
Weekly Update Energy Services 12-4-2018

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

11-04-2018 81,67$     € 66,09 € 13,43 72,19$         € 58,42 1,2357$         

10-04-2018 79,98$     € 64,68 € 13,38 70,78$         € 57,24 1,2366$         

09-04-2018 79,29$     € 64,41 € 13,33 69,03$         € 56,08 1,2310$         

06-04-2018 77,50$     € 63,11 € 12,99 67,42$         € 54,91 1,2279$         

05-04-2018 77,03$     € 62,98 € 12,64 67,78$         € 55,42 1,2230$         

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$         

Spread (l-f) -6,84 $      -€ 5,37 -€ 0,44 -3,25 $         -€ 2,48 -0,0033 $       

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

11-04-2018 € 47,84 € 47,60 € 47,55 € 47,52

10-04-2018 € 47,27 € 47,10 € 47,09 € 46,92

09-04-2018 € 46,99 € 47,08 € 47,16 € 46,99

06-04-2018 € 46,50 € 46,78 € 46,86 € 46,69

05-04-2018 € 46,34 € 46,58 € 46,66 € 46,49

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

Min verschil € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 0,60

Datum Offpeak 

'19 Sett

Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak '22

Sett

11-04-2018 € 38,13 € 38,08 € 38,01 € 39,43

10-04-2018 € 37,95 € 37,91 € 37,53 € 39,03

09-04-2018 € 37,92 € 37,81 € 37,34 € 38,80

06-04-2018 € 37,13 € 36,84 € 36,57 € 38,04

05-04-2018 € 37,00 € 36,77 € 36,73 € 38,20

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

Min verschil € 0,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Max verschil € 1,67 € 1,85 € 1,83 € 2,30

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

11-04-2018 € 18,045 € 17,007 € 16,692 €ct 17,629 €ct 16,615 €ct 16,307

10-04-2018 € 17,676 € 16,762 € 16,525 €ct 17,268 €ct 16,376 €ct 16,144

09-04-2018 € 17,569 € 16,653 € 16,410 €ct 17,164 €ct 16,269 €ct 16,032

06-04-2018 € 17,373 € 16,471 € 16,252 €ct 16,972 €ct 16,091 €ct 15,877

05-04-2018 € 17,357 € 16,446 € 16,224 €ct 16,957 €ct 16,067 €ct 15,850

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
Spread (l-f) € 0,688 € 0,600 € 0,509 €ct 0,672 €ct 0,586 €ct 0,497

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '19

Sett

Base '20

Sett

Base '21

Sett

11-04-2018 € 41,650 € 41,250 € 40,400

10-04-2018 € 41,250 € 40,950 € 40,120

09-04-2018 € 41,030 € 40,800 € 40,050

06-04-2018 € 40,600 € 40,170 € 39,730

05-04-2018 € 40,500 € 40,000 € 39,700

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
Spread (l-f) -€ 1,350 -€ 1,250 -€ 0,820

Alle spreads geven waarde weer van oudste datum minus nieuwste datum (l-f) = last minus first
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danwel financieel advies voor specifieke situaties. Deze data word uitsluitend ter informatie verstrekt. 

In Euro per MWh

De spotprijzen zijn in Nederland en Belgie hoger dan het zou moeten zijn op dit moment,

in verhouding met de temperaturen en het lagere verbruik. De verwachting is een

zijwaartse beweging de komende week. 

Op de spotmarkt zien we nog hoge prijzen voor dit moment, en de temperaturen, doordat

de productie in Groningen laag is op dit moment. Verwachting is wel een licht zijwaartse /

dalende trend in de aankomende week. 

 

De lange termijnprijzen gas (cal19/cal20) zijn door de hoge olieprijzen wederom deze

week gestegen, desondanks de warmere temperaturen. De handelaren en markt blijven

nerveus en daarmee dus hogere (dan verwachte) prijzen. 

De verwachting is dat er een correctie moet komen, maar nog niet is gekomen op dit

moment. Dit zien we voornamelijk ook in het feit dat de prijzen naar de toekomst toe nog

steeds goedkoper zijn dan CAL-19. 

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

onderliggende commodities. Door de stijgende prijzen zien we hier ook een lichte stijging,

lichter dan in NL doordat Belgie meer kernopwek heeft. 

Voor de komende week wordt een zijwaartse beweging van de prijs verwacht doordat de

productie van wind de komende dagen zal afnemen en de temperaturen gelijk 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 € 1,54 € 1,02 € 0,89 € 1,03

De richting van de markt wordt bepaald door de handelaren op dit moment die de onrust

aanpakken en daarmee de prijs opdrijven, als de VS en Rusland niets doen op de korte

termijn, zal dit ook snel weer uit de markt verdwijnen. 

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

Door de onrust in de aandelenmarkt, door de stance van de VS richting Rusland en Syrie,

stijgen de prijzen. Dit zorgt direct dat de handelaren een risicopremie in de prijzen slijpen

en daardoor een opwaarts sentiment veroorzaken.

De markt lijkt te stabiliseren, zeker nadat gisteren een groot aantal certificaten in Polen

zijn verhandeld op een prijs van €13,55. 

De olieprijs blijft hoog door de productie beperkingen en de onrust omtrent Syrie. De

onrust veroorzaakt dat er een risicopremie in de prijzen wordt berekend op dit moment

en daardoor hoger blijven sluiten. 

De € en £ blijven sterk ten opzien van de $. Dit door de onrust die veroorzaakt wordt door

een mogelijke raketaanval van de VS op Syrie, waardoor de $ wat zwakker is op dit

moment. 

Kolen

CO2

Olie

€ - $

Op de spotmarkt (APX) zien we een stijgende trend, door de stijgende prijzen van de

commodities. Aankomende week is ook verwacht dat er minder opwek zal zijn uit

renewables, en ook minder vraag, dus de verwachting is zijwaartse beweging.

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

commodities. Stijgende onzekerheid omtrent de VS en Rusland, zorgt voor risicopremies

op de commodities en daarmee stjigen de prijzen. 


