijl we in de diepste

recessie sinds de jaren 30 zitten.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs beweegt weinig en de handel in West-Europa is beperkt door een gebrek

aan vraag. Russische en Oekraïense mijnbouwbedrijven hebben de productie al

teruggeschroefd door de lage prijzen.

De CO2 prijs stijgt momenteel geholpen door positief sentiment op de financiële markten,

omdat CO2 rechten meer een financieel product zijn dan een grondstof.

In Euro per MWh

De Belgische spot blijft nog iets onder Nederland liggen. De kerncentrales zijn nog steeds

goed beschikbaar en de impact van de lock-down in België en Frankrijk was groot.

De spotprijzen voor gas zijn nu echt onder de €5/MWh gezakt. De aanvoer van LNG wordt

nog maar langzaam minder en beperkt onderhoud aan gasvelden in Noorwegen hebben

ook weinig impact.

 

Het herstel van de olieprijs ondersteunt ook de gasmarkt. De 12 €/MWh voor 2021 is

momenteel een sterk steunniveau, hoewel de prijzen voor het 3e en 3e kwartaal van 2020

wel zwak blijven.

Het duurt nog even voor 2021 begint, dus de markt voor 2021 hoeft zich nog niet al teveel

van de zwakke spot aan te trekken, maar hoe verder we in het jaar komen des te meer zal

de spot aan de termijnmarkt trekken.

De termijnmarkt herstelt zich nu door het positieve momentum van afbouwen van de

coronamaatregelen en aantrekkende olieprijs. De termijnprijzen liggen in België zoals

gebruikelijk nog wel boven Nederland.

Verder herstel valt op dit moment niet uit te sluiten, maar wel met de kanttekening dat

de economische situatie dusdanig slecht is dat er geen grote stijging verwacht kan

worden.


