
Weekly Update Energy Services 10-8-2018

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

09-08-2018 86,55$     € 75,51 € 17,60 72,11$         € 62,91 1,1462$         

08-08-2018 86,01$     € 74,06 € 17,40 72,50$         € 62,43 1,1614$         

07-08-2018 87,72$     € 75,53 € 17,51 74,57$         € 64,21 1,1614$         

06-08-2018 87,15$     € 75,43 € 17,57 73,92$         € 63,98 1,1554$         

03-08-2018 85,25$     € 73,76 € 17,68 73,21$         € 63,35 1,1557$         

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$         

Spread (l-f) -0,32 $      -€ 1,58 -€ 0,48 2,73$           € 1,26 0,0201$         

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

09-08-2018 € 59,60 € 55,70 € 55,28 € 55,52

08-08-2018 € 59,46 € 55,60 € 55,18 € 55,42

07-08-2018 € 59,55 € 55,50 € 55,03 € 55,27

06-08-2018 € 59,15 € 55,10 € 54,63 € 54,87

03-08-2018 € 58,90 € 54,68 € 54,15 € 54,39

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

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

Datum Offpeak 

'19 Sett

Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak '22

Sett

09-08-2018 € 44,75 € 40,72 € 37,99 € 40,10

08-08-2018 € 44,41 € 40,57 € 38,04 € 40,15

07-08-2018 € 44,42 € 40,60 € 37,50 € 39,61

06-08-2018 € 44,36 € 40,35 € 37,51 € 39,62

03-08-2018 € 43,74 € 40,04 € 37,23 € 39,34

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

Min verschil € 0,33 € 0,00 -€ 0,06 -€ 0,06

Max verschil € 1,67 € 1,35 € 1,14 € 0,99

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

09-08-2018 € 21,350 € 19,762 € 19,046 €ct 20,858 €ct 19,306 €ct 18,607

08-08-2018 € 21,231 € 19,702 € 19,003 €ct 20,742 €ct 19,248 €ct 18,565

07-08-2018 € 21,312 € 19,846 € 19,235 €ct 20,821 €ct 19,388 €ct 18,792

06-08-2018 € 21,191 € 19,776 € 19,169 €ct 20,702 €ct 19,320 €ct 18,727

03-08-2018 € 20,975 € 19,500 € 18,964 €ct 20,491 €ct 19,050 €ct 18,527

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
Spread (l-f) € 0,634 € 0,454 € 0,260 €ct 0,619 €ct 0,444 €ct 0,254

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '19

Sett

Base '20

Sett

Base '21

Sett

09-08-2018 € 51,710 € 44,860 € 43,720

08-08-2018 € 51,680 € 44,750 € 43,570

07-08-2018 € 51,550 € 44,780 € 43,580

06-08-2018 € 51,350 € 44,450 € 43,250

03-08-2018 € 50,930 € 44,630 € 42,880

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
Spread (l-f) -€ 1,050 -€ 0,510 -€ 1,620

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 lagere prijzen door het omgeslagen weer. De

temperaturen zijn weer normaal en daardoor minder vraag naar airconditioners en goede

windopwek en daardoor is een daling volgende week mogelijk.

De lange termijn prijzen (CAL19-CAL20) stegen deze week licht gedreven door de richting

van de kolenprijs/gasprijs en was er minder opwek vanuit kolencentrales in NL door

onderhoud. En issues in Duitsland/Frankrijk/Belgie met de kernopwek. 

De prijs van olie lijkt naar de $70,- te gaan, volgens analisten, daar de aanhoudende

handelsoorlog met China, de nieuwe beperkingen richting Rusland, en de beperkingen

vanuit de VS naar Iran toe zorgen voor onrust in de markt en dalende vraag + prijzen.

De $ won wat aan waarde deze week door aanhoudende winsten op de beurzen daar.

Desondanks de handelsoorlogen lijken de werkeloosheidscijfers te dalen, inflatie laag te

blijven, en hebben de andere markten (lees China) flink last van de handelsoorlog. 

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 € 1,27 € 1,69 € 1,87 € 1,87

De verwachting is dat de prijzen, indien de oliedaling doorzet, iets naar beneden kunnen/

zijwaarts gaan, echter moet er dan wel wat hulp zijn vanuit de kolenmarkt en de prijs

van CO2 rechten niet verder omhoog gaan op de korte termijn.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs daalde fors op woensdag deze week, echter was een groot gedeelte van de

daling al weer terug in de prijs gisteren en is de dalende trend minder aannemelijk, daar

de winteraankoop nog moet gaan beginnen natuurlijk.

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 net als in Nederland weer lager, door een lagere vraag naar

airconditioners en betere opwek vanuit wind turbines, en minder vraag vanuit Frankrijk

en hun issues omtrent de kerncentrales daar.  

Op de spotmarkt zagen we toch nog hoge prijzen doordat het systeem short zat. De vraag

ligt toch wat hoger op dit moment door het bijschakelen van gascentrales, en zijn een

groot aandeel van de vakanties aankomende week weer voorbij. 

 

De lange termijnprijzen gas (cal19/cal20) stegen deze week licht, dit niet door stijgende

olieprijzen, maar het lijkt erop dat de handelaren de richting van de kolenprijs volgen. 

De verwachting is dat er een zijwaartse prijsbeweging zal komen de komende week,

gebaseerd op het feit dat een daling van olie en/of kolen niet drastisch genoeg kan zijn

(naar verwachting) om een echte daling te initieren. 

De lange termijnprijzen (cal19 en cal20) zijn gestegen en hebben de grondstof prijzen

gevolgd zijn en door de minder bezetting van de kerncentrales in Duitsland, Belgie, en

Frankrijk i.c.m. minder kolenopwek in Nederland. 

De verwachting is hier hetzelfde als in Nederland dat een zijwaartse beweging

aannemelijk is voor de komende week. 


