
Weekly Update Energy Services 20-7-2018

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

19-07-2018 87,50$     € 75,00 € 16,86 72,78$        € 62,38 1,1666$        

18-07-2018 89,24$     € 76,65 € 16,41 72,75$        € 62,48 1,1643$        

17-07-2018 86,50$     € 74,34 € 16,08 71,75$        € 61,67 1,1635$        

16-07-2018 87,10$     € 74,34 € 15,93 72,07$        € 61,52 1,1716$        

13-07-2018 89,10$     € 76,15 € 16,06 74,83$        € 63,95 1,1701$        

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$        

Spread (l-f) 3,40$       € 2,17 -€ 1,16 4,89$          € 3,56 0,0112$        

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

19-07-2018 € 58,91 € 54,98 € 54,21 € 54,49

18-07-2018 € 58,36 € 54,48 € 53,71 € 53,99

17-07-2018 € 57,89 € 54,25 € 53,48 € 53,78

16-07-2018 € 58,49 € 54,73 € 53,96 € 54,24

13-07-2018 € 58,18 € 54,66 € 53,89 € 54,17

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

Min verschil -€ 0,37 -€ 0,77 -€ 0,77 -€ 0,77

Datum Offpeak 

'19 Sett

Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak '22

Sett

19-07-2018 € 43,80 € 40,53 € 38,05 € 40,26

18-07-2018 € 42,94 € 40,31 € 37,82 € 40,03

17-07-2018 € 42,34 € 40,05 € 37,82 € 40,02

16-07-2018 € 43,16 € 40,82 € 38,27 € 40,48

13-07-2018 € 42,85 € 40,21 € 37,44 € 39,65

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

Min verschil -€ 0,71 -€ 1,10 -€ 1,83 -€ 1,97

Max verschil € 1,46 € 0,48 € 0,62 € 0,62

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

19-07-2018 € 20,734 € 19,281 € 18,757 €ct 20,256 €ct 18,836 €ct 18,325

18-07-2018 € 20,731 € 19,271 € 18,782 €ct 20,253 €ct 18,827 €ct 18,349

17-07-2018 € 20,501 € 19,016 € 18,550 €ct 20,028 €ct 18,578 €ct 18,122

16-07-2018 € 20,611 € 19,106 € 18,705 €ct 20,136 €ct 18,666 €ct 18,274

13-07-2018 € 21,004 € 19,500 € 19,116 €ct 20,520 €ct 19,050 €ct 18,675

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
Spread (l-f) € 0,233 € 0,265 € 0,207 €ct 0,228 €ct 0,259 €ct 0,202

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '19

Sett

Base '20

Sett

Base '21

Sett

19-07-2018 € 51,050 € 44,980 € 42,750

18-07-2018 € 50,820 € 44,550 € 42,880

17-07-2018 € 50,120 € 44,080 € 42,730

16-07-2018 € 50,580 € 44,650 € 43,300

13-07-2018 € 50,420 € 44,600 € 43,250

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
Spread (l-f) € 0,000 € 0,050 € 0,700

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. 

Op de spotmarkt (APX) zien we hogere prijzen op dit moment door onderhoud aan de

Franse kerncentrales en lagere windproductie in Duitsland, waardoor er iets van een

stijging plaatsvond de afgelopen dagen.

De lange termijn prijzen (CAL19-CAL20) stegen de afgelopen dagen hard en gingen de

kolenprijs en olieprijs kortstondig achteraan. Het lijkt erop dat de Duitse markt wel

aangeeft dat er steeds minder kolen gebruikt worden. 

Op dit moment is de markt richting aan het zoeken, de prijzen stijgen als de voorraden

stijgen, en dalen als de voorraden dalen - op dit moment is er weinig logisch in de markt

om verdere richting aan te geven op dit moment.

De € liep terug doordat de $ aan waarde won door lagere werkeloosheidcijfers vanuit

de VS, en de FED een positievere outlook presenteerde omtrent de nabije toekomst van

de economie.

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 € 1,21 € 0,73 € 0,73 € 0,71

De verwachting is dat de prijzen wel iets kunnen corrigeren van de niveaus die de

afgelopen dagen weer werder bereikt, dit omdat de vakanties in Nederland in volle

gang zijn en de vraag moet afnemen de komende weken.  

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs daalde na de hoge pieken van vorige weken, echter steeg de prijs

gedurende week onder druk van de olieprijs, echter daalde deze gisteren weer toen olie

iets verder steeg. De markt zoekt duidelijk een richting. 

De markt blijft heel hoog voor de CO2 rechten. De prijs noteerde gedurende deze week

zelf boven de $17,- gedurende dag, om daarna wel weer onder de $17,- te sluiten -

echter is er een mogelijkheid dat hij de $17,- volgende week doorbreekt. 

In Euro per MWh

De spotprijzen zijn iets hoger op dit moment door onderhoud aan de Franse

kerncentrales en lagere windproductie in Duitsland, waardoor er iets van een stijging

plaatsvond de afgelopen dagen.

Op de spotmarkt zagen we dalende prijzen door het warme weer en verminderde vraag.

De spread tussen zomer en Winter 2018 is wel weer aan het oplopen wat mogelijke

injecties in de storages zal veroorzaken. 

 

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

echter is de daling er gisteren weer een klein stukje uitgegaan - onder druk van de

stijgende olie prijzen. De backwardation in de markt wordt groter.

Op dit moment is de situatie in omtrent Brexit erg onstabiel, en is een daling van de

markt mogelijk, daar Engelse handelaren iets minder zullen handelen met de slechte

wisselkoers. De mogelijkheid voor daling/zijwaartse beweging. 

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. 


