
NIEUWSBRIEF (2)
JULI 2020

Energie VanOns
In dit tweede deel van de nieuwsbrief informatie van de energieleverancier Energie

VanOns. Nog eens een kijkje nemen naar de lage tarieven van Energie VanOns?
Dit kan via de volgende link:

https://energie.vanons.org/cooperaties/lutten-levert/

Tarievenvergelijking
Als bijlagen aan deze nieuwsbrief zijn de tarievenvergelijkingen
(Consument en Zakelijk) van de maand juli toegevoegd.

Wat opvalt
1. We zijn goedkoper dan alle websitetarieven van onze
concurrenten
2. Vooral op gas doen we het goed
3. Ons vastrecht is het laagst van onze directe concurrenten en
één van de laagste in de gehele markt
4. Onze gemiddelde inkoopprijs van GVO’s is nog wat aan de
hoge kant. Hierdoor zijn we op elektriciteit minder competitief.
Volgend jaar verwachten we lagere inkoopkosten en mogelijk
hogere marktprijzen, waardoor onze positie verbetert.

Marktontwikkelingen
Algemeen
1. Afgelopen inkoop is op 15 juni geweest. Dat was het laagste
punt in de markt van deze maand. Hierop baseren we de
tarieven. Dit zorgt mede voor deze mooie positie
2. De concurrenten kopen op een ander moment in. Deze maand
was dat tegen hogere inkoopprijzen dan Energie VanOns

Elektriciteit
3. Nu bedrijven weer opstarten, zie je de termijnprijzen van
elektriciteit op de elektriciteitsbeurzen opveren
4. Ook op de Epex spot dagmarkt bereiken prijzen weer normale
niveaus. Sporadisch komen nog negatieve prijzen voor (zonnige
dag met veel wind op een zondag).
5. CO2-prijzen stijgen. Hierdoor worden kolencentrales uit de
markt gedrukt en vervangen door opwek met gas, dat schoner is
en minder CO2-rechten behoeft.

6. GVO-prijzen blijven onverminderd laag. Productie 2020 zon
ligt rond de 1,10 per stuk. Productie 2021 zon is ongeveer 1,20.
Wind is wat gewilder en is ongeveer 50 cent duurder dan zon.

Gas
7. Gasprijzen stijgen maar weinig op de termijnmarkt.
8. De ondergrondse gasopslagen in Europa voor de winter zijn nu
al voor 80% vol. Duitsland al zelfs voor 88%. In Nederland zijn de
bergingen van Grijpskerk, Bergermeer en Alkmaar al vol.
Zuidwending wordt meer op de korte termijn gebruikt dan voor
winteropslag. Berging Norg (bedoeld voor winteropslag) is nog
niet voor de helft vol, maar wordt geleidelijk vanuit het
Groningenveld gevuld tot half oktober om aardbevingsrisico te
verminderen.
9. Gasprijzen op de korte termijn stijgen wel. De aantrekkende
vraag vanuit gascentrales is hier vermoedelijk debet aan.
Tevens is de zomerperiode een periode van onderhoud aan
gasvelden, waardoor er tijdelijk minder gas richting de markten
stroomt.
10. Verwachting is dat de prijzen voorlopig nog wel laag blijven.
Een warm Q4, met volop productie uit velden en volle bergingen,
kan mogelijk voor bijzondere prijssituaties zorgen


