
Weekly Update Energy Services 24-7-2020

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

23-07-2020 59,95$     € 51,59 € 27,33 43,80$        € 37,70 1,1620$        

22-07-2020 60,76$     € 52,51 € 26,63 44,22$        € 38,22 1,1570$        

21-07-2020 60,80$     € 52,72 € 26,61 44,19$        € 38,32 1,1532$        

20-07-2020 59,18$     € 51,73 € 26,17 43,30$        € 37,85 1,1439$        

17-07-2020 60,00$     € 52,45 € 27,82 43,16$        € 37,73 1,1439$        

16-07-2020 59,38$     € 52,01 € 26,61 43,42$        € 38,03 1,1418$        

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$        

Spread (f-l) 2,34$       € 0,75 -€ 1,69 0,56$          -€ 0,47 0,0289$        

Datum Peak ´21

Sett

Peak ´22

Sett

Peak ´23

Sett

Peak ´24

Sett

23-07-2020 € 46,29 € 50,01 € 53,02 € 56,77

22-07-2020 € 45,66 € 49,40 € 52,41 € 56,17

21-07-2020 € 45,90 € 49,64 € 52,65 € 56,40

20-07-2020 € 46,11 € 49,68 € 52,66 € 56,41

17-07-2020 € 47,17 € 50,56 € 53,54 € 57,29

16-07-2020 € 48,22 € 51,41 € 54,19 € 57,94

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

Min verschil -€ 3,02 -€ 2,71 -€ 2,58 -€ 2,41

Datum Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak 

'23 Sett

Offpeak '24

Sett

23-07-2020 € 36,16 € 38,13 € 39,01 € 40,11

22-07-2020 € 35,74 € 37,91 € 38,53 € 39,60

21-07-2020 € 35,15 € 37,70 € 37,76 € 39,67

20-07-2020 € 35,24 € 37,68 € 38,59 € 39,67

17-07-2020 € 36,76 € 38,98 € 39,63 € 40,70

16-07-2020 € 37,25 € 39,55 € 40,31 € 41,39

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

Min verschil -€ 2,10 -€ 2,37 -€ 1,96 -€ 2,03

Max verschil € 1,01 € 0,45 € 1,25 € 0,51

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

23-07-2020 € 12,274 € 14,176 € 14,951 €ct 11,991 €ct 13,849 €ct 14,606

22-07-2020 € 12,284 € 14,192 € 14,964 €ct 12,001 €ct 13,865 €ct 14,619

21-07-2020 € 12,400 € 14,350 € 15,100 €ct 12,114 €ct 14,019 €ct 14,752

20-07-2020 € 12,313 € 14,277 € 14,973 €ct 12,029 €ct 13,948 €ct 14,628

17-07-2020 € 12,761 € 14,655 € 15,324 €ct 12,467 €ct 14,317 €ct 14,971

16-07-2020 € 12,759 € 14,634 € 15,254 €ct 12,465 €ct 14,297 €ct 14,902

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
Spread (f-l) -€ 0,657 -€ 0,629 -€ 0,533 -€ct 0,642 -€ct 0,614 -€ct 0,521

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base-21 

Sett

Base-22 

Sett

Base-23 

Sett

23-07-2020 € 40,448 € 44,249 € 46,696

22-07-2020 € 40,201 € 43,999 € 46,326

21-07-2020 € 40,012 € 43,739 € 46,016

20-07-2020 € 40,975 € 43,752 € 46,326

17-07-2020 € 41,090 € 44,822 € 46,916

16-07-2020 € 42,085 € 45,622 € 47,556

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
Spread (f-l) -€ 1,390 -€ 1,064 -€ 0,330

Alle spreads geven waarde weer van nieuwste datum minus oudste datum (f-l) = first minus last
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In Euro per MWh

De Belgische spotprijs ligt momenteel iets hoger dan in NL door de lage beschikbaarheid

van de France centrales, gisteren zagen we deze link direct door een stijging van

€1/MWh voor het Sep contract. 

Op dit moment zien we door minder renewable opwek, en onderhoud, een iets hogere

vraag naar gas t.o.v. de voorgaande weken. Het onderhoud moet volgende week klaar

zijn, waardoor een kleine daling mogelijk is voor de spotprijzen.

 

De spotmarkt blijft dus aanhoudend zwak met kleine schommelingen in de prijzen. De

lange termijn markt wilde gisteren even omhoog en wilde meeliften op de stijgende

CO2 en olie prijzen, echter viel de markt al snel weer terug. 

De korte termijn verwachting is dan ook door voldoende aanbod, volle opslagen, en

mogelijk een tweede coronagolf dat de vraag nog iets kan reduceren waardoor de prijs

zwak zal blijven op de spot en lange termijn. 

De termijnmarkt noteert deze week lager dan de voorgaande weken. De iets hardere

daling in NL is logisch omdat in NL kolencentrales heeft en Belgie niet, waardoor de CO2

prijs meer impact heeft in NL dan in BE. 

Het nieuws dat de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen niet

doorgaan in Belgie was deze week het grootste nieuws, de besmettingen gaan hard

omhoog, waardoor mogelijk de prijzen in Belgie verder onder druk kunnen komen. 

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 € 0,62 € 0,61 € 0,61 € 0,60

De prijs ging gisteren omhoog, echter ging de CO2 prijs iets omlaag aan het einde van de

dag, maar pas na de sluiting van de Elektriciteitsmarkt voor CAL21, verwachting is wel

dat dit nog wel naar beneden corrigeert vandaag en de komende dagen. 

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

Door Corona zien we een daling van 50% in het verbruik van kolen in energiecentrales in

Nederland, Oostenrijk, en Frankrijk. Hierdoor is de markt redelijk stabiel op dit moment

en blijft de markt redelijk vlak op dit moment. 

De CO2 prijs was met een kleine correctie bezig t.o.v. de voorgaande weken. De prijs

ging gisteren wel omhoog, door een veiling waar de prijzen ver boven de handelende

marktprijs uitkwam, echter viel de prijs aan het einde van de dag wel iets terug. 

De olie prijs was aan een kleine opmars bezig deze week. Gisteren viel deze echter terug

door het nieuws van meer werkeloosheidsaanvragen in de VS, waardoor de handel

weer op de niveaus van vorige week terugviel. 

De VS lijkt de grip op het corona virus te verliezen en vooral in Florida en Texas zien we

dit nieuws. Door dit nieuws zagen we gisteren ook meer werkeloosheidsaanvragen

waardoor de € sterker blijft worden t.o.v. de $. 

Kolen

CO2

Olie

€ - $

De spotprijzen staan op dit moment lager dan de voorgaande week. De komende dagen

is de verwachting dat er ook meer windopwek zal gaan komen. Dit zorgt voor de laagste

spotprijs t.o.v. de omringende landen (Belgie/Frankrijk/Duitsland)

De lange termijnprijzen zagen we deze week dalen, eigenlijk conform verwachting, want

de fundamentals zijn al weken zwak en de markt werd enkel omhoog gedreven door

CO2. Dit zagen wij gisteren wederom gebeuren.


