
Weekly Update Energy Services 19-4-2018

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

18-04-2018 81,82$     € 66,09 € 13,89 73,93$         € 59,72 1,2380$         

17-04-2018 79,96$     € 64,80 € 13,74 71,23$         € 57,72 1,2340$         

16-04-2018 82,76$     € 66,84 € 14,00 71,68$         € 57,89 1,2382$         

13-04-2018 81,76$     € 66,30 € 13,94 71,84$         € 58,26 1,2331$         

12-04-2018 81,50$     € 66,10 € 13,59 72,17$         € 58,54 1,2329$         

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$         

Spread (l-f) -4,79 $      -€ 3,10 -€ 1,25 -6,15 $         -€ 4,29 -0,0151 $       

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

18-04-2018 € 48,13 € 48,03 € 47,23 € 47,20

17-04-2018 € 48,07 € 48,15 € 47,56 € 47,53

16-04-2018 € 48,95 € 48,48 € 48,41 € 48,38

13-04-2018 € 48,48 € 48,22 € 48,17 € 48,14

12-04-2018 € 48,00 € 47,74 € 47,69 € 47,66

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

Min verschil -€ 0,82 -€ 0,45 -€ 1,18 -€ 1,18

Datum Offpeak 

'19 Sett

Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak '22

Sett

18-04-2018 € 38,54 € 38,19 € 38,54 € 39,95

17-04-2018 € 38,68 € 38,31 € 38,56 € 39,97

16-04-2018 € 39,38 € 39,15 € 39,12 € 40,52

13-04-2018 € 39,00 € 38,66 € 38,77 € 40,19

12-04-2018 € 38,43 € 38,30 € 38,18 € 39,60

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

Min verschil -€ 0,84 -€ 0,96 -€ 0,57 -€ 0,57

Max verschil € 1,54 € 1,42 € 1,97 € 1,91

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

18-04-2018 € 18,057 € 16,842 € 16,350 €ct 17,641 €ct 16,454 €ct 15,973

17-04-2018 € 17,913 € 16,797 € 16,373 €ct 17,500 €ct 16,410 €ct 15,996

16-04-2018 € 18,145 € 17,021 € 16,597 €ct 17,727 €ct 16,629 €ct 16,214

13-04-2018 € 18,198 € 17,092 € 16,600 €ct 17,778 €ct 16,698 €ct 16,217

12-04-2018 € 18,017 € 16,940 € 16,508 €ct 17,602 €ct 16,549 €ct 16,127

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
Spread (l-f) € 0,700 € 0,396 € 0,126 €ct 0,684 €ct 0,387 €ct 0,123

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '19

Sett

Base '20

Sett

Base '21

Sett

18-04-2018 € 41,850 € 41,050 € 40,430

17-04-2018 € 41,900 € 41,100 € 40,520

16-04-2018 € 42,430 € 41,830 € 41,080

13-04-2018 € 42,200 € 41,640 € 40,890

12-04-2018 € 41,700 € 41,400 € 40,650

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
Spread (l-f) -€ 1,350 -€ 1,050 -€ 0,730

Alle spreads geven waarde weer van oudste datum minus nieuwste datum (l-f) = last minus first
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Op de spotmarkt (APX) zien we een dalende trend, door de stijgende temperaturen en

dus meer opwek vanuit renewables. De verwachting is dat het weer komende week om

zal slaan, maar wel meer wind en dus windopwek.

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

commodities. De geopolitieke spanningen, Noord Korea en Syrie, lijken af te koelen voor

het moment wat mogelijk wat rust in de markt kan veroorzaken.

De olieprijs wordt kunstmatig verhoogd door Saudi Arabie en meer productiebeperkingen, 

dan tijdens de OPEC meetings besproken, gedachte in de markt is dat dit met de

naderende beursgang van Aramco samenhangt. 

De € en £ blijven sterk ten opzien van de $. De £ wordt iets zwakker i.v.m. tegenvallende

cijfers van de engelse economie en naderende besluiten omtrent rente verhogingen

vanuit de Bank of England.

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 € 1,79 € 1,45 € 0,57 € 0,71

De markt zal nog steeds gedreven worden door de onderliggende commodities. Prijzen

zullen hoog blijven, maar een forse stijging zoals de voorgaande weken van toepassing

was wordt niet verwacht. 

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs dipte deze week fors dankzij geruchten in de markt dat China mogelijk de

import van kolen aan banden wil leggen om de eigen markt een boost te geven, het is

onduidelijk of dit waarheid is. 

De markt blijft rond de hoge €13,- prijzen hangen en er is wel veel volatiliteit in de

markten op intradag niveau, echter is de verwachting dat de dag op dag prijzen zijwaarts

blijven bewegen.

In Euro per MWh

De spotprijzen zijn dalende en dit komt door voldoende opwek vanuit renewables de

komende dagen, de komende week wordt verwacht dat het weer omslaat en dus zal er

meer wind komen en daarmee direct wind opwek. 

Op de spotmarkt zien we nog hoge prijzen, dit komt omdat storages aan het injecteren

zijn en in Mei het gasnet in Oekraine in onderhoud zal gaan, dus niet direct een drukkend

effect te vinden is - desondanks het warme weer. 

 

De lange termijnprijzen gas (cal19/cal20) blijven door de hoge olieprijzen hoog

desondanks de warmere temperaturen. De handelaren en markt blijven nerveus en

daarmee dus hogere (dan verwachte) prijzen. 

De olieprijs zal een drijfveer zijn in de komende week, echter is er een zijwaartse

beweging verwacht in de markt. 

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

onderliggende commodities. Doordat Belgie meer kernopwek heeft zien we hier een licht

dalende trend ontstaan.

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

productie van wind de komende week zal toenemen en de temperaturen rond het

seizoensgemiddelde blijven. 


