
Weekly Update Energy Services 3-7-2020

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

02-07-2020 58,31$     € 51,90 € 27,37 42,81$         € 38,11 1,1235$         

01-07-2020 57,66$     € 51,23 € 27,71 41,97$         € 37,29 1,1256$         

30-06-2020 57,68$     € 51,37 € 26,97 41,15$         € 36,65 1,1228$         

29-06-2020 58,03$     € 51,67 € 26,63 41,89$         € 37,30 1,1232$         

26-06-2020 57,44$     € 51,04 € 24,73 40,04$         € 35,58 1,1255$         

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$         

Spread (f-l) 3,66$       € 3,01 € 3,21 0,83$           € 0,55 0,0057$         

Datum Peak ´21

Sett

Peak ´22

Sett

Peak ´23

Sett

Peak ´24

Sett

02-07-2020 € 47,18 € 50,38 € 53,69 € 57,24

01-07-2020 € 47,81 € 50,73 € 53,52 € 57,07

30-06-2020 € 47,65 € 50,60 € 53,39 € 56,94

29-06-2020 € 46,53 € 49,60 € 52,33 € 55,88

26-06-2020 € 46,25 € 49,40 € 52,13 € 55,68

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

Min verschil -€ 0,63 -€ 0,35 € 0,17 € 0,17

Datum Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak 

'23 Sett

Offpeak '24

Sett

02-07-2020 € 36,35 € 38,76 € 39,11 € 40,25

01-07-2020 € 36,42 € 38,48 € 39,22 € 40,42

30-06-2020 € 36,55 € 38,53 € 38,73 € 39,90

29-06-2020 € 35,45 € 37,71 € 37,50 € 38,67

26-06-2020 € 35,06 € 37,41 € 37,25 € 38,42

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

Min verschil -€ 0,20 € 0,00 -€ 0,10 -€ 0,17

Max verschil € 1,61 € 1,61 € 2,12 € 0,35

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

02-07-2020 € 12,566 € 14,355 € 15,070 €ct 12,276 €ct 14,024 €ct 14,723

01-07-2020 € 12,399 € 14,227 € 14,990 €ct 12,113 €ct 13,899 €ct 14,644

30-06-2020 € 12,499 € 14,307 € 14,951 €ct 12,211 €ct 13,977 €ct 14,606

29-06-2020 € 12,466 € 14,237 € 14,950 €ct 12,179 €ct 13,909 €ct 14,605

26-06-2020 € 12,223 € 14,032 € 14,764 €ct 11,941 €ct 13,708 €ct 14,424

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

Spread (f-l) € 0,091 € 0,005 € 0,134 €ct 0,089 €ct 0,005 €ct 0,131

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base-21 

Sett

Base-22 

Sett

Base-23 

Sett

02-07-2020 € 42,019 € 45,101 € 46,926

01-07-2020 € 42,185 € 44,829 € 46,906

30-06-2020 € 42,460 € 44,840 € 46,700

29-06-2020 € 41,568 € 44,022 € 45,866

26-06-2020 € 41,421 € 43,702 € 45,576

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
Spread (f-l) € 0,897 € 1,215 € 1,244

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

Hoewel de Belgische kerncentrale Doel 4 deze week weer terug komt uit onderhoud, blijft

de beschikbaarheid van de Franse kerncentrales laag. Zonder wind zijn het dan al snel

oudere conventionele centrales die de marginale prijs zetten.

De gasmarkt is ook iets sterker deze week. De gemiddelde prijs ligt deze week iets boven

de €5/MWh. Er is gepland onderhoud aan pijpleidingen en gasvelden, die helpen het

overaanbod beperkt te houden.

 

De gasmarkt blijft een stuk minder volatiel dan de elektra prijzen. De termijnprijs houdt

ondersteuning van de olieprijs maar heeft weinig ruimte om te stijgen doordat de

gasopslagen al best vol zijn en er ook in de winter veel LNG naar Europa zal komen.

De gasmarkt zit nu aan de bovenkant van de handelszone van de laatste tijd: 12.5 €/MWh

voor 2021. Als de olie nog wat verder stijgt, is er misschien nog iets ruimte richting de

€13/MWh.

De markt is per saldo iets gestegen deze week en dat wordt natuurlijk veroorzaakt door

de stijgende CO2 prijs. Voor komende winter lijken er wel meer kerncentrales

beschikbaar te zijn dan verwacht, dus dat reduceert het risico.

Het sentiment is duidelijk positief dus mogelijk dat we nog verder kunnen stijgen, zeker

als CO2 nog verder door gaat. Belangrijke kanttekening is wel dat de economie nog zwak

is en een opleving van het coronavirus kan het optimisme snel de kop in drukken.

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 € 0,99 € 0,99 € 1,68 € 1,59

Het sentiment is erg positief de laatste weken, hoewel de bulk van de stijging feitelijk

wordt veroorzaakt door CO2. Er is nog wel iets ruimte naar boven, maar we moeten niet

vergeten dat de economische situatie nog niet florrisant is.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenmarkt begint ook weer naar boven te kijken. De Aziatische vraag is redelijk sterk

en de produktie is in een aantal landen beperkt, dus er is iets ruimte voor herstel.

CO2 weet van geen ophouden en blijft stijgen. Fundamenteel nieuws is er niet, maar er

zijn duidelijk meer kopers dan verkopers. De markt wil de pre-corona niveaus richting de

€30/ton opzoeken.

Olie is ook aan het herstellen. De grote hoeveelheden olie die in opslag zitten, worden

afgebouwd en er lijkt nog wel iets ruimte te zijn voor hogere prijzen. Hogere prijzen

leiden meestal wel tot meer productie dus het kan ook niet te veel stijgen.

Het oplevende corona-virus is problematisch in de VS, waar men er echter voor heeft

gekozen om niet voor een grote lock-down te gaan om de economie niet teveel te

beschadigen. De euro/dollar blijft rond de 1.12 hangen.

Kolen

CO2

Olie

€ - $

De spotprijs voor elektriciteit fluctueert momenteel sterk op dagbasis, al naar gelang of er

veel of weinig hernieuwbare energie is. De gemiddelde prijs voor deze week was 27

%/MWh voor basislast en 30 €/MWh voor piek.

De termijnmarkt steeg deze week verder onder invloed van de stijgende CO2 prijs. Ook de

langzaam oplopende kolenprijzen helpen om de markt verder omhoog te krijgen.


