
Weekly Update Energy Services 27-7-2018

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

26-07-2018 86,02$     € 73,87 € 17,29 74,50$         € 63,98 1,1645$         

25-07-2018 87,02$     € 74,17 € 17,34 74,34$         € 63,37 1,1732$         

24-07-2018 87,20$     € 74,62 € 17,10 74,02$         € 63,34 1,1685$         

23-07-2018 86,65$     € 74,13 € 17,39 72,86$         € 62,34 1,1688$         

20-07-2018 85,50$     € 72,91 € 17,07 72,97$         € 62,23 1,1727$         

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$         

Spread (l-f) 3,08$       € 2,28 -€ 1,23 0,33$           -€ 0,03 0,0056$         

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

26-07-2018 € 58,87 € 54,55 € 53,75 € 53,99

25-07-2018 € 59,45 € 55,28 € 54,51 € 54,79

24-07-2018 € 59,25 € 55,13 € 54,36 € 54,64

23-07-2018 € 59,00 € 54,80 € 54,03 € 54,31

20-07-2018 € 58,45 € 54,40 € 53,63 € 53,91

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

Min verschil -€ 0,58 -€ 0,73 -€ 0,76 -€ 0,80

Datum Offpeak 

'19 Sett

Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak '22

Sett

26-07-2018 € 43,59 € 39,60 € 37,48 € 39,76

25-07-2018 € 44,18 € 40,56 € 37,50 € 39,71

24-07-2018 € 43,84 € 40,44 € 37,74 € 39,95

23-07-2018 € 43,95 € 40,47 € 37,80 € 40,01

20-07-2018 € 43,09 € 40,06 € 37,58 € 39,79

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

Min verschil -€ 0,60 -€ 1,22 -€ 0,79 -€ 0,72

Max verschil € 1,24 € 0,00 € 0,05 € 0,12

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

26-07-2018 € 20,903 € 19,427 € 18,912 €ct 20,421 €ct 18,979 €ct 18,476

25-07-2018 € 20,860 € 19,421 € 18,988 €ct 20,379 €ct 18,973 €ct 18,550

24-07-2018 € 20,800 € 19,397 € 18,996 €ct 20,320 €ct 18,950 €ct 18,558

23-07-2018 € 20,726 € 19,265 € 18,783 €ct 20,248 €ct 18,821 €ct 18,350

20-07-2018 € 20,528 € 19,091 € 18,600 €ct 20,055 €ct 18,651 €ct 18,171

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
Spread (l-f) € 0,402 € 0,411 € 0,362 €ct 0,393 €ct 0,402 €ct 0,354

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '19

Sett

Base '20

Sett

Base '21

Sett

26-07-2018 € 50,730 € 44,220 € 41,970

25-07-2018 € 51,390 € 44,680 € 42,430

24-07-2018 € 51,370 € 44,400 € 42,150

23-07-2018 € 51,090 € 44,420 € 42,170

20-07-2018 € 50,740 € 44,650 € 42,420

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
Spread (l-f) -€ 0,310 € 0,380 € 1,280

Alle spreads geven waarde weer van oudste datum minus nieuwste datum (l-f) = last minus first
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Op de spotmarkt (APX) zien we hoge baseload prijzen daar er gascentrales aanstaan op dit

moment om de airconditioner vraag aan te kunnen. Met deze temperaturen functioneren

zonnepanelen ook niet optimaal, maar er is wel voldoende opwek.

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. 

De prijs is op dit moment iets hoger, dit door aanslagen in Saudi Arabie op tankers, en de

vraag vanuit de VS voor de conversie naar benzine, daar het nu vakantie is in de VS. De

verwachting is wel een daling van de prijzen de komende maanden. 

De $ won wat aan waarde gisteren na de bijeenkomst van Trump en Juncker. Er werd

alleen een staakt tot vuren afgesproken, de al uitgedeelde tarieven over en weer blijven

actief, en dus verwacht de markt niet veel van de afspraken. 

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 € 0,98 € 0,30 € 0,27 € 0,21

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 kolenprijs daalde gedurende de week licht, echter is de verwachting wel hogere

prijzen de komende maanden daar China en India nog extra moeten inkopen naar de

winter toe en India al heeft aangegeven dit geleidelijk te gaan doen. 

De verwachting dat de markt de €17,- ging doorbreken is werkelijkheid geworden. Op dit

moment zien we de markt nog in de lage €17,- bewegen echter is de kans groot dat €18,-

het nieuwe target voor de markt gaat worden de komende maanden.  

In Euro per MWh

De spotprijzen zijn meer dan in Nederland gedaald. Belgie profiteert van de wind en zon

opwek en het feit dat ze minder met gascentrales hoeven te draaien op dit moment om

de vraag van airconditioners aan te kunnen. 

Op de spotmarkt zagen we toch nog hoge prijzen door het warme weer en de

bijschakeling van de gascentrales om aan de vraag te voldoen. Injecties zullen de

komende week echter wel marginaal zijn door een outage in Grijpskerk. 

 

De lange termijnprijzen gas (cal19/cal20) volgen de commodity prijzen, maar staan wel

onder druk, waar er potentie ontstaat voor daling. 

Op dit moment zien we een prijs van rond de 20,5 ct€/m3 waar weerstand tegen wordt

geboden. De markt lijkt zich te kunnen richten op een daling de komende week van de

niveaus die we deze week hebben gezien. 

De lange termijnprijzen (cal19 en cal20) zijn nog steeds hoog te noemen, maar in Belgie

i.v.m. de kerncentrale problemen in Tihange is er nog steeds een risicopremie in de markt

geprijsd, daar er nog geen duidelijk datum van retour is aangegeven.

De komende week wordt er wel een daling verwacht door iets lagere temperaturen zal de

extreem hoge vraag van de afgelopen dagen teruglopen en zal dit de prijzen iets moeten

temperen. 


