
Weekly Update Energy Services 22-3-2018

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

21-03-2018 74,85$     € 60,46 € 12,65 69,48$        € 56,12 1,2380$        

20-03-2018 75,60$     € 61,60 € 11,55 67,52$        € 55,02 1,2273$        

19-03-2018 73,25$     € 59,35 € 11,06 66,53$        € 53,91 1,2341$        

16-03-2018 74,40$     € 60,65 € 11,17 65,98$        € 53,78 1,2268$        

15-03-2018 75,30$     € 61,14 € 11,19 65,19$        € 52,93 1,2316$        

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$        

Spread (l-f) 2,38$       € 2,25 -€ 1,53 -5,62 $         -€ 4,27 -0,0065 $       

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

21-03-2018 € 46,40 € 47,25 € 46,80 € 47,57

20-03-2018 € 45,69 € 46,77 € 46,32 € 47,09

19-03-2018 € 45,34 € 46,63 € 46,18 € 46,95

16-03-2018 € 45,57 € 46,50 € 46,07 € 46,84

15-03-2018 € 45,60 € 46,65 € 46,33 € 47,10

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

Min verschil -€ 0,43 -€ 1,15 -€ 1,28 -€ 1,28

Datum Offpeak 

'19 Sett

Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak '22

Sett

21-03-2018 € 35,61 € 35,51 € 35,05 € 36,43

20-03-2018 € 34,89 € 34,93 € 34,48 € 35,86

19-03-2018 € 34,23 € 34,23 € 33,76 € 35,15

16-03-2018 € 34,43 € 34,52 € 34,41 € 35,80

15-03-2018 € 34,64 € 34,77 € 34,67 € 36,06

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

Min verschil € 0,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Max verschil € 1,39 € 1,27 € 1,29 € 1,29

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

21-03-2018 € 17,254 € 16,349 € 16,127 €ct 16,856 €ct 15,972 €ct 15,755

20-03-2018 € 17,063 € 16,182 € 15,984 €ct 16,670 €ct 15,809 €ct 15,615

19-03-2018 € 16,775 € 15,912 € 15,731 €ct 16,388 €ct 15,545 €ct 15,368

16-03-2018 € 16,801 € 15,926 € 15,706 €ct 16,414 €ct 15,559 €ct 15,344

15-03-2018 € 16,827 € 15,936 € 15,726 €ct 16,439 €ct 15,569 €ct 15,363

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
Spread (l-f) € 0,546 € 0,482 € 0,462 €ct 0,533 €ct 0,471 €ct 0,451

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '19

Sett

Base '20

Sett

Base '21

Sett

21-03-2018 € 39,930 € 39,620 € 39,200

20-03-2018 € 39,310 € 39,100 € 38,900

19-03-2018 € 38,950 € 38,880 € 38,680

16-03-2018 € 39,080 € 39,080 € 38,880

15-03-2018 € 39,200 € 39,080 € 38,920

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
Spread (l-f) -€ 0,730 -€ 0,570 -€ 0,200

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 dag op dag gedaald. De voornaamste oorzaak van deze

daling zijn de langzaam stijgende temperaturen maar ook de hogere productie van

stroom via windmolens.

Nu het erop lijkt dat het koude weer voorbij is is de gasmarkt weer wat tot rust

gekomen.Afgelopen week zijn de gasprijzen gedaald t.o.v. de koude periode hiervoor.

 

De lange termijnprijzen gas (cal19 en cal20) zijn door de hogere olieprijzen en de koude

weersvoorspellingen voor de komende weken gestegen. De lege gasopslagen hebben

hun effect op de prijzen voor de langere termijn.

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

gasopslagen en nog steeds temperaturen die kouder dan normaal zijn hebben een

opwaartse druk op de prijzen.

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

onderliggende commodities. Na de daling eerder deze week zien we een stijging door

de stijgende CO2 en gaspriijs van de afgelopen dagen.

Voor de komende week worden hogere prijzen verwacht doordat de productie van

wind de komende dagen zal afnemen en de temperaturen onder normaal blijven.

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 € 1,06 € 0,87 € 0,74 € 0,74

Voor de komende week worden hogere prijzen verwacht doordat de productie van

wind de komende dagen zal afnemen, de temperaturen onder normaal blijven en de

CO2 en gasprijzen zijn gestegen.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs blijft bewegen rond het niveau van vorige week.

Ook deze week zet de stijging van de CO2 prijs zich voort. Vooral de laatste 2 dagen laat

CO2 een sterke stijging zien. Kolencentrales zullen met de hudige prijzen meer

produceren wat leidt tot extra vraag naar CO2 certificaten.

De olieprijs is de afgelopen week gestegen door geopolitieke spanningen in het Midden

Oosten. Saoedi Arabie noemt de nucleaire deal uit 2015 met Iran een deal met fouten.

Dit zorgt voor onrust wat leidt tot stijgende oliepriijzen.

De euro is week op week weinig veranderd t.o.v. de dollar. Intra week zijn er grote

schommelingen geweest door de (verachte) aankondiging van een rente verhoging in de

V.S.

Kolen

CO2

Olie

€ - $

Op de spotmarkt zijn de prijzen dag op dag gedaald. De voornaamste oorzaak van deze

daling zijn de langzaam stijgende temperaturen maar ook de hogere productie van

stroom via windmolens.

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

onderliggende commodities. De elektriciteitsprijs voor toekomstige jaren is de laatste

dagen gestegen door de stijging van de CO2  en gas prijs.


