
Weekly Update Energy Services 3-5-2018

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

02-05-2018 83,45$     € 69,61 € 13,06 73,17$        € 61,04 1,1988$        

01-05-2018 85,00$     € 70,82 € 13,39 73,21$        € 61,00 1,2002$        

30-04-2018 85,29$     € 70,67 € 13,59 74,86$        € 62,03 1,2069$        

27-04-2018 84,64$     € 69,75 € 13,56 73,54$        € 60,61 1,2134$        

26-04-2018 83,75$     € 69,02 € 13,49 73,54$        € 60,61 1,2134$        

25-04-2018 83,64$     € 68,70 € 13,26 74,46$        € 61,16 1,2175$        

24-04-2018 82,74$     € 67,76 € 13,23 73,84$        € 60,47 1,2212$        

23-04-2018 83,49$     € 68,34 € 12,89 75,18$        € 61,54 1,2217$        

20-04-2018 83,10$     € 67,70 € 13,05 73,91$        € 60,22 1,2274$        

19-04-2018 83,05$     € 67,30 € 13,46 73,66$        € 59,69 1,2341$        

Spread (l-f) -0,40 $     -€ 2,32 € 0,40 0,49$          -€ 1,35 0,0353$        

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

02-05-2018 € 49,53 € 47,58 € 47,25 € 47,60

01-05-2018 € 49,70 € 47,76 € 47,15 € 47,52

30-04-2018 € 50,01 € 47,88 € 47,27 € 47,64

27-04-2018 € 49,41 € 47,18 € 46,75 € 46,70

26-04-2018 € 49,12 € 47,31 € 46,88 € 46,83

25-04-2018 € 48,30 € 47,21 € 46,78 € 46,73

24-04-2018 € 48,35 € 47,23 € 46,80 € 46,75

23-04-2018 € 48,36 € 47,95 € 46,91 € 46,86
20-04-2018 € 48,02 € 47,88 € 46,84 € 46,79

19-04-2018 € 48,70 € 48,33 € 47,40 € 47,35

Min verschil -€ 0,48 -€ 0,75 -€ 0,15 -€ 0,04

Datum Offpeak 

'19 Sett

Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak '22

Sett

02-05-2018 € 39,13 € 38,25 € 38,10 € 39,57

01-05-2018 € 39,77 € 38,79 € 39,06 € 40,25

30-04-2018 € 39,74 € 38,72 € 38,58 € 39,77

27-04-2018 € 39,07 € 38,68 € 38,52 € 39,93

26-04-2018 € 39,25 € 38,32 € 38,16 € 39,58

25-04-2018 € 38,62 € 38,01 € 37,94 € 39,35

24-04-2018 € 38,44 € 37,98 € 38,44 € 39,85

23-04-2018 € 38,79 € 38,11 € 38,55 € 39,96

20-04-2018 € 38,68 € 38,08 € 38,34 € 39,75

19-04-2018 € 39,11 € 38,56 € 38,90 € 40,31

Min verschil -€ 0,64 -€ 0,54 -€ 0,96 -€ 0,74

Max verschil € 0,70 € 0,27 € 0,16 € 0,22

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

02-05-2018 € 18,640 € 17,276 € 16,869 €ct 18,210 €ct 16,878 €ct 16,480

01-05-2018 € 18,888 € 17,466 € 16,985 €ct 18,453 €ct 17,063 €ct 16,593

30-04-2018 € 19,170 € 17,748 € 17,178 €ct 18,728 €ct 17,339 €ct 16,782

27-04-2018 € 18,946 € 17,542 € 16,919 €ct 18,509 €ct 17,138 €ct 16,529

26-04-2018 € 18,810 € 17,338 € 16,697 €ct 18,376 €ct 16,938 €ct 16,312

25-04-2018 € 18,429 € 17,050 € 16,515 €ct 18,004 €ct 16,657 €ct 16,134

24-04-2018 € 18,347 € 16,983 € 16,469 €ct 17,924 €ct 16,591 €ct 16,089

23-04-2018 € 18,426 € 16,928 € 16,402 €ct 18,001 €ct 16,538 €ct 16,024

20-04-2018 € 18,354 € 16,976 € 16,342 €ct 17,931 €ct 16,585 €ct 15,965

19-04-2018 € 18,309 € 16,901 € 16,318 €ct 17,887 €ct 16,511 €ct 15,942
Spread (l-f) € 0,331 € 0,375 € 0,551 €ct 0,323 €ct 0,366 €ct 0,538

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '19

Sett

Base '20

Sett

Base '21

Sett

02-05-2018 € 42,850 € 40,700 € 40,700

01-05-2018 € 43,340 € 41,120 € 40,860

30-04-2018 € 43,290 € 41,020 € 40,750

27-04-2018 € 42,660 € 40,950 € 40,380

26-04-2018 € 42,670 € 40,950 € 40,580

25-04-2018 € 41,960 € 40,750 € 40,350

24-04-2018 € 41,850 € 40,730 € 40,200

23-04-2018 € 42,160 € 40,940 € 40,120

20-04-2018 € 41,880 € 40,880 € 40,270

19-04-2018 € 42,500 € 41,350 € 40,550
Spread (l-f) -€ 0,350 € 0,650 -€ 0,150

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

De spotprijzen liggen in Belgie op dit moment ook lager, net als in Nederland. Daar de

opwek daar iets meer afhankelijk is van wind wel iets hoger dan verwacht op dit

moment. 

Op de spotmarkt was er nog een mogelijkheid om hoger te sluiten de laatste dagen

door iets kouder weer, echter zit er een dalende trend in de markt door minder

onderhoud en lagere vraag naar de toekomst toe. 

 

De lange termijnprijzen gas (cal19/cal20) zijn door de dalende olieprijzen aan het dalen,

echter is er mogelijk weerstand te verwachten vanuit het nucleaire akkoord met Iran

(en de stance die de VS gaat innemen). 

Op dit moment is er de verwachting dat de huidige daling wordt doorgezet. Een prijs

opdrijvende factor is op dit moment niet te identificeren, daar er genoeg olie voorraden

zijn en mits het omtrent Iran rustig blijft zal het gaan dalen. 

De lange termijnprijzen (cal19 en cal20) zijn net als in Nederland aan het dalen. Dit komt 

door de dalende grondstof prijzen en de prijzen van de omringende landen (Duitsland

en Nederland)

Voor de komende week wordt net zoals in Nederland een daling verwacht. Mogelijk zal

de correctie t.o.v. Nederland wel minder zijn, daar er minder vanuit kolencentrales

gegenereerd wordt in Belgie. 

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 € 1,51 € 0,40 € 0,50 € 0,90

De daling lijkt nu door te zetten door de dalende commodity prijzen. De verwachting is

dat de komende week dit door zal zetten. 

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De markt corrigeerde fors gisteren, voor alle commodities, en dit was zeer zeker ook

zichtbaar voor kolen. De verwachting is nog steeds dat de prijzen rond dit niveau en/of

zullen dalen door afnemende vraag t.o.v. aanbod. 

De prijs van CO2 blijft rond de €13,00 hangen en dit beeld past in de zijwaartse

marktontwikkeling die we al sinds begin April zien. 

De olieprijs is stabiel, maar de oplopende voorraden in de VS kunnen de prijs doen

dalen - echter is er weerstand door onzekerheid omtrent het nucleaire akkoord met

Iran. 

De $ wordt wat sterker door de berichten dat de FED geen hint geeft op verdere rente

verhogingen voor de rest van het jaar. De £ is zwakker geworden door zorgen omtrent

de BREXIT. 

Kolen

CO2

Olie

€ - $

Op de spotmarkt (APX) zien we een dalende prijs door meer zonne opwek, echter is de

windturbine opwek iets achter t.o.v. langjarig gemiddelde, waardoor de piek uren

zullen dalen echter de offpeak uren minder onder druk zullen komen. 

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

commodities. De dalende kolenprijs zorgt ervoor dat de offpeak prijzen harder dalen

dan de piek prijzen op dit moment.


