
Weekly Update Energy Services 29-5-2020

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

28-05-2020 52,00$     € 46,90 € 21,26 36,51$         € 32,93 1,1087$         

27-05-2020 52,17$     € 47,49 € 21,33 34,86$         € 31,74 1,0985$         

26-05-2020 52,30$     € 47,63 € 21,60 35,79$         € 32,60 1,0980$         

25-05-2020 52,22$     € 47,92 € 21,59 35,58$         € 32,65 1,0898$         

22-05-2020 51,89$     € 47,59 € 21,40 35,21$         € 32,29 1,0904$         

21-05-2020 52,08$     € 47,59 € 21,18 35,59$         € 32,52 1,0943$         

20-05-2020 52,90$     € 48,34 € 21,26 35,59$         € 32,52 1,0943$         

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$         

Spread (f-l) -0,47 $      -€ 1,59 € 2,09 3,67$           € 2,58 0,0266$         

Datum Peak ´21

Sett

Peak ´22

Sett

Peak ´23

Sett

Peak ´24

Sett

28-05-2020 € 43,90 € 48,10 € 51,02 € 54,68

27-05-2020 € 44,50 € 48,60 € 51,38 € 55,04

26-05-2020 € 44,83 € 49,15 € 52,37 € 56,03

25-05-2020 € 44,39 € 48,60 € 51,60 € 55,26

22-05-2020 € 43,59 € 47,80 € 50,80 € 54,46

21-05-2020 € 44,08 € 48,45 € 51,45 € 55,11

20-05-2020 € 44,26 € 48,63 € 51,61 € 55,27

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

Min verschil -€ 0,93 -€ 1,05 -€ 1,35 -€ 1,35

Datum Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak 

'23 Sett

Offpeak '24

Sett

28-05-2020 € 32,93 € 35,55 € 36,07 € 36,94

27-05-2020 € 33,33 € 36,30 € 36,63 € 37,50

26-05-2020 € 33,97 € 36,86 € 36,94 € 37,81

25-05-2020 € 33,51 € 36,11 € 36,43 € 37,30

22-05-2020 € 32,82 € 35,60 € 36,25 € 37,13

21-05-2020 € 33,23 € 35,51 € 35,99 € 36,81

20-05-2020 € 33,40 € 35,66 € 35,99 € 36,81

19-05-2020 € 33,03 € 35,47 € 36,15 € 36,97

18-05-2020 € 32,59 € 35,01 € 36,05 € 36,94

15-05-2020 € 32,32 € 34,68 € 35,68 € 36,71

Min verschil -€ 1,04 -€ 1,31 -€ 0,87 -€ 0,87

Max verschil € 0,61 € 0,87 € 0,39 € 0,00

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

28-05-2020 € 11,875 € 13,807 € 14,529 €ct 11,601 €ct 13,489 €ct 14,194

27-05-2020 € 12,051 € 13,950 € 14,650 €ct 11,773 €ct 13,628 €ct 14,312

26-05-2020 € 12,265 € 14,100 € 14,760 €ct 11,982 €ct 13,775 €ct 14,420

25-05-2020 € 12,357 € 14,181 € 14,883 €ct 12,072 €ct 13,854 €ct 14,540

22-05-2020 € 12,034 € 13,929 € 14,659 €ct 11,757 €ct 13,608 €ct 14,321

21-05-2020 € 12,195 € 14,030 € 14,742 €ct 11,914 €ct 13,707 €ct 14,402

20-05-2020 € 12,512 € 14,177 € 14,817 €ct 12,224 €ct 13,850 €ct 14,475

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

Spread (f-l) -€ 0,487 -€ 0,068 -€ 0,096 -€ct 0,476 -€ct 0,066 -€ct 0,094

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base-21 

Sett

Base-22 

Sett

Base-23 

Sett

28-05-2020 € 38,309 € 42,030 € 44,047

27-05-2020 € 38,843 € 42,405 € 44,479

26-05-2020 € 39,420 € 43,156 € 44,982

25-05-2020 € 38,915 € 42,499 € 44,282

22-05-2020 € 38,003 € 41,914 € 43,977

21-05-2020 € 38,417 € 42,144 € 43,947

20-05-2020 € 38,627 € 42,314 € 44,207

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
Spread (f-l) € 0,658 € 0,976 € 0,720

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 blijven zwak door de lage gasprijzen en het grote aanbod van zon en wind.

De basislast kwam deze week uit op €18/MWh voor basislast en €20/MWh voor piek.

De termijnmarkt steeg deze week in eerste instantie nog iets verder, maar miste de echte

overtuiging en zakte daarna weer terug. De lage gasprijzen geven weinig reden tot

prijsstijgingen aan de elektrakant.

De Amerikaanse olieproductie is sinds Februari met 2 miljoen vaten per dag gedaald door

de lage prijs. Hierdoor en door de beperkingen van de OPEC staat de olieprijs inmiddels

weer op $36 per vat.

Volgende week komen de Amerikaanse werkloosheidscijfers over Mei uit en de

verwachtingen liggen rond de 20% van de beroepsbevolking. De dollar staat in ieder geval

onder druk en kruipt nu richting de 1.11

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 € 0,66 € 0,57 € 0,33 € 0,33

De lage spotprijzen werken nu als een rem op de termijnmarkt. Zonder prijsstijgingen in

de onderliggende producten gas, kolen en CO2 heeft ook elektra weinig ruimte om verder

te stijgen en is een daling waarschijnlijker.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs voor 2021 ligt nog steeds rond de $52, hoewel de spotprijs inmiddels een

stuk lager ligt: $42/ton. De voorraden in de kolenterminals in Amsterdam, Rotterdam en

Antwerpen lopen verder op.

Ondanks een gebrek aan energievraag, en daarmee een lage vraag naar CO2 rechten, blijft

de CO2 prijs redelijk stabiel rond de €21/ton. Dit is echter nog ver onder de prijzen die we

vorig jaar zagen van bijna €30/ton.

In Euro per MWh

Engie kwam deze week met het nieuws dat de kerncentrale Tihange 1 de rest van het jaar

niet meer zal draaien, hoewel het gepland onderhoud klaar moest zijn in Juli. De spotprijs

blijft echter zwak: €12/MWh.

Ondanks wat gerommel van de Russen in de aanvoer van gas vanuit Siberië, dat sterk

fluctueerde op dagbasis, blijft de spotmarkt voor gas erg zwak. Deze week kwam uit op

ruim €3/MWh. Import van LNG wordt wel steeds minder door de lage prijs.

 

De termijnprijs voor gas wil niet echt duidelijk onder de €12/MWh zakken. Het herstel

van de olieprijs geeft steun omdat er bijvoorbeeld in de LNG wereld nog redelijk wat olie-

indexatie plaats vindt.

De termijnprijs heeft voorlopig weinig opwaarts potentieel nu het aanbod nog steeds zo

ruim blijft. Er is niet echt een reden voor een prijstijging, dus waarschijnnlijk blijft de

dalende trend in stand en gaan we vroe of laat verder zakken.

Na licht herstel van de termijnprijzen aan het begin van de week, werd aan het einde van

de week de winst weer te niet gedaan doordat de gasmarkt weg zakte.

Hoewel de markt verwacht dat de energievraag weer gaat aantrekken nu de

coronamaatregelen worden afgebouwd, gaat economisch herstel wel langzaam plaats

vinden. De lagere energievraag blijft dus voor druk op de prijzen zorgen.


