
Weekly Update Energy Services 26-6-2020

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

25-06-2020 57,05$     € 50,85 € 25,18 41,03$         € 36,57 1,1220$         

24-06-2020 56,30$     € 50,01 € 25,40 40,37$         € 35,86 1,1258$         

23-06-2020 56,40$     € 49,85 € 25,41 42,53$         € 37,59 1,1313$         

22-06-2020 54,98$     € 48,83 € 24,53 42,87$         € 38,07 1,1260$         

19-06-2020 54,65$     € 48,89 € 24,16 41,98$         € 37,56 1,1177$         

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$         

Spread (f-l) 2,96$       € 2,80 € 3,18 2,08$           € 1,97 -0,0038 $       

Datum Peak ´21

Sett

Peak ´22

Sett

Peak ´23

Sett

Peak ´24

Sett

25-06-2020 € 46,20 € 49,38 € 52,34 € 55,91

24-06-2020 € 47,04 € 50,35 € 52,93 € 56,55

23-06-2020 € 46,68 € 50,15 € 52,73 € 56,35

22-06-2020 € 46,35 € 49,56 € 52,09 € 55,71

19-06-2020 € 46,23 € 49,48 € 52,01 € 55,65

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

Min verschil -€ 0,84 -€ 0,97 -€ 0,59 -€ 0,64

Datum Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak 

'23 Sett

Offpeak '24

Sett

25-06-2020 € 35,05 € 37,16 € 36,99 € 38,17

24-06-2020 € 35,85 € 37,99 € 38,16 € 39,34

23-06-2020 € 36,10 € 37,89 € 38,16 € 39,34

22-06-2020 € 34,74 € 37,47 € 37,09 € 38,22

19-06-2020 € 35,02 € 37,77 € 37,38 € 38,54

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

Min verschil -€ 1,05 -€ 0,83 -€ 1,17 -€ 1,17

Max verschil € 2,06 € 1,25 € 0,92 € 0,00

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

25-06-2020 € 12,159 € 13,895 € 14,515 €ct 11,879 €ct 13,575 €ct 14,180

24-06-2020 € 12,329 € 14,008 € 14,622 €ct 12,045 €ct 13,685 €ct 14,285

23-06-2020 € 12,534 € 14,251 € 14,860 €ct 12,245 €ct 13,922 €ct 14,517

22-06-2020 € 12,377 € 14,233 € 14,775 €ct 12,092 €ct 13,905 €ct 14,434

19-06-2020 € 12,475 € 14,350 € 14,936 €ct 12,187 €ct 14,019 €ct 14,592

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

Spread (f-l) € 0,165 € 0,004 -€ 0,060 €ct 0,161 €ct 0,004 -€ct 0,059

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base-21 

Sett

Base-22 

Sett

Base-23 

Sett

25-06-2020 € 41,393 € 43,556 € 45,532

24-06-2020 € 42,145 € 44,516 € 46,252

23-06-2020 € 41,970 € 44,286 € 46,192

22-06-2020 € 41,042 € 43,756 € 45,502

19-06-2020 € 41,122 € 43,886 € 45,682

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
Spread (f-l) € 1,699 € 0,720 € 0,530

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 beschikbaarheid van Franse kerncentrales is wat minder momenteel, terwijl er deze

week wel zon maar geen wind was. Per saldo was de spot sterk deze week: 30 €/MWh en

34 €/MWh voor piek. Meer wind zorgt komende week voor lagere prijzen.

De termijnmarkt werd deze week gedreven door de snelle stijging van de CO2 markt.

Aangezien de piekprijzen voornamelijk door gascentrales wordt beheerst, stegen de

dalprijzen (marginale prijszetting door kolencentrales) meer dan de piekprijzen.

Olie is nu licht boven de $40 dollar gestabiliseerd. Verdere stijgingen resulteren

waarschijnlijk in het aantrekken van de productiecijfers, hoewel de OPEC leden zich

vooralsnog ongebruikelijk goed aan de quota houden.

In Europa is de economie nu weer aan het aantrekken nu de corona maatregelen steeds

minder worden. De grootste klap voor de arbeidsmarkt moet echter nog komen, zeker

wanneer de overheidssteun afgebouwd moet worden.

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 € 2,20 € 1,73 € 0,84 € 0,66

De elektriciteitsmarkt blijft langzaam omhoog kruipen, ondanks dat de gasprijs laag blijft.

De hoge kosten voor CO2 rechten maken kolencentrales weinig rendabel om te draaien,

dus zonder een lagere CO2 prijs blijft elektra sterk.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijzen lopen langzaam iets op, daarbij gesteund door een sterkere olieprijs. De

vraag komt met name uit China, waar de economie volledig in herstelmodus is en kolen

natuurlijk nog de belangrijkste brandstof voor elektriciteit is.

De CO2 markt blijft verbazend sterk en noteerde deze week ruim boven de €25/ton.

Hoewel door de sterkere spotmarkt er inmiddels weer meer bruinkolen en

steenkolencentrales draaien in Europa, is de korte termijn vraag nog relatief laag.

In Euro per MWh

De sterkere airco vraag en de lage beschikbaarheid van de Franse kerncentrales zorgde

deze week voor vrij sterke spotprijzen: 30 €/MWh voor basislast.

De spotmarkt handaaft zich rond de 5.5 €/MWh doordat de vraag van gascentrales hoog

is, terwijl de import van LNG daalt. De gasopslagen lopen echter langzaam vol.

 

Er was deze week een kleine opleving in de termijnmarkt, met name door vraag vanuit de

elektriciteitsmarkt die relatief sterk is momenteel, maar veel verder dan 12.5 €/MWh

voor 2021 kwam de markt niet..

De gasmarkt voor 2021 blijft stabiel momenteel, met 12.00 €/MWh als ondergrens.

Vooralsnog is dit een sterk steunniveau, maar als we later dit jaar dichter bij de start van

2021 komen, zou de markt hier doorheen kunnen zakken.

De stijgende prijs voor CO2 rechten werkt ook in België door in de elektraprijzen. De

termijnmarkt steeg deze week per saldo ongeveer 0.50 €/MWh en de prijzen liggen nu

duidelijk boven de 40 €/MWh.

De markt zit momenteel in een licht stijgende trend gedreven door de aantrekkende CO2

prijzen. De zwakke gasmarkt werkt als een blok aan het been van de elektramarkt, dus

echt hard kan elektra niet stijgen.


