
Weekly Update Energy Services 15-3-2018

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

14-03-2018 75,66$     € 61,19 € 11,18 64,86$        € 52,46 1,2364$        

13-03-2018 76,60$     € 61,78 € 11,40 64,53$        € 52,05 1,2398$        

12-03-2018 75,81$     € 61,50 € 11,08 64,92$        € 52,67 1,2326$        

09-03-2018 77,66$     € 63,03 € 11,12 65,40$        € 53,08 1,2321$        

08-03-2018 77,23$     € 62,72 € 11,12 63,86$        € 51,86 1,2314$        

07-03-2018 78,98$     € 63,70 € 10,64 64,45$        € 51,98 1,2398$        

06-03-2018 79,30$     € 63,82 € 10,47 65,27$        € 52,53 1,2425$        

05-03-2018 79,25$     € 64,22 € 10,36 65,66$        € 53,21 1,2340$        

02-03-2018 78,05$     € 63,49 € 10,14 64,59$        € 52,54 1,2294$        

01-03-2018 77,43$     € 63,14 € 9,99 63,91$        € 52,12 1,2263$        

Spread (l-f) 1,77$       € 1,95 -€ 1,19 -0,95 $         -€ 0,34 -0,0101 $       

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

14-03-2018 € 45,40 € 46,38 € 46,06 € 46,83

13-03-2018 € 46,30 € 47,28 € 46,96 € 47,73

12-03-2018 € 46,83 € 48,40 € 48,08 € 48,85

09-03-2018 € 46,21 € 47,78 € 47,46 € 48,23

08-03-2018 € 45,71 € 47,28 € 46,96 € 47,73

07-03-2018 € 45,23 € 46,85 € 46,53 € 47,30

06-03-2018 € 45,32 € 46,65 € 46,35 € 47,13

05-03-2018 € 44,98 € 46,13 € 45,83 € 46,61
02-03-2018 € 44,98 € 46,64 € 46,39 € 47,17

01-03-2018 € 44,66 € 45,93 € 45,68 € 46,46

Min verschil -€ 1,43 -€ 2,02 -€ 2,02 -€ 2,02

Datum Offpeak 

'19 Sett

Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak '22

Sett

14-03-2018 € 34,22 € 34,61 € 34,45 € 35,83

13-03-2018 € 35,19 € 35,24 € 34,96 € 36,35

12-03-2018 € 34,88 € 34,85 € 34,77 € 36,16

09-03-2018 € 34,68 € 34,79 € 34,71 € 36,10

08-03-2018 € 34,32 € 34,80 € 34,73 € 36,11

07-03-2018 € 34,01 € 34,47 € 34,34 € 35,73

06-03-2018 € 33,72 € 34,05 € 33,94 € 35,23

05-03-2018 € 33,18 € 33,78 € 33,77 € 35,05

02-03-2018 € 32,89 € 33,26 € 32,88 € 34,17

01-03-2018 € 33,34 € 33,77 € 33,29 € 34,58

Min verschil -€ 0,96 -€ 0,635 -€ 0,51 -€ 0,51

Max verschil € 1,34 € 1,34 € 1,57 € 1,66

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

14-03-2018 € 16,708 € 15,867 € 15,665 €ct 16,323 €ct 15,501 €ct 15,304

13-03-2018 € 16,912 € 16,029 € 15,838 €ct 16,522 €ct 15,659 €ct 15,473

12-03-2018 € 17,062 € 16,143 € 15,935 €ct 16,669 €ct 15,771 €ct 15,568

09-03-2018 € 17,050 € 16,187 € 15,979 €ct 16,657 €ct 15,814 €ct 15,611

08-03-2018 € 17,004 € 16,202 € 15,985 €ct 16,612 €ct 15,828 €ct 15,616

07-03-2018 € 16,873 € 16,122 € 15,950 €ct 16,484 €ct 15,750 €ct 15,582

06-03-2018 € 16,896 € 16,189 € 15,905 €ct 16,506 €ct 15,816 €ct 15,538

05-03-2018 € 16,768 € 16,065 € 15,907 €ct 16,381 €ct 15,695 €ct 15,540

02-03-2018 € 16,725 € 15,948 € 15,683 €ct 16,339 €ct 15,580 €ct 15,321

01-03-2018 € 16,570 € 15,925 € 15,653 €ct 16,188 €ct 15,558 €ct 15,292
Spread (l-f) € 0,138 € 0,000 € 0,012 €ct 0,135 €ct 0,000 €ct 0,012

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '19

Sett

Base '20

Sett

Base '21

Sett

14-03-2018 € 39,030 € 39,000 € 38,800

13-03-2018 € 39,500 € 39,200 € 39,000

12-03-2018 € 39,750 € 39,530 € 39,480

09-03-2018 € 39,350 € 38,090 € 39,030

08-03-2018 € 39,200 € 39,050 € 39,000

07-03-2018 € 38,830 € 38,760 € 38,590

06-03-2018 € 38,860 € 38,700 € 38,650

05-03-2018 € 38,450 € 38,500 € 38,220

02-03-2018 € 38,430 € 38,380 € 38,100

01-03-2018 € 38,450 € 38,400 € 38,110
Spread (l-f) -€ 0,580 -€ 0,600 -€ 0,690

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 deze week gestegen. Oorzaken hiervoor zijn de gestegen

gasprijs en export naar Nederland door een teruglopende beschikbaarheid van

kolencentrales in Nederland. 

Na de extreem hoge dagprijzen eind februari is de gasmarkt beducht voor het koude

weer dit weekeinde. Dit leidt ertoe dat de prijzen op de korte termijn zijn gestegen deze

week.

 

De lange termijnprijzen gas (cal19 en cal20) zijn per saldo weinig veranderd. Na een

lichte stijging door koude weersverwachtingen eerder deze week zitten we nu weer op

hetzelfde niveau als een week geleden.

De prijzen op de korte termijn zullen voor gas naar verwachting stijgen. Lage

temperaturen dit weekeinde in combinatie met de lage gasvoorraden zullen naar

verwachting de prijzen laten stijgen voor de korte termijn.

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

de onderliggende commodities. Week op week zijn de prijzen licht gedaald door een

dalende kolenprijs.

Voor de komende week worden licht hogere prijzen verwacht dan deze week. Het is de

verwachting dat het koude weer een prijsopdrijvend effect zal hebben.

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 € 0,74 € 0,45 € 0,38 € 0,37

Voor de komende week worden licht hogere prijzen verwacht dan deze week. De lagere

beschikbaarheid van kolencentrales en het koude weer hebben een prijsopdrijvend

effect. De toename van windproductie zal dit deels compenseren.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs heeft een lichte daling laten zien deze week. Door een stijging van de CO2

prijs is kolen een minder aantrekkelijke brandstof voor de elektriciteitsproductie aan

het worden.

Ook deze week zet de stijging van de CO2 prijs zich voort. Het wordt steeds duidelijker

dat de EU inzet op een beperking van de uitgifte van certificaten.

De olieprijs heeft de afgelopen week weinig richting gehad en beweegt zich vooral

zijwaarts. De prijzen liggen op hetzelfde niveau als een week geleden.

De euro is de afgelopen week weinig bewogen t.o.v. de dollar.

Kolen

CO2

Olie

€ - $

Op de spotmarkt zijn de prijzen deze week gestegen. Oorzaken hiervoor zijn de gestegen

gasprijs en een teruglopende beschikbaarheid van kolencentrales in Nederland. 

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

de onderliggende commodities. De elektriciteitsprijs voor toekomstige jaren is gedaald

door de lagere kolenprijs ondanks de stijgende CO2 prijs afgelopen week.


