
Weekly Update Energy Services 12-6-2020

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

11-06-2020 53,76$     € 47,52 € 22,27 38,76$         € 34,26 1,1314$         

10-06-2020 54,33$     € 47,80 € 22,91 41,30$         € 36,33 1,1367$         

09-06-2020 54,78$     € 48,30 € 22,48 40,30$         € 35,53 1,1342$         

08-06-2020 54,87$     € 48,60 € 22,71 40,98$         € 36,30 1,1290$         

05-06-2020 55,68$     € 49,32 € 23,24 41,97$         € 37,18 1,1289$         

04-06-2020 54,65$     € 48,19 € 22,21 39,84$         € 35,13 1,1340$         

03-06-2020 54,65$     € 48,63 € 22,08 39,89$         € 35,50 1,1238$         

02-06-2020 54,48$     € 48,72 € 22,07 39,31$         € 35,16 1,1181$         

01-06-2020 52,95$     € 47,58 € 20,97 38,63$         € 34,72 1,1128$         

29-05-2020 51,82$     € 46,69 € 21,40 36,62$         € 33,00 1,1098$         

Spread (f-l) 1,94$       € 0,82 € 0,87 2,14$           € 1,26 0,0216$         

Datum Peak ´21

Sett

Peak ´22

Sett

Peak ´23

Sett

Peak ´24

Sett

11-06-2020 € 44,85 € 48,54 € 51,07 € 54,55

10-06-2020 € 45,55 € 48,86 € 51,36 € 54,84

09-06-2020 € 45,55 € 49,08 € 51,74 € 55,22

08-06-2020 € 46,34 € 49,20 € 51,71 € 55,19

05-06-2020 € 46,28 € 49,37 € 51,89 € 55,37

04-06-2020 € 44,71 € 48,38 € 51,96 € 55,27

03-06-2020 € 44,60 € 48,65 € 52,23 € 55,54

02-06-2020 € 44,15 € 48,40 € 52,00 € 55,31

01-06-2020 € 43,65 € 48,18 € 51,10 € 54,76

29-05-2020 € 43,65 € 48,18 € 51,10 € 54,76

Min verschil -€ 1,49 -€ 0,83 -€ 1,16 -€ 0,99

Datum Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak 

'23 Sett

Offpeak '24

Sett

11-06-2020 € 33,80 € 36,49 € 37,41 € 38,59

10-06-2020 € 33,61 € 37,27 € 37,87 € 38,57

09-06-2020 € 33,73 € 36,84 € 37,55 € 38,50

08-06-2020 € 34,94 € 38,20 € 38,78 € 39,77

05-06-2020 € 34,59 € 37,77 € 38,02 € 38,99

04-06-2020 € 33,67 € 36,53 € 36,49 € 37,55

03-06-2020 € 33,98 € 36,67 € 36,48 € 37,54

02-06-2020 € 33,35 € 35,94 € 35,74 € 36,79

01-06-2020 € 33,14 € 35,91 € 36,35 € 37,22

29-05-2020 € 33,14 € 35,91 € 36,35 € 37,22

Min verschil -€ 1,14 -€ 1,71 -€ 1,37 -€ 1,19

Max verschil € 0,65 € 0,58 € 1,67 € 0,09

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

11-06-2020 € 12,065 € 13,938 € 14,663 €ct 11,787 €ct 13,617 €ct 14,325

10-06-2020 € 12,187 € 14,116 € 14,856 €ct 11,906 €ct 13,791 €ct 14,513

09-06-2020 € 12,126 € 14,060 € 14,737 €ct 11,846 €ct 13,736 €ct 14,397

08-06-2020 € 12,334 € 14,213 € 14,875 €ct 12,050 €ct 13,885 €ct 14,532

05-06-2020 € 12,533 € 14,262 € 14,875 €ct 12,244 €ct 13,933 €ct 14,532

04-06-2020 € 12,174 € 13,980 € 14,732 €ct 11,893 €ct 13,658 €ct 14,392

03-06-2020 € 12,132 € 13,932 € 14,692 €ct 11,852 €ct 13,611 €ct 14,353

02-06-2020 € 12,092 € 13,932 € 14,609 €ct 11,813 €ct 13,611 €ct 14,272

01-06-2020 € 11,803 € 13,680 € 14,397 €ct 11,531 €ct 13,365 €ct 14,065

29-05-2020 € 11,907 € 13,650 € 14,400 €ct 11,632 €ct 13,335 €ct 14,068

Spread (f-l) € 0,158 € 0,288 € 0,263 €ct 0,154 €ct 0,281 €ct 0,257

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base-21 

Sett

Base-22 

Sett

Base-23 

Sett

11-06-2020 € 39,654 € 42,926 € 45,082

10-06-2020 € 39,914 € 43,426 € 45,412

09-06-2020 € 39,924 € 43,406 € 45,402

08-06-2020 € 40,782 € 44,111 € 46,062

05-06-2020 € 40,692 € 43,901 € 45,972

04-06-2020 € 39,434 € 42,747 € 44,822

03-06-2020 € 39,551 € 42,371 € 44,314

02-06-2020 € 38,979 € 42,656 € 44,594

01-06-2020 € 37,910 € 41,621 € 43,663

29-05-2020 € 38,400 € 42,141 € 44,183
Spread (f-l) € 1,254 € 0,785 € 0,899

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

Ook in België was de spotprijs deze week een stuk hoger, nu de marginale prijs door

duurdere gascentrales werd gezet. Franse kerncentrales hebben een lage

beschikbaarheid. De prijs was deze week 25 €/MWh voor basislast.

De korte termijnmarkt is wat nerveus. De aanvoer van LNG gaat afnemen voor de rest van

de zomer, maar de exacte impact is lastig in te schatten. Het overaanbod is niet meteen

weg. De prijs voor afgelopen week was 4,7 €/MWh.

 

De termijnmarkt voor gas is relatief stabiel, na de beperkte stijging van vorige week, zakte

de markt weer weg. De 12 €/MWh prijs voor 2021 werkt als een soort magneet op de

termijnmarkt.

De gasmarkt is nog steeds negatief gestemd. De stijging van de olieprijs gaf de markt wat

steun, maar per saldo was de stijging marginaal. De lage spotprijs door het overaanbod

blijft aan de termijnprijs trekken.

De opleving in de termijnprijs die we vorige week zagen, miste de overtuiging om deze

week door te zetten. Zwakkere gas en CO2 prijzen trokken ook de elektra markt omlaag.

De Belgische markt heeft ook niet echt een duidelijke richting momenteel. De prijzen

kunnen niet al te veel omhoog als de gasprijzen niet willen stijgen.

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 € 1,20 € 0,36 € 0,00 € 0,00

De termijnmarkt mist momenteel even een duidelijke richting. Elektriciteitsprijzen zijn

nog relatief hoog ten opzichte van de gasprijs, dus dat geeft weinig ruimte naar boven,

tenzij gas ook omhoog gaat.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De opleveing in de kolenprijzen van de laatste twee weken lijkt van korte duur, omdat de

korte termijn kolenprijzen al weer naar beneden komen. Logistieke problemen in Rusland

zijn blijkbaar niet genoeg om de markt lang te ondersteunen.

Deze week zagen we winstnemingen in de CO2 markt na de sterke stijging van de laatste

2 maanden. De prijs is nog niet hoog vergeleken met vorig jaar, maar de vraag is nog

steeds zwak vanuit de spot doordat er weinig kolencentrales draaien.

De olieprijs tikte deze week kortstondig de $42/ton aan, maar zakte daarna weg. Hoger

dan verwachte voorraadniveaus in de VS brachten onzekerheid in de markt. Daarnaast

zijn de markten nerveus over de toch weer stijgende corona besmettingen in de VS.

De FED heeft het signaal gegeven dat renteverhogingen tot 2022 onwaarschijnlijk zijn en

dat de economische situatie op de korte en middellange termijn niet best is. Dit maakt de

positie van de dollar er niet sterker op. De dollar zakte richting de 1.13

Kolen

CO2

Olie

€ - $

De spotprijzen waren deze week behoorlijk sterk: 26 €/MWh voor basislast en 31 €/MWh

voor piek. Lagere hernieuwbare energie beschikbaarheid, minder kerncentrales in

Frankrijk zorgden er voor dat duurdere gas- en kolencentrales nodig waren.

In de loop van de week zakten de prijzen op de termijnmarkt weg. Lagere gas en CO2

prijzen gaven de elektriciteitsmarkt een zetje naar beneden.


