
Weekly Update Energy Services 28-8-2020

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

27-08-2020 55,90$     € 47,09 € 28,37 45,09$         € 37,98 1,1872$         

26-08-2020 54,62$     € 46,18 € 28,62 45,64$         € 38,59 1,1827$         

25-08-2020 54,60$     € 46,23 € 28,61 45,86$         € 38,83 1,1811$         

24-08-2020 53,90$     € 45,65 € 27,48 45,13$         € 38,22 1,1807$         

21-08-2020 53,45$     € 45,29 € 25,65 44,35$         € 37,58 1,1802$         

20-08-2020 54,54$     € 45,92 € 25,90 44,90$         € 37,80 1,1878$         

19-08-2020 55,35$     € 46,76 € 26,23 45,37$         € 38,33 1,1836$         

18-08-2020 56,01$     € 46,91 € 26,55 45,46$         € 38,07 1,1940$         

17-08-2020 55,67$     € 46,80 € 26,30 45,37$         € 38,14 1,1894$         

14-08-2020 55,77$     € 47,04 € 25,48 44,80$         € 37,79 1,1856$         

Spread (f-l) 0,13$       € 0,05 € 2,89 0,29$           € 0,19 0,0016$         

Datum Peak ´21

Sett

Peak ´22

Sett

Peak ´23

Sett

Peak ´24

Sett

27-08-2020 € 47,83 € 50,50 € 54,31 € 57,99

26-08-2020 € 48,23 € 50,33 € 54,25 € 57,94

25-08-2020 € 47,38 € 50,00 € 54,00 € 57,69

24-08-2020 € 46,43 € 49,42 € 53,00 € 56,69

21-08-2020 € 45,15 € 48,07 € 51,80 € 55,50

20-08-2020 € 45,50 € 48,45 € 52,18 € 55,88

19-08-2020 € 45,75 € 48,50 € 52,23 € 55,93

18-08-2020 € 45,38 € 48,50 € 52,23 € 55,93

17-08-2020 € 45,26 € 48,36 € 52,09 € 55,79

14-08-2020 € 44,65 € 47,75 € 51,48 € 55,18

Min verschil -€ 0,40 € 0,17 € 0,06 € 0,05

Datum Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak 

'23 Sett

Offpeak '24

Sett

27-08-2020 € 37,55 € 39,48 € 40,18 € 41,52

26-08-2020 € 37,67 € 39,88 € 40,14 € 41,33

25-08-2020 € 37,21 € 39,01 € 39,69 € 41,72

24-08-2020 € 36,05 € 37,84 € 39,11 € 41,16

21-08-2020 € 35,24 € 36,74 € 37,66 € 39,51

20-08-2020 € 35,70 € 37,42 € 38,19 € 40,05

19-08-2020 € 35,94 € 37,83 € 38,31 € 40,16

18-08-2020 € 36,33 € 38,01 € 38,80 € 40,66

17-08-2020 € 35,35 € 37,31 € 38,03 € 39,88

14-08-2020 € 34,88 € 37,23 € 38,24 € 40,10

Min verschil -€ 0,12 -€ 0,40 € 0,00 -€ 0,20

Max verschil € 2,67 € 2,74 € 2,52 € 0,19

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

27-08-2020 € 13,497 € 14,975 € 15,400 €ct 13,186 €ct 14,630 €ct 15,045

26-08-2020 € 13,715 € 15,000 € 15,416 €ct 13,399 €ct 14,654 €ct 15,061

25-08-2020 € 13,521 € 14,881 € 15,393 €ct 13,209 €ct 14,538 €ct 15,038

24-08-2020 € 13,192 € 14,649 € 15,332 €ct 12,888 €ct 14,311 €ct 14,979

21-08-2020 € 12,840 € 14,335 € 15,025 €ct 12,544 €ct 14,004 €ct 14,679

20-08-2020 € 13,104 € 14,508 € 15,146 €ct 12,802 €ct 14,174 €ct 14,797

19-08-2020 € 13,088 € 14,447 € 15,090 €ct 12,786 €ct 14,114 €ct 14,742

18-08-2020 € 13,046 € 14,450 € 15,264 €ct 12,745 €ct 14,117 €ct 14,912

17-08-2020 € 12,896 € 14,398 € 15,193 €ct 12,599 €ct 14,066 €ct 14,843

14-08-2020 € 12,878 € 14,350 € 15,164 €ct 12,581 €ct 14,019 €ct 14,814

Spread (f-l) € 0,619 € 0,625 € 0,236 €ct 0,605 €ct 0,611 €ct 0,231

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base-21 

Sett

Base-22 

Sett

Base-23 

Sett

27-08-2020 € 41,719 € 44,479 € 47,360

26-08-2020 € 41,903 € 45,058 € 47,307

25-08-2020 € 41,419 € 44,608 € 46,977

24-08-2020 € 40,231 € 43,612 € 46,243

21-08-2020 € 39,052 € 42,392 € 45,003

20-08-2020 € 39,619 € 42,899 € 45,513

19-08-2020 € 39,851 € 43,079 € 45,693

18-08-2020 € 39,859 € 43,199 € 45,813

17-08-2020 € 39,318 € 42,760 € 45,353

14-08-2020 € 38,832 € 42,450 € 45,183
Spread (f-l) € 2,887 € 2,029 € 2,177

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. 

De spotprijzen zijn erg sterk momenteel. Franse kerncentrales blijven kampen met

beperkingen door lage waterstanden en een uitgebreid onderhoudsprogramma. De spot

kwam deze week uit op €36/MWh voor basislast en voor piek €42/MWh.

De sterke rebound in de gasprijs en de CO2-markt, terwijl de spot ook sterk is, leidde ook

tot prijsstijgingen op de lange termijn markt. De impact was het sterkse op de markt voor

2021.

Dalende voorraadniveau's in de VS in combinatie met produktiebepermingen in verband

met een orkaan in de Golf van Mexico hadden verrassend weinig impact op de markt. De

olieprijs bleef stabiel rond de $45/vat.

De Amerikaanse centrale bank, de FED, heeft aangegeven dat de rente langere termijn

laag blijft, dit zorgde er voor dat de dollar iets verder wegzakte naar bijna 1.19.

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 € 3,18 € 2,74 € 2,83 € 2,81

Nu zowel de gasmarkt als de spot elektra markt zo sterk zijn, kan de termijnmarkt ook nog 

wel verder stijgen. We gaan richting de hoge prijzen die we begin juli ook gezien hebben.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs liep deze week weer licht op. De koopinteresse werd noornamelijk

getriggerd door de stijgende gasprijzen waardoor kolen opeens relatief niet meer zo duur

zijn.

De stijgende CO2 prijs werd veroorzaakt door speculatieve handelaren die shortposities

dichtzetten, terwijl er redelijk wat vraag is vanuit de elektriciteitsmarkt deze week

doordat conventionele centrales momenteel veel draaien.

In Euro per MWh

Ook de Belgische centrales hebben veel onderhoud tot en met October, net als de Franse,

dus dat geeft wel wat steun voor de spotmarkt. De spot kwam uit op €37/MWh voor deze

week, iets boven Nederland.

Produktiebeperkingen in Noorwegen, weinig import van LNG en vrij veel vraag vanuit de

elektriciteitssector trekt de markt omhoog. De spotprijs kwam deze week op ongeveer

€7.5/MWh uit.

 

De termijnmarkt werd omhoog geduwd door de sterke spotmarkt. De prijzen voor het 4e

kwartaal en voor 2021 ging het hardste omhoog. Ze komen nu echter wel op een niveau

dat er weer steeds meer LNG naar Euopa kan komen.

De stijgende spotmarkt kan de termijnmarkt nog wel wat verder omhoog drukken. Maar

even goed is het aanbod van gas nog steeds erg goed, de ruimte voor verdere

prijsstijgingen is nu ook weer niet heel groot.

De sterke spotmarkt in combinatie met hogere CO2 prijzen en duurder gas zorgden ook

voor hogere termijnprijzen. De prijs voor 2021 is nu weer duidelijk boven de €40/MWh

gestegen.

De krapte in de spotmarkt is waarschijnlijk niet meteen opgelost, dus op korte termijn zou 

de markt nog wel verder kunnen stijgen. Is de economische situatie echt goed gedaan

voor een grote stijging? Waarschijnlijk niet.


