
Weekly Update Energy Services 16-7-2020

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

15-07-2020 60,38$     € 52,94 € 28,85 43,75$        € 38,36 1,1405$        

14-07-2020 59,10$     € 51,84 € 29,64 42,80$        € 37,55 1,1400$        

13-07-2020 58,21$     € 51,24 € 29,35 42,75$        € 37,63 1,1359$        

10-07-2020 57,61$     € 50,84 € 29,02 43,24$        € 38,16 1,1331$        

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$        

Spread (f-l) 2,07$       € 1,04 € 1,48 0,94$          € 0,26 0,0170$        

Datum Peak ´21

Sett

Peak ´22

Sett

Peak ´23

Sett

Peak ´24

Sett

15-07-2020 € 48,77 € 51,96 € 54,88 € 58,46

14-07-2020 € 48,43 € 51,92 € 54,84 € 58,42

13-07-2020 € 49,30 € 52,73 € 55,61 € 59,18

10-07-2020 € 47,90 € 51,40 € 54,35 € 57,93

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

Min verschil -€ 0,70 -€ 0,77 -€ 0,72 -€ 0,72

Datum Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak 

'23 Sett

Offpeak '24

Sett

15-07-2020 € 37,95 € 40,33 € 40,97 € 42,14

14-07-2020 € 37,42 € 39,41 € 40,02 € 41,15

13-07-2020 € 38,25 € 40,50 € 40,70 € 41,80

10-07-2020 € 37,08 € 38,99 € 39,33 € 40,46

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

Min verschil -€ 0,36 -€ 0,17 € 0,00 € 0,00

Max verschil € 1,60 € 1,56 € 1,86 € 0,99

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

15-07-2020 € 12,839 € 14,714 € 15,315 €ct 12,543 €ct 14,375 €ct 14,962

14-07-2020 € 12,829 € 14,700 € 15,356 €ct 12,533 €ct 14,361 €ct 15,002

13-07-2020 € 12,997 € 14,824 € 15,513 €ct 12,697 €ct 14,482 €ct 15,155

10-07-2020 € 12,931 € 14,805 € 15,484 €ct 12,633 €ct 14,464 €ct 15,127

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
Spread (f-l) € 0,273 € 0,359 € 0,245 €ct 0,267 €ct 0,351 €ct 0,239

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base-21 

Sett

Base-22 

Sett

Base-23 

Sett

15-07-2020 € 42,858 € 46,412 € 48,456

14-07-2020 € 42,183 € 45,772 € 47,696

13-07-2020 € 43,550 € 46,762 € 48,426

10-07-2020 € 41,838 € 45,313 € 47,026

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
Spread (f-l) € 0,839 € 1,311 € 1,530

Alle spreads geven waarde weer van nieuwste datum minus oudste datum (f-l) = first minus last
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De spotprijzen waren deze week iets hoger, doordat er deze week steeds minder

hernieuwbare energie was, door minder wind en zon. Dit zorgt ervoor dat meer

conventionele centrales aan moeten en daardoor is de spot nu boven de €43/MWh

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

week iets terug te vallen, nadat ook CO2 iets terug liep. De daling werd wel deze week

iets tegengehouden door de stijgende kolenprijs. 

De olie prijs zal mogelijk iets af gaan komen door het nieuws dat de OPEC+ (OPEC

landen en andere producerende landen zoals Rusland) vanaf Augustus de

productiebeperkingen zullen gaan terugschalen, dus meer zullen gaan produceren. 

De VS noteert op dit moment extreem hoge infectie getallen en de nieuwe berichten

omtrent de verdere escalatie van de handelsoorlog met China zorgen voor een dollar

die op dit moment zwakker noteert dan de voorgaande weken. 

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 € 1,58 € 1,58 € 1,20 € 1,22

De kolenprijs stijgt door de economische groei in China en daarmee de groeiende vraag

naar energie. Dit houdt op dit moment de prijzen hoger dan verwacht, maar een

mogelijke escalatie van de handelsoorlog kan dit mogelijk temperen. 

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenmarkt stijgt door de economische groei in China en de vraag naar

airconditioning door de warmere temperaturen. Er is wel minder vraag vanuit India,

maar de verwachting is een verdere stijging op dit moment. 

CO2 tikte wederom bijna de 30 €/ton aan deze week, net als vorige week, echter was dit

wederom een brug te ver en zakte de prijs gisteren onder de 29€/ton. Het is volatiel op

dit moment, echter lijkt een stijging de komende periode realistisch. 

In Euro per MWh

De Belgische spotprijs ligt momenteel iets lager dan in Nederland door de lage

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

kan mogelijk wel de komende week iets verder stijgen.

Er is op dit moment minder warm weer in Noord-West Europa op de front maanden en

dagen voor een lichte stijging de afgelopen dagen. Echter zijn de niveaus nog erg laag op 

dit moment echter wordt de markt volatieler. 

 

De markt noteert vandaag al weer iets lager op de spot desondanks het onderhoud aan

de Nordstream pijplijn, en de verwachting is dat de komende week het weer wederom

zal tegenvallen waardoor spot iets hoger zou kunnen noteren. 

Op dit moment zien wij nog steeds een zwakke forward markt door extreem hoge

opslagen en veel aanbod op de LNG markt. Hierdoor is het opwaarts potentieel heel erg

beperkt op de gasmarkt. 

De termijnmarkt is iets gestegen deze week, dit komt door hetzelfde beeld in Nederland

door minder beschikbaarheid van renewables (wind en zon) en de kans is dat dit de

komende weken laag zal blijven. 

De trend in Belgie zal mogelijk iets verder opwaarts kunnen gaan in vergelijking tot

Nederland door een onverwacht onderhoud van de kerncentrale in Tihange. De

nummer 2 centrale is de 10de onverwachts in onderhoud gegaan. 


