
Weekly Update Energy Services 13-7-2018

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

12-07-2018 90,35$     € 77,45 € 16,09 74,23$         € 63,63 1,1665$         

11-07-2018 92,86$     € 79,47 € 16,32 74,57$         € 63,82 1,1684$         

10-07-2018 92,94$     € 79,25 € 16,05 78,28$         € 66,75 1,1728$         

09-07-2018 92,86$     € 79,13 € 16,00 78,50$         € 66,89 1,1735$         

06-07-2018 90,90$     € 77,18 € 15,70 77,67$         € 65,94 1,1778$         

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$         

Spread (l-f) -0,89 $      -€ 0,65 -€ 1,10 4,05$           € 3,57 -0,0017 $       

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

12-07-2018 € 58,55 € 54,98 € 54,21 € 54,49

11-07-2018 € 59,12 € 55,69 € 54,92 € 55,20

10-07-2018 € 59,28 € 55,75 € 54,98 € 55,26

09-07-2018 € 58,36 € 55,03 € 54,79 € 55,07

06-07-2018 € 57,70 € 54,39 € 54,15 € 54,43

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

Min verschil -€ 0,73 -€ 0,77 -€ 0,77 -€ 0,77

Datum Offpeak 

'19 Sett

Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak '22

Sett

12-07-2018 € 43,14 € 40,54 € 37,77 € 39,98

11-07-2018 € 44,50 € 41,63 € 39,84 € 42,18

10-07-2018 € 44,49 € 41,55 € 39,88 € 42,23

09-07-2018 € 43,84 € 40,86 € 38,90 € 41,25

06-07-2018 € 43,22 € 40,36 € 38,24 € 40,59

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

Min verschil -€ 1,36 -€ 1,08 -€ 2,11 -€ 2,25

Max verschil € 1,00 € 1,39 € 0,37 € 0,36

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

12-07-2018 € 20,715 € 19,297 € 18,884 €ct 20,237 €ct 18,852 €ct 18,449

11-07-2018 € 21,282 € 19,764 € 19,275 €ct 20,791 €ct 19,308 €ct 18,831

10-07-2018 € 21,410 € 19,900 € 19,370 €ct 20,916 €ct 19,441 €ct 18,923

09-07-2018 € 21,358 € 19,803 € 19,267 €ct 20,866 €ct 19,346 €ct 18,823

06-07-2018 € 21,020 € 19,482 € 19,070 €ct 20,535 €ct 19,033 €ct 18,630

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

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '19

Sett

Base '20

Sett

Base '21

Sett

12-07-2018 € 50,900 € 44,930 € 42,770

11-07-2018 € 51,680 € 45,550 € 43,500

11-07-2018 € 51,680 € 45,550 € 43,500

10-07-2018 € 51,750 € 45,530 € 43,750

09-07-2018 € 51,050 € 45,030 € 43,450

06-07-2018 € 50,440 € 44,700 € 43,500

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
Spread (l-f) -€ 2,330 -€ 1,190 -€ 0,340

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 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 er dalende prijzen waren de afgelopen dagen. De verwachting is dan ook dat

dit de prijzen op de spot hoog zal houden.

 

De lange termijnprijzen gas (cal19/cal20) stegen hard aan het begin van de week, echter is

de daling er gisteren geheel uitgegaan en ook een deel van de backwardation uit de markt

gegaan.

Verwachting is wel dat er mogelijk nog iets van rek naar beneden mogelijk is, echter zal

dit direct afhankelijk zijn van de ontwikkeling van olie en kolen op dit moment en de

handelsoorlog tussen China en de VS.

De lange termijnprijzen (cal19 en cal20) zijn nog steeds hoog te noemen in Belgie i.v.m. de

kerncentrale problemen in Tihange en het feit dat veel piekproductie in belgie voortkomt

uit opwek vanuit gascentrales.

De komende week wordt minder wind verwacht, wel meer zon, echter zal de richting in

belgie meer afhangen van de richting die de gasprijs zal laten zien. Een zijwaartse

beweging zal verwacht worden. 

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 € 2,60 € 2,20 € 1,51 € 1,48

De verwachting is dat de prijzen nog iets verder naar beneden zullen corrigeren de

komende week, maar de markten blijven nerveus en zou het zo maar kunnen dat er

wederom een onlogische stijging (zoals begin deze week) te vinden zal zijn. 

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De vraag in China blijft hoog, maar door iets lagere temperaturen zien we die iets

teruglopen, het lijkt erop dat de prijs iets afzwakt, echter zal er nog wel wat weerstand

zijn uit de markt en een zijwaartse beweging wordt verwacht.

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. 

Op dit moment is er angst voor minder vraag, die voorkomt uit het begin van de

handelsoorlog. Daarnaast is er hoge productie vanuit Iran op te merken, en ook Libie is

weer aan het exporteren - een zijwaartse prijsbeweging wordt verwacht. 

De € liep terug doordat de $ aan waarde won nu president Trump in Europa de landen aan

het bezoeken is. De opmerkingen richting Theresa May gisteren hielpen en helpen de $

omhoog en de € en £ omlaag. 

Kolen

CO2

Olie

€ - $

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 vakanties is een verdere dalingmogelijk. 

De lange termijn prijzen (CAL19-CAL20) stegen aan het begin van de week hard, echter

ging er een groot gedeelte weer af gisteren door de dalende prijzen van de olie en kolen. 


