
Weekly Update Energy Services 22-2-2018

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

21-02-2018 81,61$     € 66,54 € 9,56 64,94$        € 52,95 1,2265$        

20-02-2018 83,27$     € 67,49 € 9,72 64,87$        € 52,58 1,2338$        

19-02-2018 83,11$     € 67,12 € 9,88 65,48$        € 52,88 1,2383$        

16-02-2018 79,75$     € 63,60 € 9,54 64,58$        € 51,50 1,2539$        

15-02-2018 81,01$     € 65,23 € 9,58 65,30$        € 52,58 1,2419$        

14-02-2018 80,53$     € 64,56 € 9,60 64,92$        € 52,05 1,2473$        

13-02-2018 79,93$     € 64,59 € 9,90 62,72$        € 50,69 1,2374$        

12-02-2018 78,00$     € 63,31 € 9,48 63,05$        € 51,17 1,2321$        

09-02-2018 76,08$     € 61,91 € 9,23 63,44$        € 51,63 1,2288$        

08-02-2018 77,90$     € 63,52 € 9,12 64,39$        € 52,50 1,2264$        

Spread (l-f) -3,71 $     -€ 3,02 -€ 0,44 -0,55 $         -€ 0,45 -0,0001 $       

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

21-02-2018 € 45,37 € 46,10 € 45,85 € 46,63

20-02-2018 € 45,45 € 46,57 € 46,84 € 47,62

19-02-2018 € 45,18 € 46,30 € 46,57 € 47,35

16-02-2018 € 44,61 € 45,56 € 45,83 € 46,61

15-02-2018 € 44,52 € 45,47 € 45,74 € 46,52

14-02-2018 € 44,71 € 45,66 € 45,93 € 46,71

13-02-2018 € 44,56 € 45,51 € 45,78 € 46,56

12-02-2018 € 44,21 € 45,16 € 45,43 € 46,21
09-02-2018 € 44,38 € 45,33 € 45,60 € 46,38

08-02-2018 € 44,74 € 45,20 € 45,47 € 46,25

Min verschil -€ 0,08 -€ 0,47 -€ 0,99 -€ 0,99

Datum Offpeak 

'19 Sett

Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak '22

Sett

21-02-2018 € 33,77 € 33,97 € 33,29 € 34,58

20-02-2018 € 34,03 € 33,83 € 32,82 € 34,09

19-02-2018 € 33,80 € 33,67 € 33,00 € 34,27

16-02-2018 € 32,91 € 33,27 € 32,86 € 34,17

15-02-2018 € 32,66 € 33,32 € 32,73 € 34,00

14-02-2018 € 33,05 € 33,50 € 32,64 € 33,94

13-02-2018 € 32,95 € 33,50 € 32,78 € 34,09

12-02-2018 € 32,13 € 33,11 € 32,54 € 33,85

09-02-2018 € 32,01 € 32,90 € 32,65 € 33,95

08-02-2018 € 32,21 € 33,55 € 33,06 € 34,37

Min verschil -€ 0,25 € 0,000 € 0,00 € 0,00

Max verschil € 1,77 € 1,07 € 0,75 € 0,73

Datum Cal-19 Cal-20 Cal-21 Cal-19 Cal-20 Cal-21

21-02-2018 € 17,006 € 16,261 € 16,022 €ct 16,614 €ct 15,886 €ct 15,653

20-02-2018 € 17,046 € 16,285 € 16,016 €ct 16,653 €ct 15,910 €ct 15,647

19-02-2018 € 16,911 € 16,255 € 15,930 €ct 16,521 €ct 15,880 €ct 15,563

16-02-2018 € 16,443 € 15,916 € 15,703 €ct 16,064 €ct 15,549 €ct 15,341

15-02-2018 € 16,578 € 16,012 € 15,782 €ct 16,196 €ct 15,643 €ct 15,418

14-02-2018 € 16,506 € 15,918 € 15,710 €ct 16,125 €ct 15,551 €ct 15,348

13-02-2018 € 16,488 € 15,910 € 15,625 €ct 16,108 €ct 15,543 €ct 15,265

12-02-2018 € 16,500 € 15,860 € 15,516 €ct 16,120 €ct 15,494 €ct 15,158

09-02-2018 € 16,470 € 15,850 € 15,504 €ct 16,090 €ct 15,485 €ct 15,147

08-02-2018 € 16,556 € 15,933 € 15,661 €ct 16,174 €ct 15,566 €ct 15,300
Spread (l-f) € 0,563 € 0,411 € 0,518 €ct 0,550 €ct 0,402 €ct 0,506

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '19

Sett

Base '20

Sett

Base '21

Sett

21-02-2018 € 39,030 € 38,550 € 38,450

20-02-2018 € 39,140 € 38,670 € 38,570

19-02-2018 € 39,000 € 38,650 € 38,550

16-02-2018 € 38,300 € 38,000 € 37,750

15-02-2018 € 38,300 € 38,000 € 37,730

14-02-2018 € 38,400 € 38,150 € 38,130

13-02-2018 € 38,330 € 38,150 € 38,130

12-02-2018 € 37,870 € 37,670 € 37,310

09-02-2018 € 37,890 € 37,810 € 37,610

08-02-2018 € 37,940 € 38,100 € 38,340
Spread (l-f) -€ 1,090 -€ 0,450 -€ 0,110
(1MWh = 102,36m³)

Alle spreads geven waarde weer van oudste datum minus nieuwste datum (l-f) = last minus first
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

Op de spotmarkt zijn de prijzen gestegen deze week. Dit wordt veroorzaakt door de

combinatie van lage temperaturen en een lage output van renewables.

De prijzen op de korte termijn zijn voor gas omhoog gegaan. Het is duidelijk dat er een

koudeperiode voor ons ligt wat een prijsopdrijvend effect heeft gehad op de gasprijs.

 

De lange termijnprijzen gas (cal19 en cal20) zijn afgelopen week gestegen door het

koude weer wat voor ons ligt. De lange termijncontracten volgen deze trend met een

beperktere prijsstijging dan de korte termijn.

De prijzen op de korte termijn zullen voor gas omhoog gaan doordat de temperatuur

ver onder normaal komt te liggen. De gasopslagen zijn nog voldoende gevuld om het

koude weer van de komende 2 weken op te vangen.

De lange termijnprijzen (cal19 en cal20) worden vooral bepaald door de ontwikkeling bij

de onderliggende commodities. Een stijging bij kolen heeft ertoe geleid dat de

elektriciteitsprijzen gestegen zijn.

Voor de komende week wordt een stijgende elektriciteitsprijs verwacht doordat het

verbruik in vooral België en Frankrijk zal toenemen door het koude weer. Hier worden

huizen  in grote mate verwarmd met behulp van elektriciteit.

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 € 1,16 € 0,94 € 0,42 € 0,42

Voor de komende week wordt koud weer verwacht. Dit zal leiden tot een hogere vraag.

Het is de verwachting dat de verhoogde vraag in combinatie met hogere

brandstofprijzen zal leiden tot stijgende elektriciteitsprijzen.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs is de afgelopen week gestegen omdat de vraag naar kolen onverminderd

groot blijft.

De CO2-prijs is weining veranderd afgelopen week. Er is geen nieuws dat de CO2 prijs in

een richting duwt.

De olieprijs heeft een kleine correctie omhoog laten zien de afgelopen week na de

daling van de afgelopen weken door de toenemende productie in de V.S.

De euro is zwakker geworden ten opzichte van de dollar deze week. Na de sterke rally

van vorige week is de koers terug op het niveau van 2 weken geleden.

Kolen

CO2

Olie

€ - $

Op de spotmarkt zijn de prijzen gestegen deze week. Dit wordt veroorzaakt door de

combinatie van lage temperaturen en een lage output van renewables. Vooral de

productie van windenergie liep terug door het rustige winterweer.

De lange termijnprijzen (cal19 en cal20) worden vooral bepaald door de ontwikkeling bij

de onderliggende commodities. Een sterke stijging bij kolen en mindere mate gas

hebben ertoe geleid dat de elektriciteitsprijzen gestegen zijn.


