
Weekly Update Energy Services 4-9-2020

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

03-09-2020 56,49$     € 47,68 € 28,74 44,07$         € 37,20 1,1847$         

02-09-2020 56,52$     € 47,88 € 28,23 44,43$         € 37,64 1,1805$         

01-09-2020 57,70$     € 48,49 € 27,74 45,58$         € 38,30 1,1899$         

31-08-2020 57,71$     € 48,13 € 28,66 45,28$         € 37,76 1,1991$         

28-08-2020 57,10$     € 47,96 € 29,52 45,05$         € 37,84 1,1905$         

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$         

Spread (f-l) 3,04$       € 2,39 € 3,09 -0,28 $         -€ 0,38 0,0045$         

Datum Peak ´21

Sett

Peak ´22

Sett

Peak ´23

Sett

Peak ´24

Sett

03-09-2020 € 48,77 € 51,49 € 55,20 € 58,86

02-09-2020 € 48,17 € 50,91 € 54,62 € 58,28

01-09-2020 € 48,33 € 50,50 € 54,21 € 57,87

31-08-2020 € 48,25 € 50,88 € 54,59 € 58,25

28-08-2020 € 48,55 € 50,75 € 54,52 € 58,20

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

Min verschil € 0,22 € 0,58 € 0,58 € 0,58

Datum Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak 

'23 Sett

Offpeak '24

Sett

03-09-2020 € 38,74 € 39,69 € 40,30 € 41,57

02-09-2020 € 38,19 € 39,36 € 40,27 € 41,53

01-09-2020 € 38,17 € 39,85 € 40,14 € 41,40

31-08-2020 € 38,16 € 39,92 € 40,47 € 41,73

28-08-2020 € 39,01 € 40,51 € 41,21 € 42,56

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

Min verschil -€ 0,27 -€ 0,82 -€ 0,91 -€ 0,99

Max verschil € 3,50 € 2,94 € 2,65 € 0,16

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

03-09-2020 € 13,976 € 15,100 € 15,465 €ct 13,654 €ct 14,752 €ct 15,108

02-09-2020 € 13,863 € 15,150 € 15,475 €ct 13,543 €ct 14,801 €ct 15,118

01-09-2020 € 14,102 € 15,223 € 15,498 €ct 13,777 €ct 14,872 €ct 15,141

31-08-2020 € 13,924 € 15,227 € 15,560 €ct 13,603 €ct 14,876 €ct 15,201

28-08-2020 € 14,011 € 15,247 € 15,549 €ct 13,688 €ct 14,895 €ct 15,191

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

Spread (f-l) € 1,136 € 0,765 € 0,440 €ct 1,110 €ct 0,747 €ct 0,430

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base-21 

Sett

Base-22 

Sett

Base-23 

Sett

03-09-2020 € 42,642 € 44,847 € 47,764

02-09-2020 € 42,080 € 44,657 € 47,544

01-09-2020 € 42,152 € 44,851 € 47,610

31-08-2020 € 42,117 € 44,959 € 47,560

28-08-2020 € 42,724 € 45,349 € 48,140

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
Spread (f-l) € 3,590 € 2,455 € 2,761

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 spotmarkt was hoog deze week door het vele geplande en ongeplande onderhoud aan

de Franse kerncenrtrales, terwijl wind en zon lager dan gemiddeld waren voor de tijd van

het jaar. De basislast kwam uit op €42/MWh en de piek op €51/MWh.

De termijnmarkt voelde het positieve sentiment in de spotmarkt en de hogere gasprijzen.

Het waren met name de prijzen voor het 4e kwartaal van 2020 en voor het jaar 2021 die

omhoog gingen.

Orkaan Laura is weg uit de Golf van Mexico en de schade aan de olieproductie lijkt mee te

vallen, waardoor er per saldo weinig beweging in de oliemarkt blijft.

Het sentiment rond de dollar blijft negatief na de opmerkingen van de FED vorige week

die er op neer komen dat de rente lang laag zal blijven. De Amerikaanse

werkeloosheidscijfers waren ook niet al te best.

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 € 3,62 € 3,42 € 3,40 € 3,36

De korte termijn trend is nog steeds positief. Als de spotmarkt niet wat tot rust komt,

evenals gas, is er mogelijk nog iets meer ruimte. Gegeven de huidige zwakke economie

verwachten we geen grote beweging naar boven.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

Er draaien momenteel meer kolencentrales dan in de laatste maanden, bovendien zijn er

stakingen bij kolenmijnen in Colombia. Hierdoor is de markt afgelopen week iets

gestegen.

CO2 handelt rond de 28 €/ton zonder duidelijke richting. Volgende week gaat de EU weer

extra volumes veilen nu de vakantieperiode weer voorbij is. Mogelijk kan dit druk zetten

op de markt.

In Euro per MWh

De Belgische spot was uiteraard ook sterk, nu de Franse kerncentrales zoveel onderhoud

hebben. De prijs kwam uit op €43/MWh, en dat is net boven Nederland.

De spotmarkt voor gas blijft krap. De vraag is wat hoger door het vrij koele weer, er is

minder aanbod vanuit Noorwegen en Rusland, terwijl de LNG aanvoer ook beperkt is. De

spot kwam deze week uit op ruim €10/MWh.

 

De sterke spotprijzen werken door in de termijnmarkt voor het 4e kwartaal van 2020 en

voor het jaar 2021. De prijzen voor 2022 en 2023 stijgen minder omdat de olieprijs

feitelijk niet van zijn plaats komt.

De stijging in de spot moet zo langzamerhand wel eens tot stilstand komen. De aanvoer

van LNG zal gaan aantrekken en de gasopslagen zijn al erg vol. Ook de termijnmarkt heeft

niet al te veel ruimte naar boven meer.

De hoge spotprijzen werken ook door in de termijnmarkt, waar met name de prijzen voor

de komende maanden sterk gestegen zijn. De hogere gasprijzen werken ook positief door.

Hoewel de krapte in de spotmarkt niet één twee drie opgelost is, lijkt de hele markt toch

niet sterk genoeg voor een grote stijging, zeker niet met in het achterhoofd dat de corona-

crisis nog lang niet voorbij is.


