
Weekly Update Energy Services 10-7-2020

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

09-07-2020 57,85$     € 51,33 € 28,61 42,35$         € 37,57 1,1271$         

08-07-2020 58,19$     € 51,22 € 29,32 43,29$         € 38,11 1,1360$         

07-07-2020 59,18$     € 52,42 € 29,39 43,36$         € 38,41 1,1289$         

06-07-2020 58,76$     € 51,94 € 29,70 43,03$         € 38,03 1,1314$         

03-07-2020 57,53$     € 51,16 € 27,91 42,77$         € 38,04 1,1244$         

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$         

Spread (f-l) 0,41$       € 0,29 € 3,88 2,31$           € 2,00 0,0016$         

Datum Peak ´21

Sett

Peak ´22

Sett

Peak ´23

Sett

Peak ´24

Sett

09-07-2020 € 48,70 € 51,92 € 54,92 € 58,46

08-07-2020 € 48,73 € 52,17 € 55,17 € 58,71

07-07-2020 € 49,46 € 52,60 € 55,60 € 59,14

06-07-2020 € 49,02 € 52,19 € 55,19 € 58,73

03-07-2020 € 47,23 € 50,88 € 54,30 € 57,85

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

Min verschil -€ 0,77 -€ 0,68 -€ 0,68 -€ 0,68

Datum Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak 

'23 Sett

Offpeak '24

Sett

09-07-2020 € 37,78 € 40,03 € 40,14 € 41,28

08-07-2020 € 37,80 € 39,85 € 40,00 € 41,14

07-07-2020 € 38,30 € 40,47 € 40,63 € 41,78

06-07-2020 € 38,01 € 40,25 € 40,09 € 41,24

03-07-2020 € 36,61 € 39,07 € 39,13 € 40,27

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

Min verschil -€ 0,52 -€ 0,44 -€ 0,49 -€ 0,49

Max verschil € 2,72 € 2,63 € 2,89 € 0,14

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

09-07-2020 € 13,050 € 14,892 € 15,550 €ct 12,749 €ct 14,549 €ct 15,191

08-07-2020 € 13,092 € 14,909 € 15,550 €ct 12,790 €ct 14,565 €ct 15,191

07-07-2020 € 13,091 € 14,937 € 15,619 €ct 12,789 €ct 14,593 €ct 15,259

06-07-2020 € 13,020 € 14,820 € 15,505 €ct 12,720 €ct 14,478 €ct 15,148

03-07-2020 € 12,663 € 14,482 € 15,200 €ct 12,371 €ct 14,148 €ct 14,850

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

Spread (f-l) € 0,827 € 0,860 € 0,786 €ct 0,808 €ct 0,840 €ct 0,768

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base-21 

Sett

Base-22 

Sett

Base-23 

Sett

09-07-2020 € 43,015 € 46,113 € 47,846

08-07-2020 € 42,866 € 46,117 € 47,796

07-07-2020 € 43,393 € 46,707 € 48,566

06-07-2020 € 43,215 € 46,437 € 48,216

03-07-2020 € 41,509 € 45,181 € 47,006

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
Spread (f-l) € 1,594 € 2,411 € 2,270

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 Belgische spotprijs ligt momenteel ongeveer op het niveau van Nederland door de lage

beschikbaarheid van de France centrales koppelt België niet los van Nederland. De spot

was deze week ongeveer 28 €/MWh.

Er is hier en daar onderhoud aan gaspijpleidingen, zoals de Nordstream pijpleiding die gas

vanuit Rusland naar West-Europa brengt, maar dat is momenteel makkelijk op te vangen.

De gemiddelde spotprijs was deze week 5,3 €/MWh.

 

De gasmarkt zag deze week een opleving voor de prijzen voor levering in 2021 en 2022,

door een olieprijs die licht steeg en doordat de markt vraagtekens begint te stellen bij de

opening van de nieuwe Russische pijplijn Nordstream 2 in begin 2021.

De zwakke spotmarkt blijft een blok aan het been van de termijnmarkt. De gasopslagen

zitten al vol voor de tijd van het jaar en er is genoeg LNG beschikbaar. Het opwaarts

potentieel voor gas is nog steeds beperkt.

De markt is deze week iets gestegen waarbij de sterke prijs van CO2 ook hier de

belangrijkste oorzaak. Daarnaast ziet er een risicopremie in de Belgische/Franse markt

door de huidige onzekerheid omtrent de beschikbaarheid van Franse kerncentrales.

De trend blijft nog redelijk positief voor zover de zwakke economie de energievraag niet

teveel beperkt. Mocht het coronavirus ook in West-Europa een opleving krijgen, dan zal

de energievraag het weer zwaar krijgen.

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 € 2,45 € 2,52 € 2,79 € 2,78

De stijgende trend van de afgelopen weken blijft vooralsnog intact, mocht CO2 weer

proberen door de 30 €/ton te gaan, zal elektra ook meegaan. De economische situatie

laat echter geen ruimte voor al te grote prijstijgingen.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenmarkt heeft even pas op de plaats gemaakt na de stijgingen van de afgelopen

weken. Logistieke problemen in een van de Russische kolenhavens, Moermansk, lijken

ook bijna opgelost, wat helpt voor de spotmarkt.

CO2 tikte bijna de 30 €/ton aan deze week, maar dat bleek net een brug te ver en de

prijzen zakten vervolgens weg. Dat wil niet zeggen dat de stijgende trend voorbij is, dus

mogelijk gaat de markt nogmaals proberen om de 30 €/ton te bereiken.

Olie handhaaft zich boven de 40 $/barrel, maar de prijzen willen nog niet echt verder

stijgen. Er heerst ongerustheid in de markt om het snel stijgende aantal corona

besmettingen in de VS, dat de vraag naar olieproducten kan reduceren.

Het economische herstel in de VS wordt bedreigd door het oplaaiende virus. De VS

overwegen ook speciale werkloosheidsuitkeringen te verlengen om de economische

schade op te vangen. Per saldo bleeft de eurodollar in de 1.12 zone.

Kolen

CO2

Olie

€ - $

De spotprijzen waren deze week iets hoger doordat er alleen in het begin van de week

veel hernieuwbare energie was. Het gemiddelde kwam uit op 28 €/MWh voor basislast en

34 €/MWh voor piek.

De termijnmarkt voor elektra volgde deze week CO2 hoger om in de loop van de week

iets terug te vallen, nadat ook CO2 en gas een deel van de winst prijs gaven.


