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

04-04-2018 75,96$     € 61,90 € 13,06 68,33$         € 55,68 1,2271$         

03-04-2018 76,30$     € 62,17 € 13,30 67,83$         € 55,27 1,2273$         

02-04-2018 75,90$     € 61,64 € 13,28 67,80$         € 55,06 1,2314$         

29-03-2018 75,90$     € 61,66 € 13,28 69,44$         € 56,41 1,2309$         

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$         

Spread (l-f) -1,11 $      -€ 1,44 -€ 0,41 1,15$           € 0,44 0,0109$         

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

04-04-2018 € 46,30 € 46,70 € 46,78 € 46,61

03-04-2018 € 46,36 € 46,85 € 46,93 € 46,76

02-04-2018 € 46,54 € 47,28 € 47,35 € 48,12

29-03-2018 € 46,54 € 47,28 € 47,35 € 48,12

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

Min verschil -€ 0,24 -€ 0,58 -€ 0,57 -€ 1,51

Datum Offpeak 

'19 Sett

Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak '22

Sett

04-04-2018 € 36,81 € 36,65 € 36,52 € 37,99

03-04-2018 € 36,97 € 36,70 € 36,70 € 38,17

02-04-2018 € 36,72 € 36,33 € 36,35 € 37,29

29-03-2018 € 36,72 € 36,33 € 36,35 € 37,29

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

Min verschil -€ 0,17 -€ 0,04 -€ 0,18 -€ 0,18

Max verschil € 1,19 € 1,42 € 1,49 € 1,56

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

04-04-2018 € 17,368 € 16,407 € 16,184 €ct 16,968 €ct 16,029 €ct 15,811

03-04-2018 € 17,420 € 16,474 € 16,183 €ct 17,018 €ct 16,094 €ct 15,810

02-04-2018 € 17,441 € 16,580 € 16,312 €ct 17,039 €ct 16,198 €ct 15,936

29-03-2018 € 17,441 € 16,580 € 16,312 €ct 17,039 €ct 16,198 €ct 15,936

29-03-2018 € 17,441 € 16,580 € 16,312 €ct 17,039 €ct 16,198 €ct 15,936

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
Spread (l-f) € 0,292 € 0,200 € 0,174 €ct 0,285 €ct 0,195 €ct 0,170

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '19

Sett

Base '20

Sett

Base '21

Sett

04-04-2018 € 40,350 € 40,030 € 39,670

03-04-2018 € 40,490 € 40,230 € 39,870

02-04-2018 € 40,430 € 40,080 € 39,750

29-03-2018 € 40,430 € 40,080 € 39,750

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
Spread (l-f) -€ 0,420 -€ 0,410 -€ 0,470

Alle spreads geven waarde weer van oudste datum minus nieuwste datum (l-f) = last minus first
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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, mogelijk een iets stijgende trend

door iets meer productie beperkingen vanuit de bergermeer opslag.

 

De lange termijnprijzen gas (CAL19-CAL20) zijn licht aan het corrigeren door het warmere

weer wat aankomende is (komend weekend) en de commodity prijzen die dalende zijn.

De verwachting is dat er een zijwaartse / dalende trend zal ontstaan door de dalende

commodity prijzen - een verwachting die ook ondersteund wordt door het feit dat de

uitspraken omtrent Groningen weinig effect op de prijzen hadden. 

De komende periode zal er voldoende opwek vanuit renewables zijn en door minder

vraag door warmer weer mogelijk een lichte daling / zijwaartse beweging inzetten - die

ook in NL verwacht wordt. 

Voor de komende week wordt een licht dalende trend / zijwaartse beweging verwacht

zoals ook verwacht in Nederland. 

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 € 0,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00

De verwachting is dat de handels beperkingen, tussen China en de VS, alleen maar zullen

toenemen komende weken en hiermee de grondstof prijzen zullen drukken, waardoor er

een zijwaartse/dalende trend kan ontstaan.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs daalde door de toenemende kans op een handelsoorlog tussen China en de

VS omtrent staalproductie, waardoor de vraag in China hoogstwaarschijnlijk zal afnemen

als er minder staal geproduceerd dient te worden.

De CO2 prijs corrigeerde deze week marginaal, echter ligt deze nog ver boven de prijs van

het begin van het jaar - wanneer deze rond de €8,- lag. 

Door de nieuwe handelsbeperkingen die China en de VS elkaar oplegde zien we dat de

onrust in de markt toeneemt en mogelijke nadelige voor de wereldeconomie, en hiermee

de mogelijke vraag afnemen en dus de prijs dalen. 

De € en £ blijven sterk ten opzien van de $. Echter zien we de € vs £ iets sterker worden

door een mogelijke renteverhoging in Groot Brittanië in Mei. 

Kolen

CO2

Olie

€ - $

Op de spotmarkt (APX) zien we een dalende trend door warmere temperaturen en

voldoende opwek vanuit renewables. Ook is de conventionele opwek weer terug op peil

en zien we de prijzen op de front maand (Mei) ook dalen.

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

commodities. Dalende prijzen van de commodities en emissie rechten zorgen voor een

lichte dalende trend.


