
Weekly Update Energy Services 24-5-2018

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

23-05-2018 88,00$     € 75,18 € 16,01 79,46$         € 67,88 1,1705$         

22-05-2018 88,90$     € 75,57 € 15,95 79,12$         € 67,25 1,1764$         

21-05-2018 88,65$     € 75,33 € 15,56 79,11$         € 67,23 1,1768$         

18-05-2018 87,70$     € 74,53 € 15,25 79,11$         € 67,23 1,1768$         

17-05-2018 89,89$     € 76,10 € 15,30 79,53$         € 67,33 1,1812$         

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$         

Spread (l-f) -1,34 $      -€ 2,77 -€ 1,40 -2,74 $         -€ 3,78 0,0263$         

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

23-05-2018 € 56,70 € 53,20 € 53,56 € 53,56

22-05-2018 € 56,75 € 53,03 € 53,39 € 53,39

21-05-2018 € 55,28 € 51,91 € 52,27 € 52,27

18-05-2018 € 55,08 € 51,71 € 52,07 € 52,07

17-05-2018 € 55,18 € 51,87 € 52,23 € 52,23

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

Min verschil -€ 0,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Datum Offpeak 

'19 Sett

Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak '22

Sett

23-05-2018 € 45,04 € 43,01 € 41,14 € 42,75

22-05-2018 € 45,08 € 42,80 € 41,34 € 42,95

21-05-2018 € 43,95 € 41,83 € 40,94 € 42,55

18-05-2018 € 43,53 € 41,42 € 40,52 € 42,13

17-05-2018 € 43,68 € 41,23 € 41,18 € 42,38

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

Min verschil -€ 0,03 € 0,00 -€ 0,20 -€ 0,20

Max verschil € 4,06 € 3,27 € 1,74 € 1,91

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

23-05-2018 € 21,513 € 19,727 € 18,899 €ct 21,017 €ct 19,272 €ct 18,463

22-05-2018 € 21,682 € 19,869 € 19,022 €ct 21,182 €ct 19,411 €ct 18,583

21-05-2018 € 21,294 € 19,634 € 18,787 €ct 20,803 €ct 19,181 €ct 18,354

18-05-2018 € 21,048 € 19,426 € 18,580 €ct 20,563 €ct 18,978 €ct 18,152

17-05-2018 € 21,233 € 19,657 € 18,836 €ct 20,743 €ct 19,204 €ct 18,402

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
Spread (l-f) € 1,728 € 1,486 € 1,256 €ct 1,688 €ct 1,452 €ct 1,227

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '19

Sett

Base '20

Sett

Base '21

Sett

23-05-2018 € 49,200 € 45,040 € 44,050

22-05-2018 € 49,230 € 45,100 € 44,180

21-05-2018 € 47,950 € 44,280 € 43,700

18-05-2018 € 47,700 € 44,250 € 43,550

17-05-2018 € 47,790 € 44,390 € 43,680

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
Spread (l-f) -€ 4,220 -€ 2,810 -€ 2,050

Alle spreads geven waarde weer van oudste datum minus nieuwste datum (l-f) = last minus first
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Op de spotmarkt (APX) zagen we een extreem hoge prijs gisteren en de dag ervoor

gedurende de ochtend uren. Dit kwam door een tekort op het net en gisteren moet zelfs

noodvermogen ingeroepen worden om het net te balanceren. 

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

commodities. Gisteren daalde de kolenprijs marginaal, de olieprijs bleef nagenoeg gelijk

en sloot de prijs licht lager t.o.v. de dag ervoor.

De olieprijs daalde gisteren van een prijs van $80,- na publicatie van de voorraad cijfers.

De verwachting was een daling, voor publicatie, echter is de voorraad met 5,5 mln vaten

gestegen. De markt daalde hierna met $0,50

De $ wordt wat sterker doordat de € aan het dalen is i.v.m. de onzekerheid omtrent Italie.

De £ is zwakker geworden doordat de inflatie in April tegen viel waardoor een rente

verhoging niet verwacht wordt op de korte termijn.

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 € 4,65 € 4,14 € 4,71 € 4,36

De komende week zal mogelijk de kolen prijs gaan corrigeren nu de Chinese overheid gaat

ingrijpen en de prijs mogelijk zal gaan dalen (daar de vraag zal afnemen) en zal dit de

elektriciteitsprijzen mogelijk doen dalen.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De markt zal mogelijk op de korte termijn gaan corrigeren, nu de Chinese overheid heeft

ingegrepen. De overheid grijpt in nu de energiecentrales grote voorraden aan het

aanleggen waren en de prijs opdreven, dit wordt nu verboden. 

De prijs van CO2 rechten zit nog steeds in de lift, echter waren er geen noemenswaardige

handelsactiviteiten deze week die een duidelijke richting voor komende week afgeven. 

In Euro per MWh

De spotprijzen waren ook hoger dan verwacht, net als in Nederland, door een mindere

opwek vanuit renewables waardoor in Nederland zelfs noodvermogen nodig was om het

net te balanceren. 

Op de spotmarkt is de verwachting een daling nu er meer informatie naar buiten komt dat

er meer gas beschikbaar is dan verwacht en de temperatuur ruim boven het langdurige

gemiddelde zal uitpakken komende week. 

 

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

echter was de prijs gisteren licht gedaald door de olie voorraad cijfers die aan het einde

van de dag gepubliceerd werden.

De verwachting is dat de prijs de komende week de prijs zijwaarts/dalend zou kunnen zijn

nu kolen iets onder druk komt te staan. Er wordt echter geen grote swing verwacht. 

De lange termijnprijzen (cal19 en cal20) zijn net als in Nederland gestegen en lijkt het

erop dat men de grote sprongen die in Duitsland en Nederland zichtbaar zijn nu voor het

eerst zag aan het begin van deze week.

De komende week wordt verwacht dat de markt net als in Nederland kan corrigeren op

het nieuws dat de Chinese overheid gaan ingrijpen i.v.m. de hoge kolenprijs en mogelijk

zal dit ook doorsijpelen naar Belgie toe. 


