
Weekly Update Energy Services 3-8-2018

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

02-08-2018 85,04$     € 73,38 € 17,64 73,26$         € 63,22 1,1589$         

01-08-2018 85,20$     € 73,13 € 17,78 72,56$         € 62,28 1,1650$         

31-07-2018 86,40$     € 73,98 € 17,40 74,06$         € 63,42 1,1678$         

30-07-2018 86,30$     € 73,66 € 17,05 75,34$         € 64,31 1,1715$         

27-07-2018 86,23$     € 73,93 € 17,12 74,84$         € 64,17 1,1663$         

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$         

Spread (l-f) 0,46$       -€ 0,47 -€ 0,57 -0,29 $         -€ 0,99 0,0138$         

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

02-08-2018 € 58,40 € 54,26 € 53,73 € 53,97

01-08-2018 € 58,33 € 54,01 € 53,41 € 53,65

31-07-2018 € 58,55 € 54,23 € 53,63 € 53,87

30-07-2018 € 58,80 € 54,48 € 53,68 € 53,92

27-07-2018 € 58,87 € 54,55 € 53,75 € 53,99

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

Min verschil -€ 1,05 -€ 1,02 -€ 0,78 -€ 0,82

Datum Offpeak 

'19 Sett

Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak '22

Sett

02-08-2018 € 43,33 € 39,73 € 37,00 € 39,11

01-08-2018 € 43,43 € 39,71 € 37,30 € 39,41

31-07-2018 € 43,08 € 39,37 € 36,85 € 39,13

30-07-2018 € 43,30 € 39,70 € 37,29 € 39,57

27-07-2018 € 43,63 € 39,68 € 37,56 € 39,84

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

Min verschil -€ 0,85 -€ 0,83 -€ 0,80 -€ 0,90

Max verschil € 0,25 € 0,36 € 0,15 € 0,00

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

02-08-2018 € 20,725 € 19,324 € 18,802 €ct 20,247 €ct 18,878 €ct 18,369

01-08-2018 € 20,716 € 19,308 € 18,786 €ct 20,238 €ct 18,863 €ct 18,353

31-07-2018 € 20,831 € 19,460 € 18,915 €ct 20,351 €ct 19,011 €ct 18,479

30-07-2018 € 20,972 € 19,532 € 18,979 €ct 20,488 €ct 19,082 €ct 18,541

27-07-2018 € 20,853 € 19,395 € 18,876 €ct 20,372 €ct 18,948 €ct 18,441

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
Spread (l-f) € 0,197 € 0,233 € 0,202 €ct 0,192 €ct 0,228 €ct 0,197

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '19

Sett

Base '20

Sett

Base '21

Sett

02-08-2018 € 50,430 € 44,220 € 42,680

01-08-2018 € 50,440 € 44,340 € 42,740

31-07-2018 € 50,400 € 44,350 € 42,750

30-07-2018 € 50,550 € 44,420 € 42,170

27-07-2018 € 50,660 € 44,350 € 42,100

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
Spread (l-f) € 0,310 € 0,430 -€ 0,260

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. 

Op de spotmarkt (APX) zien we hoge prijzen daar er gascentrales aanstaan op dit moment, 

omdat door de lage waterstanden in omringende landen een aantal kerncentrales minder

kunnen produceren (Frankrijk, Duitsland)

De lange termijn prijzen (CAL19-CAL20) daalden licht op het nieuws van dalende

kolenprijzen en olieprijzen, echter is de daling zwak te noemen op dit moment. Het lijkt

erop dat handelaren verder nieuws omtrent de handelsoorlog afwachten. 

De prijs van olie daalde licht door berichtgeving dat de handelsoorlog tussen de VS en

China mogelijk verder gaat en de vraag zal gaan beinvloeden. Dit i.c.m. iets meer

productie vanuit de OPEC + Rusland zorgt voor de dalende prijs.

De $ won wat aan waarde deze week door een dalende £ na aankondiging van hogere

rentestanden in het VK. De € daalde t.o.v. de $ doordat de wereldwijde economische

situatie onzekerheid creert en handelaren de iets veiligere $ prefereren. 

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 € 0,07 € 0,25 € 0,32 € 0,32

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

komende week, maar als de koelwater situatie problematisch wordt bij de kolen- en

kerncentrales kan de prijs wel eens tijdelijk gaan pieken. 

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs daalde gedurende de week licht, de correctie die verwacht werd voor lange

tijd wordt nu gedeeltelijk realiteit. Echter is nu wel de vraag wanneer India en China

wederom gaan aankopen voor de komende winter. 

Het is geen verrassing meer te noemen dat de certificaten richting de €18,- gaan. Dit komt

door hoge vraag en minder aanbod op dit moment. De vraag is wel wanneer de €18,-

doorbroken zal worden, maar het is aannemelijk dat het snel zal gebeuren.   

In Euro per MWh

De spotprijzen zijn hoger op dit moment dan in Nederland. Dit komt door de afwezigheid

van de Tihange kerncentrales en minder opwek vanuit de kerncentrales in Frankrijk en

Duitsland. 

Op de spotmarkt zagen we toch nog hoge prijzen door het systeem short zat de hele

week. De vraag ligt toch wat hoger op dit moment door het bijschakelen van gascentrales

door de situatie met de kern- en kolencentrales. 

 

De lange termijnprijzen gas (cal19/cal20) deden deze week niet veel. Weinig handel, dus

weinig liquiditeit, zorgen ervoor dat er geen grote sprongen gemaakt worden en de

markten afwachtend zijn.

De verwachting is wel dat er mogelijk een lichte daling kan komen op de cal-19/cal-20

prijzen. De spot zal hoog blijven naar verwachting. En mogelijk zal de situatie rond het

koelwater de spot, en cal prijzen, volgende week toch allebei omhoog tillen. 

De lange termijnprijzen (cal19 en cal20) zijn gedaald daar de grondstof prijzen gedaald zijn

en Belgie geen kolencentrales zijn en dus minder beinvloed werden door de hoge

kolenprijzen de laatste tijd. 

De komende week is er mogelijkheid voor een daling, echter is de vraag wel hoe de

koelwater situatie in de omringende landen zich zal houden, indien dit verslechterd zal de

prijs snel de andere kant op gaan. 


