
Weekly Update Energy Services 29-3-2018

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

28-03-2018 74,83$     € 60,72 € 12,99 68,94$         € 55,94 1,2323$         

27-03-2018 74,08$     € 59,69 € 13,76 68,92$         € 55,53 1,2410$         

26-03-2018 72,77$     € 58,45 € 12,99 69,64$         € 55,94 1,2450$         

23-03-2018 73,28$     € 59,27 € 12,61 69,59$         € 56,28 1,2365$         

22-03-2018 73,57$     € 59,60 € 12,34 69,45$         € 56,26 1,2345$         

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$         

Spread (l-f) 0,47$       € 0,42 -€ 1,80 -3,75 $         -€ 3,01 -0,0007 $       

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

28-03-2018 € 46,54 € 46,93 € 47,00 € 47,77

27-03-2018 € 46,54 € 47,13 € 47,20 € 47,97

26-03-2018 € 46,06 € 46,78 € 46,85 € 47,62

23-03-2018 € 46,20 € 47,05 € 46,85 € 47,62

22-03-2018 € 46,42 € 47,27 € 46,82 € 47,59

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

Min verschil € 0,00 -€ 0,34 -€ 0,20 -€ 0,20

Datum Offpeak 

'19 Sett

Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak '22

Sett

28-03-2018 € 36,45 € 36,23 € 36,18 € 37,13

27-03-2018 € 36,10 € 36,03 € 35,81 € 36,76

26-03-2018 € 35,66 € 35,57 € 35,19 € 36,47

23-03-2018 € 35,71 € 35,65 € 35,33 € 36,61

22-03-2018 € 35,73 € 35,23 € 35,04 € 36,44

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

Min verschil € 0,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Max verschil € 2,23 € 2,00 € 2,42 € 1,98

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

28-03-2018 € 17,428 € 16,584 € 16,417 €ct 17,026 €ct 16,202 €ct 16,038

27-03-2018 € 17,361 € 16,479 € 16,312 €ct 16,961 €ct 16,099 €ct 15,936

26-03-2018 € 17,076 € 16,207 € 16,010 €ct 16,682 €ct 15,833 €ct 15,641

23-03-2018 € 17,147 € 16,261 € 16,064 €ct 16,752 €ct 15,886 €ct 15,694

22-03-2018 € 17,199 € 16,220 € 16,067 €ct 16,802 €ct 15,846 €ct 15,697

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
Spread (l-f) € 0,653 € 0,672 € 0,711 €ct 0,638 €ct 0,657 €ct 0,695

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '19

Sett

Base '20

Sett

Base '21

Sett

28-03-2018 € 40,300 € 40,000 € 39,580

27-03-2018 € 40,170 € 39,830 € 37,410

26-03-2018 € 39,770 € 39,500 € 39,080

23-03-2018 € 39,930 € 39,670 € 39,250

22-03-2018 € 39,810 € 39,660 € 39,240

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
Spread (l-f) -€ 1,100 -€ 0,920 -€ 0,660

Alle spreads geven waarde weer van oudste datum minus nieuwste datum (l-f) = last minus first
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Op de spotmarkt (APX) blijft de prijs hoger dan in omringende landen (Belgie/Duitsland)

i.v.m. mindere beschikbaarheid van de kolencentrales in Nederland. 

De lange termijn prijzen (CAL19-CAL20) worden gedreven door de onderliggende

commodities. Stijgende prijzen van gas en kolen zorgen ervoor dat de prijs hoog blijft

liggen. 

De OPEC wil de productie beperkingen in stand houden naar de toekomst toe. Het risico

hiermee is wel dat meer schalie producenten de markt in kunnen komen en daarmee een

drukkend effect kunnen uitoefenen in de toekomst. 

De € en £ blijven sterk ten opzien van de $. Er waren enkele (grote) schommelingen deze

week doordat er nog steeds een mogelijk handelsoorlog zal uitbreken tussen de VS en

China. 

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 € 1,20 € 0,43 € 0,93 € 0,93

Voor de komende week zullen de prijzen hoogstwaarschijnlijk zijwaarts bewegen i.v.m.

het aankomende gasdebat in de Tweede kamer en de onzekerheid hieromtrent. 

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

Op dit moment zien we opwaartse trend. Dit is de wijten aan een tijdelijke opleving, want

hogere verwachte temperaturen en hoge voorraden kunnen mogelijk een prijs drukkend

effect hebben. 

De CO2 prijs staat op een historisch hoge prijs door aanstaande hervormingen in het

Europese emissiehandelssysteem én de naderende deadline om aan de CO2

verplichtingen te voldoen (zoals uit de EU opgelegd / afgesproken)

In Euro per MWh

Op de spotmarkt zijn de prijzen in Belgie lager dan op dit moment in Nederland. Dit wordt

veroorzaakt door voldoende beschikbaarheid van de kerncentrales en de opwek vanuit

renewables. 

Op de spotmarkt zien we een stabiele prijs ontwikkeling, door normale temperaturen die

de iets lagere opslag niveaus compenseren. 

 

De lange termijnprijzen gas (CAL19-CAL20) zijn omhoog doordat er berichten kwamen

omtrent de gaswinning en het aankomende debat in de Tweede kamer hierover. 

Er zijn plannen om de productie met 12 miljard/m3 per jaar te reduceren, en industriele

grootverbruikers worden verzocht om per 2022 geen laag calorisch gas meer te gebruiken. 

De bulk van Nederland verbruikt dit op dit moment. 

De komende periode zal er mogelijk iets minder opwek zijn vanuit renewables, minder

wind verwacht en minder zonuren verwacht, echter zal de beschikbaarheid op de

spotmarkt hier niet direct onder moeten lijden.  

De lange termijn prijzen zetten een lichte stijgende trend door en volgen de prijzen in

Nederland. 


