
Weekly Update Energy Services 22-6-2018

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

21-06-2018 84,23$     € 72,43 € 14,81 73,81$         € 63,47 1,1629$         

20-06-2018 86,83$     € 75,14 € 14,50 74,23$         € 64,24 1,1556$         

19-06-2018 88,26$     € 76,22 € 14,24 75,39$         € 65,11 1,1579$         

18-06-2018 88,90$     € 76,49 € 14,60 74,76$         € 64,32 1,1623$         

15-06-2018 88,60$     € 76,42 € 14,53 73,00$         € 62,96 1,1594$         

14-06-2018 89,35$     € 77,25 € 14,91 75,88$         € 65,60 1,1567$         

13-06-2018 89,52$     € 75,85 € 15,31 76,47$         € 64,79 1,1803$         

12-06-2018 90,25$     € 76,81 € 15,15 75,67$         € 64,40 1,1749$         

11-06-2018 88,94$     € 75,60 € 15,49 76,47$         € 65,00 1,1765$         

08-06-2018 88,56$     € 75,01 € 15,82 76,27$         € 64,60 1,1807$         

Spread (l-f) 4,33$       € 2,58 € 1,01 2,46$           € 1,13 0,0178$         

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

21-06-2018 € 54,73 € 51,65 € 51,65 € 51,96

20-06-2018 € 54,55 € 51,39 € 51,39 € 51,70

19-06-2018 € 54,70 € 51,44 € 51,44 € 51,75

18-06-2018 € 55,02 € 51,53 € 51,53 € 51,84

15-06-2018 € 54,31 € 50,98 € 50,98 € 51,29

14-06-2018 € 55,41 € 52,08 € 52,08 € 52,39

13-06-2018 € 54,76 € 51,59 € 51,65 € 52,04

12-06-2018 € 54,06 € 50,89 € 51,32 € 51,71

11-06-2018 € 53,70 € 50,43 € 50,80 € 51,06

08-06-2018 € 54,40 € 51,13 € 51,51 € 51,77

Min verschil -€ 0,68 -€ 0,43 -€ 0,43 -€ 0,43

Datum Offpeak 

'19 Sett

Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak '22

Sett

21-06-2018 € 39,90 € 37,17 € 34,56 € 36,80

20-06-2018 € 40,59 € 37,90 € 35,30 € 37,53

19-06-2018 € 41,58 € 38,84 € 36,23 € 38,47

18-06-2018 € 41,77 € 39,15 € 36,54 € 38,78

15-06-2018 € 41,69 € 39,16 € 36,55 € 38,85

14-06-2018 € 42,34 € 39,54 € 36,94 € 39,17

13-06-2018 € 42,15 € 39,27 € 36,63 € 38,82

12-06-2018 € 41,98 € 38,87 € 36,53 € 38,57

11-06-2018 € 41,09 € 38,20 € 36,29 € 38,14

08-06-2018 € 41,85 € 38,58 € 36,83 € 38,68

Min verschil -€ 2,44 -€ 2,38 -€ 2,38 -€ 2,37

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

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

21-06-2018 € 20,034 € 18,625 € 18,287 €ct 19,572 €ct 18,196 €ct 17,865

20-06-2018 € 19,906 € 18,550 € 18,173 €ct 19,447 €ct 18,122 €ct 17,754

19-06-2018 € 20,026 € 18,434 € 17,988 €ct 19,564 €ct 18,009 €ct 17,573

18-06-2018 € 20,342 € 18,746 € 18,324 €ct 19,873 €ct 18,314 €ct 17,902

15-06-2018 € 19,933 € 18,434 € 18,010 €ct 19,473 €ct 18,009 €ct 17,595

14-06-2018 € 20,514 € 18,874 € 18,395 €ct 20,041 €ct 18,439 €ct 17,971

13-06-2018 € 20,488 € 18,858 € 18,482 €ct 20,016 €ct 18,423 €ct 18,056

12-06-2018 € 20,221 € 18,639 € 18,203 €ct 19,755 €ct 18,209 €ct 17,783

11-06-2018 € 19,929 € 18,452 € 18,034 €ct 19,470 €ct 18,027 €ct 17,618

08-06-2018 € 20,015 € 18,480 € 18,035 €ct 19,554 €ct 18,054 €ct 17,619
Spread (l-f) € 0,128 € 0,191 € 0,299 €ct 0,125 €ct 0,187 €ct 0,292

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '19

Sett

Base '20

Sett

Base '21

Sett

21-06-2018 € 45,850 € 41,790 € 40,610

20-06-2018 € 46,400 € 42,340 € 41,160

19-06-2018 € 46,970 € 42,880 € 41,700

18-06-2018 € 47,300 € 42,750 € 41,570

15-06-2018 € 46,260 € 42,380 € 41,200

14-06-2018 € 46,950 € 42,770 € 41,520

13-06-2018 € 46,650 € 42,200 € 40,950

12-06-2018 € 46,180 € 41,770 € 40,800

11-06-2018 € 45,590 € 41,040 € 39,750

08-06-2018 € 46,460 € 42,100 € 41,890
Spread (l-f) € 0,610 € 0,310 € 1,280

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 zijn net zoals in Nederland gedaald. Belgie profiteert van de wind generatie 

en ook van de dalende prijzen van de omliggende landen ( Duitsland en Nederland).

Op de spotmarkt zagen we lagere prijzen de afgelopen dagen, dit desondanks wat

storingen in Noorwegen. Echter blijft de vraag naar injecties in de opslagen normaal tot

minder op dit moment, waardoor het iets rustiger is op de markt.

 

De lange termijnprijzen gas (cal19/cal20) zijn de afgelopen dagen iets losgeraakt van de 1-

op-1 correlatie met de olieprijs beweging. De gashandelaren lijken op dit moment wat

terughouden m.b.t. de OPEC meeting van 22 Juni. 

De verwachting is echter wel dat de olie prijs iets zal dalen de komende dagen, waardoor

er mogelijk meer richting zal komen op de gasmarkt en een daling mogelijk wordt ingezet. 

De lange termijnprijzen (cal19 en cal20) zijn gedaald. Dit was natuurlijk ook het geval in

Nederland, echter iets grotere stappen waren er te zien in Belgie. 

De komende week wordt er iets minder wind verwacht, wat effect zal hebben op de

spotprijzen, echter is de verwachting dat de lange termijnprijzen zullen dalen de komende

week. 

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 € 1,03 € 1,22 € 0,85 € 0,90

De komende week is de verwachting wel dat olie gaat dalen en dat gas iets verder kan

zakken waardoor de piek prijs lager kan komen. Op dit moment is wel de vraag welke

richting kolen zal kiezen en waar de base prijs heen zal gaan. 

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

Op dit moment is China de import restricties iets losser aan het laten. Dit komt door het

feit dat er mogelijk regionaal problemen kunnen ontstaan in de voorraden, echter is de

vraag wel terug aan het lopen op dit moment.

Gisteren ging de markt met €0,30 omhoog waardoor een dalende trend iets doorbroken

lijkt. De verwachting is echter wel dat de markt meer zijwaarts dan stijgend zal verlopen

de komende week. 

De olieprijs is op dit moment volatiel door de verwachting dat de OPEC vandaag (22 Juni)

aan zal kondigen om de productie per dag met 300.000-600.000 vaten te verhogen. De

verwaching is dus een licht dalende trend de komende week. 

De € is wat sterker geworden door nieuws dat de handelsoorlog vandaag officieel van

start gaat met de VS. Er worden import sancties op Amerikaanse jeans, Harley Davidson

motoren, en Amerikaanse whiskey. 

Kolen

CO2

Olie

€ - $

Op de spotmarkt (APX) zien we dalende prijzen door ook lagere prijzen in de omringende

landen. De verwachting is wel dat er de komende week minder productie zal zijn uit

renewables (wind/zon) door de weersverwachtingen

De lange termijn prijzen (CAL19-CAL20) daalden gisteren door de dalende kolenprijs,

echter bleef de piekprijs hoog door de gasprijs die hoog bleef en de dalende prijs van olie

op dit moment nog niet volgde.


