
Weekly Update Energy Services 31-7-2020

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

30-07-2020 59,60$     € 50,52 € 25,54 43,20$        € 36,62 1,1797$        

29-07-2020 59,61$     € 50,61 € 26,19 43,92$        € 37,29 1,1779$        

28-07-2020 58,97$     € 50,27 € 25,74 43,45$        € 37,04 1,1730$        

27-07-2020 58,70$     € 49,96 € 25,01 43,70$        € 37,19 1,1749$        

24-07-2020 59,47$     € 51,08 € 26,37 43,30$        € 37,19 1,1643$        

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$        

Spread (f-l) -0,40 $     -€ 1,93 -€ 2,28 0,04$          -€ 1,11 0,0359$        

Datum Peak ´21

Sett

Peak ´22

Sett

Peak ´23

Sett

Peak ´24

Sett

30-07-2020 € 44,54 € 48,32 € 51,33 € 55,08

29-07-2020 € 45,32 € 49,12 € 52,13 € 55,88

28-07-2020 € 44,80 € 48,59 € 51,60 € 55,35

27-07-2020 € 44,85 € 48,64 € 51,65 € 55,40

24-07-2020 € 45,87 € 49,66 € 52,67 € 56,42

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

Min verschil -€ 2,63 -€ 2,23 -€ 2,21 -€ 2,21

Datum Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak 

'23 Sett

Offpeak '24

Sett

30-07-2020 € 34,73 € 36,92 € 38,52 € 39,68

29-07-2020 € 35,56 € 37,80 € 39,52 € 40,68

28-07-2020 € 33,95 € 36,33 € 37,29 € 38,39

27-07-2020 € 34,04 € 36,61 € 37,57 € 38,67

24-07-2020 € 34,95 € 37,28 € 38,25 € 39,35

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

Min verschil -€ 2,03 -€ 2,06 -€ 1,11 -€ 1,03

Max verschil € 0,78 € 0,59 € 1,23 € 1,29

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

30-07-2020 € 11,927 € 13,725 € 14,575 €ct 11,652 €ct 13,409 €ct 14,239

29-07-2020 € 12,150 € 14,000 € 14,900 €ct 11,870 €ct 13,677 €ct 14,556

28-07-2020 € 12,054 € 13,950 € 14,758 €ct 11,776 €ct 13,628 €ct 14,418

27-07-2020 € 11,839 € 13,749 € 14,611 €ct 11,566 €ct 13,432 €ct 14,274

24-07-2020 € 12,150 € 14,050 € 14,836 €ct 11,870 €ct 13,726 €ct 14,494

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
Spread (f-l) -€ 0,834 -€ 0,930 -€ 0,749 -€ct 0,815 -€ct 0,909 -€ct 0,732

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base-21 

Sett

Base-22 

Sett

Base-23 

Sett

30-07-2020 € 38,862 € 42,979 € 45,866

29-07-2020 € 39,466 € 43,549 € 46,436

28-07-2020 € 38,641 € 42,679 € 45,566

27-07-2020 € 39,033 € 42,679 € 45,516

24-07-2020 € 39,820 € 43,719 € 46,346

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
Spread (f-l) -€ 2,228 -€ 1,843 -€ 1,050

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

Net als in Nederland zagen wij hier een sprong gemaakt worden op de spotmarkt voor

vandaag door de hoge temperaturen en daarmee de vraag naar airconditioning. De

prijzen voor het weekend zien we wel terug zakken. 

De spotmarkt is nog steeds erg zwak. Er komen nog wel onderhouden aan in Augustus,

maar andere onderhouden deden weinig qua druk op de prijs de afgelopen maanden. 

 

De spotmarkt zal dus aanhoudend zwak blijven is de verwachting, mits er iets raars zal

gebeuren qua temperaturen en opwek mogelijkheid van Elektriciteit. De markt zal

mogelijk wel iets geholpen worden door minder LNG aanbod. 

De verwachting voor de lange termijn is dat het rustig tussen de ct€11 - ct€12 per m3 zal

blijven handelen - daar zit het al sinds medio maart 2020 namelijk - en er zijn weinig

triggers die een richting in de markt teweeg zouden kunnen brengen.

De termijnmarkt ging net als in Nederland omlaag deze week, echter minder hard. Dit

was toch iets tegen de verwachtingen, nu Belgie meer COVID besmettingen telt en

versoepelingen van COVID maatregelen tegenhoudt. 

Het zal de komende periode net als in Nederland interessant worden wat de tweede

golf zal betekenen voor de economieen. Als er stricte maatregelen genomen zullen

worden zal mogelijk de prijs verder onder druk komen te staan. 

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 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Er komen vandaag meer Europese landen met cijfers. Duitsland is al -10,1% t.o.v. het

vorige kwartaal, met dus de verwachting op meer slecht nieuws, is de verwachting dan

ook dat mogelijk een daling/zijwaartse beweging het gevolg kan zijn.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

Door aanhoudende lage vraag, een mogelijk tweede golf van COVID-19 in Europa en

trager economisch herstel wereldwijd zorgen normaal voor een zwakke markt, maar nu

is er een vlakke markt - herstel in Azie zou druk kunnen gaan geven. 

De cijfers omtrent de Duitse economie laten een scherpe daling zien, en met een daling

is er minder uitstoot en dus minder vraag naar CO2. Dit betekent dat de prijs weer

tussen de €24 - €26 blijft - de niveaus van de eerste maanden 2020 voor COVID. 

De olieprijs is de laatste week redelijk stabiel en lijkt de markt redelijk in balans.

Analisten zitten dan ook te wachten op Augustus, wanneer de productiebeperkingen

van de OPEC+ landen zullen aflopen, en er dus meer aanbod zal komen. 

De VS kwam gisteren met cijfers van de grootste economische krimp sinds 1940 (het

begin van registratie van de cijfers). De € pakt daarom wederom wat waarde t.o.v. de $ -

naar niveaus van begin 2018. 

Kolen

CO2

Olie

€ - $

De spotprijzen gingen voor vandaag €2/MWh omhoog in alle omliggende landen

(Belgie/Frankrijk/Duitsland). Dit door de extreme temperaturen, minder windproductie,

en natuurlijk de enorme vraag naar airconditioning. 

De lange termijn prijzen volgen CO2 direct en dat zagen wij exact gebeuren op

woensdag. De prijs schoot omhoog onder druk van CO2, echter viel deze gisteren weer

wat terug net onder het niveau van de sluiting van maandag. 


