
Weekly Update Energy Services 19-6-2020

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

18-06-2020 54,28$     € 48,49 € 24,47 41,39$         € 36,98 1,1194$         

17-06-2020 53,81$     € 47,83 € 22,75 40,71$         € 36,19 1,1250$         

16-06-2020 53,98$     € 47,94 € 22,78 40,84$         € 36,27 1,1261$         

15-06-2020 53,96$     € 47,81 € 22,16 39,45$         € 34,95 1,1287$         

12-06-2020 54,09$     € 48,05 € 22,00 38,95$         € 34,60 1,1258$         

11-06-2020 53,76$     € 47,52 € 22,27 38,76$         € 34,26 1,1314$         

10-06-2020 54,33$     € 47,80 € 22,91 41,30$         € 36,33 1,1367$         

09-06-2020 54,78$     € 48,30 € 22,48 40,30$         € 35,53 1,1342$         

08-06-2020 54,87$     € 48,60 € 22,71 40,98$         € 36,30 1,1290$         

05-06-2020 55,68$     € 49,32 € 23,24 41,97$         € 37,18 1,1289$         

Spread (f-l) -1,40 $      -€ 0,83 € 1,23 -0,58 $         -€ 0,20 -0,0095 $       

Datum Peak ´21

Sett

Peak ´22

Sett

Peak ´23

Sett

Peak ´24

Sett

18-06-2020 € 45,88 € 49,40 € 52,00 € 55,64

17-06-2020 € 44,66 € 48,04 € 51,50 € 55,30

16-06-2020 € 45,05 € 48,40 € 51,50 € 55,25

15-06-2020 € 44,00 € 47,66 € 51,55 € 55,25

12-06-2020 € 44,77 € 48,23 € 51,75 € 55,44

11-06-2020 € 44,85 € 48,54 € 51,07 € 54,55

10-06-2020 € 45,55 € 48,86 € 51,36 € 54,84

09-06-2020 € 45,55 € 49,08 € 51,74 € 55,22

08-06-2020 € 46,34 € 49,20 € 51,71 € 55,19

05-06-2020 € 46,28 € 49,37 € 51,89 € 55,37

Min verschil -€ 0,46 € 0,03 € 0,11 € 0,20

Datum Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak 

'23 Sett

Offpeak '24

Sett

18-06-2020 € 34,62 € 37,25 € 37,04 € 38,23

17-06-2020 € 33,55 € 36,53 € 36,92 € 38,39

16-06-2020 € 34,23 € 36,88 € 37,03 € 38,37

15-06-2020 € 32,99 € 35,91 € 36,08 € 37,55

12-06-2020 € 33,50 € 36,85 € 37,22 € 38,28

11-06-2020 € 33,80 € 36,49 € 37,41 € 38,59

10-06-2020 € 33,61 € 37,27 € 37,87 € 38,57

09-06-2020 € 33,73 € 36,84 € 37,55 € 38,50

08-06-2020 € 34,94 € 38,20 € 38,78 € 39,77

05-06-2020 € 34,59 € 37,77 € 38,02 € 38,99

Min verschil -€ 0,32 -€ 0,96 -€ 1,73 -€ 1,54

Max verschil € 1,63 € 1,34 € 0,96 € 0,00

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

18-06-2020 € 12,344 € 14,294 € 14,897 €ct 12,059 €ct 13,964 €ct 14,554

17-06-2020 € 12,117 € 14,098 € 14,742 €ct 11,838 €ct 13,773 €ct 14,402

16-06-2020 € 12,092 € 14,017 € 14,750 €ct 11,813 €ct 13,694 €ct 14,410

15-06-2020 € 11,888 € 13,828 € 14,498 €ct 11,614 €ct 13,509 €ct 14,164

12-06-2020 € 11,994 € 13,891 € 14,575 €ct 11,717 €ct 13,571 €ct 14,239

11-06-2020 € 12,065 € 13,938 € 14,663 €ct 11,787 €ct 13,617 €ct 14,325

10-06-2020 € 12,187 € 14,116 € 14,856 €ct 11,906 €ct 13,791 €ct 14,513

09-06-2020 € 12,126 € 14,060 € 14,737 €ct 11,846 €ct 13,736 €ct 14,397

08-06-2020 € 12,334 € 14,213 € 14,875 €ct 12,050 €ct 13,885 €ct 14,532

05-06-2020 € 12,533 € 14,262 € 14,875 €ct 12,244 €ct 13,933 €ct 14,532

Spread (f-l) -€ 0,189 € 0,032 € 0,022 -€ct 0,185 €ct 0,031 €ct 0,021

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base-21 

Sett

Base-22 

Sett

Base-23 

Sett

18-06-2020 € 40,672 € 43,586 € 45,352

17-06-2020 € 39,760 € 42,830 € 44,950

16-06-2020 € 40,230 € 43,166 € 45,102

15-06-2020 € 39,034 € 42,186 € 44,382

12-06-2020 € 39,694 € 42,836 € 45,002

11-06-2020 € 39,654 € 42,926 € 45,082

10-06-2020 € 39,914 € 43,426 € 45,412

09-06-2020 € 39,924 € 43,406 € 45,402

08-06-2020 € 40,782 € 44,111 € 46,062

05-06-2020 € 40,692 € 43,901 € 45,972
Spread (f-l) -€ 0,020 -€ 0,315 -€ 0,620

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 spotmarkt heeft momenteel duurdere conventionele centrales nodig om zich te

balanceren dan in Mei. De basislast was deze week bijna 30 €/MWh tegen een piek van

ruim 35 €/MWh. De spotmarkt is duidelijk sterker geworden.

In de termijnmarkt zagen we deze week per saldo een stijging, vooral voor 2021. De

aantrekkende spotmarkt en een hogere CO2 prijs zijn de belangrijkste oorzaken. De markt

heeft een licht positieve trend te pakken.

Olie profiteert van opmerkingen van de OPEC+ dat ze zich serieus aan hun eigen quota

gaan houden. Daarnaast lijkt de wereldwijde vraag deze maand toch weer een stuk hoger

te liggen dan in Mei door het opheven van lock down maatregelen.

De macro-economische situatie is nog hoogst onzeker. Voor 2020 wordt in Nederland een

krimp van 6% verwacht en in 2021 3% groei. De dollar heeft zich licht hersteld deze week.

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 € 1,88 € 1,74 € 0,93 € 1,09

In tegenstelling tot de gasmarkt is de elektriciteitsmarkt zich aan het herstellen. De hoge

CO2 prijs zorgt er voor dat gascentrales hoge marges kunnen halen, terwijl het voor

eigenaren van kolencentrales bijna verlieslatend is om elektriciteit te verkopen.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolneprijzen trekken wat aan deze week, met name door de sterkere gas en olieprijen,

niet omdat de kolenmarkt zelf erg sterk is. Per saldo zit er weinig beweging in de markt.

CO2 is de laatste week volop in beweging, met name naar boven. Er is niet echt een

fundamentele reden voor de stijging, behalve dat de markt op langere termijn krap wordt

gehouden door de EU.

In Euro per MWh

Een aantrekkende vraag gecombineerd met een lage beschikbaarheid van de Franse en

Belgische kerncentrales zorgt voor een aantrekkende korte termijnmarkt. De prijs lag

deze week op 29 €/MWh.

De spot gasmarkt is wel iets sterker momenteel maar 5 €/MWh blijft erg goedkoop.

Doordat de prijzen in Europa zo laag zijn, komt er bijna geen LNG uit de VS hier naar toe.

De gasopslagen zijn echter al goed gevuld voor de tijd van het jaar.

 

De termijnmarkt kroop deze week weer iets omhoog omdat er veel koopinteresse is voor

gas-gestookte elektriciteitscentrales die met hoge marges kunnen draaien. De markt is

echter nog steeds dicht bij het laagste niveau van het jaar.

Serieus herstel van de gasmarkt lijkt nog ver weg. De langzaam stijgende olieprijs zorgt

wel voor wat steun voor de lange termijnprijzen van gas, maar veel opwaarts potentieel is

er momenteel niet.

De Belgische termijnmarkt komt langzaam boven de €40/MWh uit, met name de stijgende 

CO2 prijs helpt hier bij. Hoewel de markt ook voor het 4e kwartaal van dit jaar hoge

prijzen verwacht door het vele onderhoud aan de Franse kerncentrales.

Het sentiment is voorlopig positief. Het zal wel niet in een rechte lijn omhoog gaan, maar

vooralsnog gaat de prijs per saldo naar boven.


