
Weekly Update Energy Services 18-10-2019

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

17-10-2019 67,97$     € 61,10 € 26,06 59,91$         € 53,85 1,1125$         

16-10-2019 67,80$     € 61,21 € 26,30 59,42$         € 53,65 1,1076$         

15-10-2019 68,75$     € 62,32 € 25,71 58,74$         € 53,25 1,1032$         

14-10-2019 69,65$     € 63,16 € 24,15 58,91$         € 53,42 1,1027$         

11-10-2019 68,95$     € 62,51 € 24,44 60,22$         € 54,59 1,1031$         

10-10-2019 68,12$     € 61,83 € 23,26 59,10$         € 53,64 1,1018$         

09-10-2019 68,00$     € 61,89 € 22,65 58,32$         € 53,08 1,0987$         

08-10-2019 67,65$     € 61,71 € 22,53 58,01$         € 52,92 1,0963$         

07-10-2019 66,73$     € 60,80 € 23,41 58,66$         € 53,45 1,0975$         

04-10-2019 65,68$     € 59,81 € 22,94 58,30$         € 53,09 1,0981$         

Spread (f-l) 2,29$       € 1,28 € 3,12 1,61$           € 0,76 0,0144$         

Datum Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

Peak '23

Sett

17-10-2019 € 57,77 € 57,54 € 58,54 € 60,73

16-10-2019 € 58,00 € 57,65 € 58,55 € 60,74

15-10-2019 € 57,50 € 57,15 € 57,88 € 60,07

14-10-2019 € 57,78 € 57,05 € 57,90 € 60,09

11-10-2019 € 57,50 € 57,03 € 58,30 € 60,49

10-10-2019 € 56,70 € 56,15 € 57,42 € 59,61

09-10-2019 € 56,55 € 55,92 € 57,14 € 59,33

08-10-2019 € 56,25 € 55,73 € 57,25 € 59,44

07-10-2019 € 56,30 € 55,70 € 56,85 € 59,04

04-10-2019 € 56,36 € 55,90 € 56,95 € 59,14

Min verschil -€ 0,23 -€ 0,11 -€ 0,01 -€ 0,01

Datum Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak '23

Sett

17-10-2019 € 45,54 € 44,12 € 44,11 € 44,69

16-10-2019 € 46,09 € 45,01 € 44,57 € 45,15

15-10-2019 € 45,65 € 44,17 € 44,13 € 44,71

14-10-2019 € 45,54 € 43,96 € 44,15 € 44,73

11-10-2019 € 45,74 € 44,02 € 43,90 € 44,46

10-10-2019 € 44,26 € 42,73 € 43,15 € 43,71

09-10-2019 € 44,32 € 42,77 € 43,39 € 44,02

08-10-2019 € 44,12 € 42,76 € 43,30 € 44,79

07-10-2019 € 43,89 € 42,70 € 43,65 € 45,14

04-10-2019 € 44,06 € 42,55 € 43,51 € 45,01

Min verschil -€ 0,54 -€ 0,89 -€ 0,46 -€ 0,46

Max verschil € 1,66 € 1,58 € 0,96 € 0,00

Datum Cal-20 Cal-21 Cal-22 Cal-20 Cal-21 Cal-22

17-10-2019 € 17,621 € 18,154 € 17,764 €ct 17,215 €ct 17,735 €ct 17,354

16-10-2019 € 17,739 € 18,248 € 17,870 €ct 17,330 €ct 17,827 €ct 17,458

15-10-2019 € 17,822 € 18,323 € 17,971 €ct 17,411 €ct 17,901 €ct 17,557

14-10-2019 € 17,875 € 18,318 € 17,924 €ct 17,463 €ct 17,896 €ct 17,511

11-10-2019 € 18,053 € 18,522 € 18,175 €ct 17,637 €ct 18,095 €ct 17,756

10-10-2019 € 17,681 € 18,177 € 18,000 €ct 17,273 €ct 17,758 €ct 17,585

09-10-2019 € 17,465 € 18,025 € 17,768 €ct 17,062 €ct 17,609 €ct 17,358

08-10-2019 € 17,357 € 17,906 € 17,650 €ct 16,957 €ct 17,493 €ct 17,243

07-10-2019 € 17,283 € 17,874 € 17,579 €ct 16,885 €ct 17,462 €ct 17,174

04-10-2019 € 17,327 € 17,787 € 17,488 €ct 16,928 €ct 17,377 €ct 17,085

Spread (f-l) € 0,294 € 0,367 € 0,276 €ct 0,287 €ct 0,359 €ct 0,270

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '20

Sett

Base '21

Sett

Base '22

Sett

17-10-2019 € 51,400 € 49,090 € 49,830

16-10-2019 € 51,830 € 49,560 € 50,300

15-10-2019 € 51,150 € 48,830 € 49,700

14-10-2019 € 50,980 € 48,700 € 49,580

11-10-2019 € 51,100 € 48,800 € 49,890

10-10-2019 € 49,740 € 47,600 € 48,580

09-10-2019 € 49,550 € 47,600 € 48,480

08-10-2019 € 49,330 € 47,430 € 48,820

07-10-2019 € 49,250 € 47,490 € 48,350

04-10-2019 € 49,410 € 47,520 € 48,400
Spread (f-l) € 1,990 € 1,570 € 1,430

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

Er was deze week minder wind beschikbaar en de prijzen waren dus iets hoger rond de

36.50 €/MWh. De kerncentrale Tihange 2 is momenteel nog ongepland onbeschikbaar,

maar zou volgende week weer terug moeten zijn.

De spotprijzen blijven nog op een laag niveau hangen (net boven de 10 €/MWh). Het is

wachten totdat de temperaturen echt gaan zakken, maar dat lijkt de komende 2 weken

nog niet echt te gaan gebeuren.

 

De termijnmarkt is deze week marginaal lager, hoewel we de week eerst hoger begonnen

naar aanleidng van een hogere olieprijs. Later in de week realiseerde de markt zich weer

dat we nog steeds met veel LNG en volle gasopslagen zitten.

Hoe langer de spotmarkt laag blijft, des te meer druk komt er op de termijnmarkt. Dit is

echter een langdurig proces want de termijnprijzen zijn al aan de lage kant. 

Ook de Belgische markt werd deze week, via de CO2 markt, gedreven door het Brexit

nieuws. De prijzen stegen dus per saldo geholpen door het optimisme omtrent het Brexit-

akkoord.

Even afgezien van de onduidelijkheid omtrent Brexit, heeft de Belgische markt te maken

met een gezonde vraag/aanbod situatie, die het risico op grote prijsbewegingen sterk

beperkt. Blijvende druk op de elektriciteitsprijzen dus.

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 € 1,52 € 1,84 € 1,69 € 0,66

De markt kijkt momenteel vnl. naar de ontwikkelingen in het VK omtrent Brexit. In

principe is de markt niet bijzonder sterk, maar als een harde Brexit definitief afgewend

kan worden, zouden we nog wat kunnen stijgen.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

Er staat wat druk op de kolenprijzen door de snelle stijging van CO2 in de laatste 2 weken.

De stijgende CO2 prijzen maken kolencentrales relatief duurder dan gascentrales.

De CO2 prijs wordt momenteel volledig gedreven door de Brexit ontwikkelingen. Zo lang

een harde Brexit maar vermeden kan worden, zijn de CO2 handelaren positief. Als het

akkoord afgekeurd wordt door het Lagerhuis, kan de markt weer naar beneden.

De olievoorraden zijn aan het toenemen gebaseerd op de laatste cijfers. Er wordt alweer

gesproken over het mogelijk verlengen van produktiebeperkingen door de OPEC.

Optimisme omtrent de Brexit heeft de Euro omhoog geholpen deze week. Een harde

Brexit zou op korte termijn de economie van het VK en Europa hard kunnen raken.

Kolen

CO2

Olie

€ - $

De spotprijzen kwamen deze week hoger uit. Per saldo was er deze week minder wind en

daarom was de prijs voor basislast 36.50 €/MWh en piek 45.00 €//MWh, dus enkele

euro's hoger dan vorige week.

Door de gestegen CO2 prijzen kwam ook de elektriciteitsmarkt omhoog. De impact was

iets sterker voor de dalprijzen dan voor de piekprijzen. In de piek wordt relatief veel gas

gebruikt en gas kwam deze week licht omlaag.


