
Weekly Update Energy Services 6-7-2018

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

05-07-2018 91,14$     € 77,95 € 15,68 77,33$         € 66,14 1,1692$         

04-07-2018 91,65$     € 78,37 € 15,52 77,71$         € 66,45 1,1694$         

03-07-2018 91,19$     € 78,19 € 15,10 78,13$         € 66,99 1,1662$         

02-07-2018 90,11$     € 77,49 € 15,07 77,73$         € 66,84 1,1629$         

29-06-2018 89,46$     € 76,80 € 14,99 78,28$         € 67,20 1,1649$         

28-06-2018 87,70$     € 75,33 € 15,00 77,54$         € 66,61 1,1642$         

27-06-2018 88,33$     € 76,42 € 15,26 77,32$         € 66,89 1,1559$         

26-06-2018 86,69$     € 74,34 € 15,03 76,45$         € 65,56 1,1661$         

25-06-2018 85,60$     € 73,05 € 15,03 74,65$         € 63,70 1,1718$         

22-06-2018 84,52$     € 72,62 € 15,12 73,98$         € 63,56 1,1639$         

Spread (l-f) -6,62 $      -€ 5,33 -€ 0,56 -3,35 $         -€ 2,57 -0,0053 $       

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

05-07-2018 € 57,60 € 54,23 € 53,92 € 54,16

04-07-2018 € 56,93 € 53,64 € 53,49 € 53,82

03-07-2018 € 56,98 € 53,78 € 53,63 € 53,96

02-07-2018 € 56,48 € 53,37 € 53,37 € 53,77

29-06-2018 € 55,95 € 52,78 € 52,70 € 53,01

28-06-2018 € 56,07 € 52,90 € 52,82 € 53,13

27-06-2018 € 55,64 € 52,62 € 52,55 € 52,86

26-06-2018 € 54,68 € 51,70 € 51,70 € 52,01

25-06-2018 € 54,52 € 51,38 € 51,38 € 51,69

22-06-2018 € 54,60 € 51,34 € 51,34 € 51,65

Min verschil € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Datum Offpeak 

'19 Sett

Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak '22

Sett

05-07-2018 € 43,30 € 40,14 € 38,17 € 40,59

04-07-2018 € 42,86 € 39,56 € 37,86 € 40,23

03-07-2018 € 42,96 € 40,00 € 37,86 € 40,23

02-07-2018 € 42,77 € 39,63 € 37,98 € 40,30

29-06-2018 € 42,14 € 39,15 € 37,40 € 39,62

28-06-2018 € 41,98 € 38,90 € 37,15 € 39,37

27-06-2018 € 41,69 € 38,65 € 36,36 € 38,56

26-06-2018 € 41,03 € 37,98 € 35,73 € 38,56

25-06-2018 € 40,57 € 38,30 € 36,05 € 37,97

22-06-2018 € 40,45 € 37,96 € 35,71 € 38,29

Min verschil € 0,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Max verschil € 2,84 € 2,17 € 2,46 € 2,62

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

05-07-2018 € 21,111 € 19,582 € 19,170 €ct 20,624 €ct 19,131 €ct 18,728

04-07-2018 € 20,902 € 19,398 € 19,004 €ct 20,420 €ct 18,951 €ct 18,566

03-07-2018 € 20,955 € 19,448 € 19,115 €ct 20,472 €ct 19,000 €ct 18,674

02-07-2018 € 20,978 € 19,496 € 19,193 €ct 20,494 €ct 19,047 €ct 18,750

29-06-2018 € 20,775 € 19,375 € 19,088 €ct 20,296 €ct 18,928 €ct 18,648

28-06-2018 € 20,678 € 19,191 € 18,911 €ct 20,201 €ct 18,749 €ct 18,475

27-06-2018 € 20,625 € 19,160 € 18,805 €ct 20,149 €ct 18,718 €ct 18,371

26-06-2018 € 20,100 € 18,666 € 18,392 €ct 19,637 €ct 18,236 €ct 17,968

25-06-2018 € 20,188 € 18,758 € 18,381 €ct 19,723 €ct 18,326 €ct 17,957

22-06-2018 € 20,143 € 18,711 € 18,378 €ct 19,679 €ct 18,280 €ct 17,954
Spread (l-f) € 1,011 € 0,916 € 0,792 €ct 0,988 €ct 0,895 €ct 0,774

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '19

Sett

Base '20

Sett

Base '21

Sett

05-07-2018 € 50,120 € 44,630 € 43,230

04-07-2018 € 49,030 € 43,800 € 42,640

03-07-2018 € 49,020 € 43,880 € 42,750

02-07-2018 € 48,570 € 43,740 € 42,430

29-06-2018 € 48,120 € 43,300 € 42,210

28-06-2018 € 47,830 € 43,350 € 42,260

27-06-2018 € 47,310 € 43,150 € 42,060

26-06-2018 € 46,360 € 42,180 € 41,250

25-06-2018 € 46,490 € 42,200 € 41,020

22-06-2018 € 46,250 € 42,350 € 41,170
Spread (l-f) -€ 3,870 -€ 2,280 -€ 2,060

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. 

In Euro per MWh

De spotprijzen zijn net zoals in Nederland gedaald. Belgie profiteert van de wind en zon

opwek en ook van de dalende prijzen van de omliggende landen ( Duitsland en

Nederland).

Op de spotmarkt zagen we hogere prijzen door het feit dat er in storages geinjecteerd

werd omdat de spread tussen de Day Ahead en Augustus gunstig was. De komende tijd is

er wat onderhoud, daardoor is een stijging mogelijk,

 

De lange termijnprijzen gas (cal19/cal20) zijn gestegen in lijn met de commodities die

deze week een forse stijging lieten zien. Iets wat tegen de verwachting van de markt was

aan het einde van vorige week. 

Op dit moment is de handelsoorlog net van start en zien we al nerveus gedrag op de

markt. De verwachting is wel dat er mogelijk een correctie kan komen, doordat

investerders voorzichtiger worden en de markten kunnen dalen. 

De lange termijnprijzen (cal19 en cal20) zijn gestegen, dit was voornamelijk door issues in

de kerncentrale bij Tihange, die naar alle waarschijnlijk enige tijd uit bedrijf zal zijn i.v.m.

vervangingswerkzaamheden. 

De komende week kan er iets van een correctie komen, echter blijft de markt op dit

moment nerveus. 

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 € 3,08 € 2,89 € 2,58 € 2,51

De verwachting is echter wel dat de markt licht zal afkoelen door de handelsoorlog die

vandaag van start is gegaan en een correctie mogelijk is de komende week, ook om de

backwardation in de markt vorige week groter werd. 

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De vraag in China blijft hoog en nu mengt ook Japan zich in de mix voor komend jaar. De

onderhandelingen van een van de grootste contracten ( per jaar) zijn nu spaak gelopen,

waardoor de markt nog een richting zoekt. 

De markt is de afgelopen week tegen de verwachting hard gestegen, dit kwam

voornamelijk door de drastische stijging van de kolenprijs en CO2 volgde deze trend. De

komende week is de verwachting wel een zijwaartse beweging. 

Ook al is de outage in Canada van 350.000 vaten per dag nog steeds van toepassing, zien

we vandaag door de start van de handelsoorlog wel dalende prijzen, de markt zal de

komende week naar verwachting nerveus blijven. 

Vandaag is de handelsoorlog tussen China en de VS officieel van start gegaan. Op dit

moment zien we de $ iets zwakker worden t.o.v. de €. Later vandaag komen ook nog de

werkgelegenheidscijfers uit de VS door en kan een richting bepaald worden voor de

komende week.  
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Op de spotmarkt (APX) zien we dalende prijzen door goede productie vanuit renewables

(wind en zon). Door de temperaturen is de koeling vraag wel hoger dan normaal, echter

met de aankomende vakanties is een daling verder mogelijk, 

De lange termijn prijzen (CAL19-CAL20) stegen de afgelopen dagen met forse stappen. De

onderliggende commodities stegen en daardoor volgden de lange termijn prijzen ook

hard. 


