
Weekly Update Energy Services 17-5-2018

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

16-05-2018 88,50$     € 74,90 € 15,18 79,41$         € 67,21 1,1815$         

15-05-2018 88,36$     € 74,64 € 14,32 78,25$         € 66,10 1,1839$         

14-05-2018 89,79$     € 75,33 € 14,64 78,23$         € 65,63 1,1920$         

11-05-2018 87,76$     € 73,33 € 14,63 76,72$         € 64,10 1,1968$         

10-05-2018 86,66$     € 72,41 € 14,61 76,72$         € 64,10 1,1968$         

09-05-2018 85,66$     € 72,14 € 14,00 77,69$         € 65,43 1,1873$         

08-05-2018 84,70$     € 71,49 € 13,60 76,68$         € 64,72 1,1848$         

07-05-2018 86,15$     € 72,24 € 13,62 75,69$         € 63,47 1,1926$         

04-05-2018 84,55$     € 70,80 € 13,02 75,68$         € 63,37 1,1942$         

03-05-2018 83,83$     € 70,00 € 12,96 73,65$         € 61,50 1,1976$         

Spread (l-f) -4,67 $      -€ 4,91 -€ 2,22 -5,76 $         -€ 5,72 0,0161$         

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

16-05-2018 € 53,92 € 51,11 € 50,88 € 51,23

15-05-2018 € 53,98 € 50,84 € 50,63 € 50,98

14-05-2018 € 53,28 € 49,98 € 49,77 € 50,12

11-05-2018 € 52,61 € 49,62 € 49,41 € 49,76

10-05-2018 € 52,05 € 49,06 € 48,85 € 49,20

09-05-2018 € 51,95 € 48,96 € 48,75 € 49,10

08-05-2018 € 51,20 € 48,60 € 48,35 € 48,58

07-05-2018 € 50,94 € 48,14 € 48,00 € 48,35

04-05-2018 € 49,82 € 47,48 € 47,23 € 47,58

03-05-2018 € 49,52 € 47,35 € 47,10 € 47,45

Min verschil -€ 0,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Datum Offpeak 

'19 Sett

Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak '22

Sett

16-05-2018 € 42,74 € 40,74 € 40,82 € 41,72

15-05-2018 € 42,73 € 40,55 € 40,39 € 41,83

14-05-2018 € 42,18 € 40,67 € 40,32 € 41,76

11-05-2018 € 41,68 € 40,17 € 39,82 € 41,26

10-05-2018 € 40,98 € 39,75 € 39,40 € 40,84

09-05-2018 € 40,88 € 39,65 € 39,30 € 40,74

08-05-2018 € 40,58 € 39,18 € 38,95 € 40,36

07-05-2018 € 40,17 € 39,11 € 38,74 € 40,09

04-05-2018 € 39,36 € 38,28 € 38,00 € 39,35

03-05-2018 € 39,04 € 37,94 € 37,93 € 39,39

Min verschil € 0,02 € 0,00 € 0,00 -€ 0,11

Max verschil € 3,70 € 2,79 € 2,89 € 2,38

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

16-05-2018 € 20,638 € 19,106 € 18,346 €ct 20,162 €ct 18,666 €ct 17,923

15-05-2018 € 20,622 € 19,054 € 18,321 €ct 20,147 €ct 18,615 €ct 17,899

14-05-2018 € 20,449 € 18,923 € 18,247 €ct 19,978 €ct 18,487 €ct 17,826

11-05-2018 € 20,180 € 18,675 € 17,994 €ct 19,715 €ct 18,244 €ct 17,579

10-05-2018 € 19,785 € 18,241 € 17,643 €ct 19,329 €ct 17,820 €ct 17,236

09-05-2018 € 19,613 € 18,141 € 17,567 €ct 19,161 €ct 17,723 €ct 17,162

08-05-2018 € 19,270 € 17,857 € 17,358 €ct 18,826 €ct 17,445 €ct 16,958

07-05-2018 € 19,399 € 17,999 € 17,479 €ct 18,952 €ct 17,584 €ct 17,076

04-05-2018 € 19,106 € 17,717 € 17,207 €ct 18,666 €ct 17,309 €ct 16,810

03-05-2018 € 18,698 € 17,363 € 16,855 €ct 18,267 €ct 16,963 €ct 16,466
Spread (l-f) € 1,940 € 1,743 € 1,491 €ct 1,895 €ct 1,703 €ct 1,457

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '19

Sett

Base '20

Sett

Base '21

Sett

16-05-2018 € 46,750 € 43,590 € 43,000

15-05-2018 € 46,780 € 43,630 € 43,050

14-05-2018 € 46,060 € 43,080 € 42,380

11-05-2018 € 45,650 € 42,900 € 42,670

10-05-2018 € 44,980 € 42,230 € 42,000

09-05-2018 € 44,880 € 42,130 € 41,900

08-05-2018 € 44,353 € 41,620 € 41,330

07-05-2018 € 43,880 € 41,410 € 41,210

04-05-2018 € 43,100 € 40,650 € 40,460

03-05-2018 € 42,630 € 40,300 € 40,300
Spread (l-f) -€ 4,120 -€ 3,290 -€ 2,700

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 prijs door meer dan verwachte renewable

opwek en dit zien we ook terug in de front maanden Juni/Juli.

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

commodities. Gisteren daalde de kolenprijs, maar dreef de CO2 prijs de prijs wederom

omhoog. De markt blijft erg nerveus op dit moment.

De olieprijs is erg nerveus. Desondanks een lichte daling in de vraag, dankzij de prijs, en

een kleine daling in de voorraden in de VS steeg de prijs gisteren wederom. De markt

blijft op dit moment dus bullish. 

De $ wordt wat sterker door de berichten dat de gesprekken om een handelsoorlog met

China te voorkomen vandaag gaan starten. De £ is sterker geworden nu het VK geen

harde grensen zal invoeren na de BREXIT. 

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 € 4,40 € 3,76 € 3,78 € 3,78

De stijging is mogelijk nog niet voorbij, echter lijkt het er wel op dat sommige

commodities een plafond (qua prijs aantikken) waardoor een mogelijke correctie in de

toekomst - maand Juni - mogelijk wordt geacht.  

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De markt corrigeerde iets gisteren. De markt is echter nog steeds bullish en mogelijk zal

deze de komende week weer zijwaarts/stijgen door de energiemarkt die op dit moment

bullish is. Een plafond qua prijs lijkt wel in zicht te komen.

De prijs van CO2 rechten steeg fors gisteren doordat nieuws naar buiten kwam dat er

mogelijk minder aanbod zal zijn in 2019, van het aantal beschikbare certificaten. 

In Euro per MWh

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

opwek daar geen last had van een kleine "storing" in de gascentrale in Diemen is de prijs

daar lager dan in Nederland gebleven deze week. 

Op de spotmarkt is de verwachting een lichte stijging i.v.m. iets kouder weer, aankomend

weekend en onderhoud. De andere vraag blijft de injecties in de opslagen, waardoor

mogelijk een opwaartse trend doorgezet kan worden.

 

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

echter was de prijs gisteren aan het dalen tot het nieuws van de olie voorraden uit de VS.

De markt is erg nerveus op dit moment. 

De verwachting is dat de olie prijs stabiel tot hoger zal sluiten, zeker tot de volgende OPEC

meeting begin Juni, waardoor het onrust zal blijven op de markt want snelle

nieuwsberichten beeinvloeden de markt direct ( erg nerveus)

De lange termijnprijzen (cal19 en cal20) zijn net als in Nederland aan het stijgen, echter

minder hard in relatie tot Nederland en Duitsland, daar Belgie meer vanuit nucleaire

productie en renewables elektriciteit genereerd. 

Voor de komende week zal ook hier de markt nerveus zijn en afhankelijk zijn van de

omliggende markten, daar we normaal de bewegingen op de Duitse en Nederlandse

markt iets vertraagd terugzien in Belgie. 


