
Weekly Update Energy Services 24-8-2018

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

23-08-2018 88,93$     € 76,89 € 20,38 75,19$         € 65,01 1,1566$         

22-08-2018 88,43$     € 76,45 € 19,80 74,59$         € 64,48 1,1567$         

21-08-2018 88,50$     € 76,45 € 19,31 72,92$         € 62,99 1,1577$         

20-08-2018 89,15$     € 77,32 € 18,49 72,33$         € 62,74 1,1529$         

17-08-2018 89,45$     € 78,30 € 18,14 71,60$         € 62,67 1,1424$         

16-08-2018 88,08$     € 77,40 € 17,99 71,38$         € 62,73 1,1379$         

15-08-2018 87,72$     € 76,98 € 18,09 71,18$         € 62,46 1,1395$         

14-08-2018 88,89$     € 78,45 € 18,16 72,31$         € 63,82 1,1330$         

13-08-2018 88,10$     € 77,23 € 18,06 72,81$         € 63,82 1,1408$         

10-08-2018 87,17$     € 76,57 € 17,89 72,62$         € 63,79 1,1385$         

Spread (l-f) -1,76 $      -€ 0,32 -€ 2,49 -2,57 $         -€ 1,22 -0,0181 $       

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

23-08-2018 € 63,38 € 58,65 € 57,34 € 57,58

22-08-2018 € 62,95 € 58,30 € 56,99 € 57,23

21-08-2018 € 62,47 € 57,93 € 56,62 € 56,86

20-08-2018 € 61,98 € 57,60 € 56,69 € 56,93

17-08-2018 € 61,85 € 57,70 € 56,89 € 57,13

16-08-2018 € 61,46 € 57,41 € 56,79 € 57,03

15-08-2018 € 61,10 € 57,18 € 56,56 € 56,80

14-08-2018 € 60,97 € 57,12 € 56,50 € 56,74

13-08-2018 € 60,45 € 56,70 € 56,08 € 56,32

10-08-2018 € 59,75 € 55,75 € 55,33 € 55,57

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

Datum Offpeak 

'19 Sett

Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak '22

Sett

23-08-2018 € 49,00 € 44,40 € 41,79 € 42,96

22-08-2018 € 48,55 € 43,66 € 41,05 € 42,23

21-08-2018 € 48,20 € 43,48 € 40,87 € 42,04

20-08-2018 € 47,30 € 42,74 € 40,14 € 41,37

17-08-2018 € 47,34 € 42,75 € 40,10 € 41,32

16-08-2018 € 46,95 € 42,46 € 39,92 € 41,17

15-08-2018 € 46,59 € 42,32 € 39,55 € 41,11

14-08-2018 € 46,91 € 42,23 € 39,49 € 40,87

13-08-2018 € 46,02 € 41,67 € 39,61 € 40,99

10-08-2018 € 45,01 € 40,85 € 38,63 € 40,40

Min verschil € 0,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Max verschil € 3,99 € 3,55 € 3,16 € 2,57

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

23-08-2018 € 22,556 € 20,359 € 19,444 €ct 22,036 €ct 19,890 €ct 18,996

22-08-2018 € 22,323 € 20,158 € 19,228 €ct 21,808 €ct 19,693 €ct 18,785

21-08-2018 € 22,271 € 20,183 € 19,251 €ct 21,758 €ct 19,718 €ct 18,807

20-08-2018 € 22,188 € 20,240 € 19,377 €ct 21,676 €ct 19,773 €ct 18,930

17-08-2018 € 22,070 € 20,198 € 19,345 €ct 21,561 €ct 19,732 €ct 18,899

16-08-2018 € 21,943 € 20,182 € 19,355 €ct 21,437 €ct 19,717 €ct 18,909

15-08-2018 € 21,882 € 20,179 € 19,335 €ct 21,377 €ct 19,714 €ct 18,889

14-08-2018 € 22,111 € 20,379 € 19,534 €ct 21,601 €ct 19,909 €ct 19,084

13-08-2018 € 21,927 € 20,274 € 19,474 €ct 21,421 €ct 19,807 €ct 19,025

10-08-2018 € 21,512 € 19,887 € 19,143 €ct 21,016 €ct 19,428 €ct 18,702
Spread (l-f) € 1,044 € 0,472 € 0,301 €ct 1,020 €ct 0,461 €ct 0,294

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '19

Sett

Base '20

Sett

Base '21

Sett

23-08-2018 € 56,130 € 48,500 € 46,610

22-08-2018 € 55,500 € 47,900 € 45,830

21-08-2018 € 54,900 € 47,500 € 45,450

20-08-2018 € 54,200 € 46,980 € 45,050

17-08-2018 € 54,090 € 47,140 € 45,410

16-08-2018 € 53,630 € 46,980 € 45,250

15-08-2018 € 53,380 € 46,400 € 44,830

14-08-2018 € 53,370 € 46,300 € 44,880

13-08-2018 € 52,700 € 45,730 € 44,760

10-08-2018 € 52,040 € 44,980 € 44,010
Spread (l-f) -€ 4,090 -€ 3,520 -€ 2,600

Alle spreads geven waarde weer van oudste datum minus nieuwste datum (l-f) = last minus first
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In Euro per MWh

De spotprijzen zijn net als in Nederland op dit moment iets lager door de opwek vanuit

wind, echter is de opwek vanuit de kerncentrales nog wel lager dan normaal te noemen

op dit moment. 

Op de spotmarkt zien we hogere prijzen daar het injecteren in de storages moet gaan

beginnen en de markt toch af en toe nog wel short zat/zit. De verwachting is tenminste

dat de front maanden niet zullen dalen op dit moment. 

 

De lange termijnprijzen gas (cal19/cal20) stegen deze week licht door de stijgende prijzen

van olie op dit moment. De markt voor olie sluit na de markt van gas, waardoor er in de

ochtend vaak direct een stijging te zien is - op dit moment. 

De verwachting is dat de prijzen hoog zullen blijven en/of verder zullen dalen voor CAL 19

op dit moment, daar er maar weinig factoren zijn die een mogelijke daling kunnen

veroorzaken.

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

gevolgd zijn en lijken op dit moment niet te gaan zakken, doordat er veel geruchten en

verwachting is dat de kerncentrales mogelijk langer offline zullen zijn. 

De verwachting is hetzelfde als in Nederland dat de prijzen mogelijk niet zullen gaan

dalen de komende week. 

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 € 3,63 € 2,90 € 2,01 € 2,01

De CO2 prijzen lijken niet te stoppen en de kolenprijs ook niet direct. De gasprijs lijkt ook

niet direct te kunnen gaan dalen, waardoor alle signalen op een zijwaartse/stijgende

prijslijn duiden voor de nabije toekomst. 

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs zal waarschijnlijk niet meer gaan dalen, daar er meer vraag moet komen de

aankomende periode, echter staat de prijs wel iets onder druk door de hoge CO2 prijs en

importheffingen die vanuit China op Amerikaanse kolen komen. 

De certificaten gingen begin van de week eindelijk door de grens van €18,- waar analisten

al op aan het wachten waren, echter nu zijn ze binnen een week ook gelijk door de €20,-

gegaan waardoor de markt redelijk overspannen is op dit moment.    

De prijs van olie is i.p.v. naar de $70,- naar de $75,- aan het gaan door het dalen van de

olievoorraden in Amerika, waar analisten veel waarde aan hechten en een richting

kunnen bepalen in de markt. 

De $ verloor iets aan waarde daar er mogelijk gesprekken gaan plaatsvinden tussen China

en de VS. Ook lijkt er mogelijk een renteverhoging aan te komen vanuit de FED, waardoor

de $ ook iets zwakker wordt t.o.v. de €. 

Kolen

CO2

Olie

€ - $

Op de spotmarkt (APX) zagen we lagere prijzen door goede opwek vanuit wind de

afgelopen dagen door het veranderende weer. Daarnaast is de opwek vanuit de centrales

in Nederland weer aan het toenemen na het onderhoud seizoen. 

De lange termijn prijzen (CAL19-CAL20) stegen deze week door de extreem grote stappen

waarmee CO2 de lucht in ging. Dit werkt direct door in de prijzen in Nederland en

Duitsland, daar er veel kolen generatie plaatsvindt. 


