
Weekly Update Energy Services 1-6-2018

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

31-05-2018 86,71$     € 74,32 € 14,91 77,48$         € 66,41 1,1667$         

30-05-2018 87,75$     € 75,24 € 15,84 77,52$         € 66,47 1,1663$         

29-05-2018 87,28$     € 75,55 € 16,30 75,20$         € 65,09 1,1552$         

28-05-2018 86,80$     € 74,77 € 16,31 75,59$         € 65,11 1,1609$         

25-05-2018 85,80$     € 73,22 € 16,00 75,22$         € 64,19 1,1718$         

24-05-2018 88,00$     € 75,19 € 16,29 78,50$         € 67,07 1,1704$         

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$         

Spread (l-f) 0,99$       € 0,21 € 0,34 1,63$           € 0,82 0,0100$         

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

31-05-2018 € 54,83 € 50,57 € 51,07 € 51,60

30-05-2018 € 56,05 € 52,19 € 52,69 € 52,70

29-05-2018 € 55,55 € 51,74 € 52,24 € 52,25

28-05-2018 € 55,90 € 52,08 € 52,58 € 52,59

25-05-2018 € 55,78 € 52,28 € 52,64 € 52,64

24-05-2018 € 56,15 € 52,65 € 53,01 € 53,01

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

Min verschil -€ 1,92 -€ 2,63 -€ 2,49 -€ 1,96

Datum Offpeak 

'19 Sett

Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak '22

Sett

31-05-2018 € 42,91 € 40,12 € 38,35 € 40,00

30-05-2018 € 43,16 € 40,42 € 38,70 € 40,63

29-05-2018 € 43,63 € 41,15 € 39,46 € 41,39

28-05-2018 € 43,18 € 41,15 € 39,74 € 41,39

25-05-2018 € 42,88 € 41,16 € 39,38 € 40,99

24-05-2018 € 44,65 € 42,18 € 40,70 € 42,31

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

Min verschil -€ 2,17 -€ 2,89 -€ 2,99 -€ 2,95

Max verschil € 0,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00

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

31-05-2018 € 20,164 € 18,381 € 17,992 €ct 19,699 €ct 17,957 €ct 17,577

30-05-2018 € 20,641 € 18,737 € 18,282 €ct 20,165 €ct 18,305 €ct 17,860

29-05-2018 € 20,622 € 18,746 € 18,244 €ct 20,147 €ct 18,314 €ct 17,823

28-05-2018 € 20,418 € 18,557 € 17,857 €ct 19,947 €ct 18,129 €ct 17,445

25-05-2018 € 20,461 € 18,632 € 17,932 €ct 19,989 €ct 18,202 €ct 17,519

24-05-2018 € 21,304 € 19,458 € 18,716 €ct 20,813 €ct 19,009 €ct 18,284

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
Spread (l-f) € 0,000 € 0,000 € 0,135 €ct 0,000 €ct 0,000 €ct 0,132

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '19

Sett

Base '20

Sett

Base '21

Sett

31-05-2018 € 47,200 € 42,950 € 42,350

30-05-2018 € 47,700 € 43,660 € 43,110

29-05-2018 € 47,910 € 43,950 € 43,160

28-05-2018 € 47,970 € 44,100 € 43,410

25-05-2018 € 47,770 € 43,890 € 43,300

24-05-2018 € 48,770 € 44,810 € 43,750

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
Spread (l-f) € 0,500 € 1,300 € 1,200

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. 

Op de spotmarkt (APX) zien we hogere prijzen door het feit dat er minder conventionele

opwek is, minder renewable opwek is, en ook hoge temperaturen waardoor er meer

vraag is naar airconditioning. 

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

commodities. Gisteren daalde de kolenprijs, de olieprijs bleef nagenoeg gelijk, en sloot de

prijsvoor CO2 lager, waardoor we een daling zagen

De olieprijs is nu redelijk stabiel rond de $77,- per vat. Dit zal naar verwachting zo blijven

tot dat de OPEC meeting aan het einde van Juni zal plaatsvinden, waarna er mogelijk een

duidelijkere richting in de markt zal komen. 

De € is wat sterker geworden door nieuws vanuit Italie dat er een regering samengesteld

zal worden. Dit zien we ook terug in de £ vs € wisselkoers, daar de BREXIT hevig op de

britse economie drukt. 

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 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

De komende week wordt verwacht dat deze daling mogelijk iets verder zal doorzetten,

want de olie zal naar verwachting zijwaarts bewegen, de CO2 certificaten dalen, en de

kolenprijs mogelijk ook licht corrigeren.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De korte termijnmarkt is omhoog geschoten door enorme airconditioner vraag uit China,

echter de CAL 19 en CAL 20 prijzen blijven op dezelfde niveaus waardoor de

backwardation in de markt toeneemt. 

Op dit moment is er minder vertrouwen in de markt en zien we een lichte correctie van

de stijgende trend die we al sinds vorig jaar meemaken. Dit zal tijdelijk doorgaan, echter

is een stijging weer snel te verwachten.

In Euro per MWh

De spotprijzen zijn net zoals in Nederland hoog te noemen op dit moment, dit komt door

hogere vraag naar airconditioning, en minder dan verwachte opwek vanuit renewables (

waar Belgie meer afhankelijk van is) 

Op de spotmarkt zagen we lagere prijzen de afgelopen dagen, echter is de verwachting

dat er mogelijk meer geinjecteerd zal worden waardoor de korte termijn maanden en

markt op kan lopen.

 

De lange termijnprijzen gas (cal19/cal20) zijn de afgelopen dagen licht aan het corrigeren

en gisteren liep de backwardation een groot gedeelte uit de markt, want de markt was te

snel omhoog gegaan in de afgelopen maanden.

De vewachting is dat de prijzen mogelijk verder zullen corrigeren in de nabije week, want

de olieprijs zal naar verwachting zijwaarts bewegen en dat was de voornaamste drijfveer

voor de prijzen de laatste maanden. 

De lange termijnprijzen (cal19 en cal20) zijn aan het corrigeren, daar de markt in

Duitsland en Nederland corrigeren op dit moment blijft de Belgische markt op dit moment

ook niet achter. 

De komende week wordt verwacht dat deze markt, net als de Nederlandse, zal corrigeren

nu de onderliggende commodities in de markt aan het corrigeren zijn. 


