
Weekly Update Energy Services 5-6-2020

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

04-06-2020 54,65$     € 48,19 € 22,21 39,84$         € 35,13 1,1340$         

03-06-2020 54,65$     € 48,63 € 22,08 39,89$         € 35,50 1,1238$         

02-06-2020 54,48$     € 48,72 € 22,07 39,31$         € 35,16 1,1181$         

01-06-2020 52,95$     € 47,58 € 20,97 38,63$         € 34,72 1,1128$         

29-05-2020 51,82$     € 46,69 € 21,40 36,62$         € 33,00 1,1098$         

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$         

Spread (f-l) 2,76$       € 0,60 € 0,81 4,63$           € 2,84 0,0436$         

Datum Peak ´21

Sett

Peak ´22

Sett

Peak ´23

Sett

Peak ´24

Sett

04-06-2020 € 44,71 € 48,38 € 51,96 € 55,27

03-06-2020 € 44,60 € 48,65 € 52,23 € 55,54

02-06-2020 € 44,15 € 48,40 € 52,00 € 55,31

01-06-2020 € 43,65 € 48,18 € 51,10 € 54,76

29-05-2020 € 43,65 € 48,18 € 51,10 € 54,76

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

Min verschil -€ 0,12 -€ 0,77 -€ 0,41 -€ 0,76

Datum Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak 

'23 Sett

Offpeak '24

Sett

04-06-2020 € 33,67 € 36,53 € 36,49 € 37,55

03-06-2020 € 33,98 € 36,67 € 36,48 € 37,54

02-06-2020 € 33,35 € 35,94 € 35,74 € 36,79

01-06-2020 € 33,14 € 35,91 € 36,35 € 37,22

29-05-2020 € 33,14 € 35,91 € 36,35 € 37,22

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

Min verschil -€ 0,31 -€ 0,34 -€ 0,45 -€ 0,26

Max verschil € 0,85 € 0,98 € 0,75 € 0,75

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

04-06-2020 € 12,174 € 13,980 € 14,732 €ct 11,893 €ct 13,658 €ct 14,392

03-06-2020 € 12,132 € 13,932 € 14,692 €ct 11,852 €ct 13,611 €ct 14,353

02-06-2020 € 12,092 € 13,932 € 14,609 €ct 11,813 €ct 13,611 €ct 14,272

01-06-2020 € 11,803 € 13,680 € 14,397 €ct 11,531 €ct 13,365 €ct 14,065

29-05-2020 € 11,907 € 13,650 € 14,400 €ct 11,632 €ct 13,335 €ct 14,068

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

Spread (f-l) € 0,140 € 0,051 € 0,073 €ct 0,137 €ct 0,050 €ct 0,071

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base-21 

Sett

Base-22 

Sett

Base-23 

Sett

04-06-2020 € 39,434 € 42,747 € 44,822

03-06-2020 € 39,551 € 42,371 € 44,314

02-06-2020 € 38,979 € 42,656 € 44,594

01-06-2020 € 37,910 € 41,621 € 43,663

29-05-2020 € 38,400 € 42,141 € 44,183

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
Spread (f-l) € 1,431 € 0,833 € 0,845

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 spotprijzen blijven in België nog wel een stuk lager dan in Nederland: 16 €/MWh.

Vooralsnog is de beschikbaarheid van de kerncentrales vrij goed. Later dit jaar wordt het

wel minder.

Ook de spotmarkt voor gas heeft deze week hogere prijzen, hoewel dit maar relatief is,

want amper 4 €/MWh is nog steeds extreem goedkoop. De afnemende importvolumes

van LNG helpen de markt iets te herstellen.

 

De termijnprijs van gas kruipt nu tergend langzaam omhoog. De stijgende olieprijs geeft

wat steun maar voor de rest blijft de markt kampen met overaanbod.

Gas is duidelijk het energieproduct waar de vraag/aanbod verhouding het slechtste is, al

voor de coronacrisis was er overaanbod. Maar de markt onttrekt zich niet het positieve

sentiment in de rest van de energiewereld en kan ook omhoog.

De markt maakt zich toch wat nerveus over alle onbeschikbaarheden in België en

Frankrijk in het 4e kwartaal. Daarnaast stijgt de markt ook met CO2 mee.

Het sentiment is ook in de Belgische markt gedraaid en de markt kijkt weer omhoog.

Fundamenteel zijn er nog veel beren op de weg voor de economie, maar daar kijkt de

energiemarkt momenteel niet naar.

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 € 1,12 € 0,58 € 1,16 € 0,81

Voorlopig is de negatieve trend doorbroken. Mogelijk loopt de markt iets vooruit op

economisch herstel, maar er is duidelijk sprake van een positief momentum.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De Russen hebben problemen met een spoorlijn die kolen naar Moermansk brengt, de

grote Russische haven voor export naar Europa. De Aziatische markt trekt verder aan, dus

er ziet iets van leven in de kolenprijs.

Het positieve momentum in de CO2-prijs zet door, de koopinteresse is voornamelijk voor

speculatieve doeleinden want de daadwerkelijke emissies zijn momenteel niet zo hoog.

De markt profiteert ook van het optimisme in de financiële markten.

De olieprijs stijgt met name door een beperking van het aanbod en niet omdat de vraag zo

sterk is. De OPEC+ wil de productiebeperkingen verder verlengen en dat zou vraag en

aanbod beter in balans moeten houden.

De dollar is erg zwak momenteel. De beslissing van de ECB om de rente niet te verlaggen

heeft zeker geholpen. Dit betekent dat produkten geprijsd in dollars (olie!) goedkoper

worden in Europa.

Kolen

CO2

Olie

€ - $

De spotprijzen worden sterker doordat het aanbod van hernieuwbare energie minder is,

terwijl de vraag weer iets verder aantrekt. De basislast prijs was deze week 18 €/MWh,

terwijl piek 24 €/MWh was.

Ook in de termijnmarkt zien we hogere prijzen, met name omdat de stijging van de CO2

prijs nu echt aan het doorwerken is. Het lange eind van de curve stijgt minder dan 2021.


