
Weekly Update Energy Services 6-9-2018

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

06-09-2018 94,86$     € 81,60 € 21,47 76,64$         € 65,93 1,1625$         

05-09-2018 95,10$     € 81,81 € 20,37 77,17$         € 66,39 1,1625$         

04-09-2018 93,62$     € 81,03 € 20,18 77,64$         € 67,20 1,1553$         

03-09-2018 92,24$     € 79,50 € 20,17 78,05$         € 67,27 1,1603$         

31-08-2018 91,25$     € 78,57 € 21,09 77,44$         € 66,68 1,1615$         

30-08-2018 90,50$     € 77,63 € 21,16 77,80$         € 66,74 1,1657$         

29-08-2018 92,80$     € 79,39 € 21,06 77,61$         € 66,40 1,1688$         

28-08-2018 91,50$     € 78,23 € 20,69 76,36$         € 65,28 1,1697$         

27-08-2018 90,78$     € 77,79 € 21,30 76,45$         € 65,51 1,1670$         

24-08-2018 90,28$     € 77,69 € 20,69 76,17$         € 65,55 1,1620$         

Spread (l-f) -4,58 $      -€ 3,91 -€ 0,78 -0,47 $         -€ 0,38 -0,0005 $       

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

06-09-2018 € 68,12 € 62,35 € 61,26 € 61,40

05-09-2018 € 67,03 € 61,35 € 60,26 € 60,40

04-09-2018 € 66,62 € 60,85 € 59,86 € 60,00

03-09-2018 € 64,39 € 58,97 € 58,32 € 58,56

31-08-2018 € 66,16 € 60,91 € 60,27 € 60,51

30-08-2018 € 66,25 € 61,00 € 60,36 € 60,60

29-08-2018 € 65,09 € 59,97 € 59,33 € 59,57

28-08-2018 € 64,96 € 60,20 € 58,89 € 59,13

27-08-2018 € 64,73 € 59,87 € 58,56 € 58,80

24-08-2018 € 63,70 € 58,90 € 57,59 € 57,83

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

Datum Offpeak 

'19 Sett

Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak '22

Sett

06-09-2018 € 54,16 € 46,78 € 43,48 € 44,47

05-09-2018 € 52,66 € 46,16 € 42,80 € 43,78

04-09-2018 € 52,11 € 46,02 € 42,93 € 44,06

03-09-2018 € 51,56 € 45,45 € 42,69 € 43,90

31-08-2018 € 51,64 € 45,40 € 41,95 € 43,10

30-08-2018 € 52,13 € 46,36 € 42,91 € 43,98

29-08-2018 € 50,96 € 45,31 € 42,10 € 43,71

28-08-2018 € 50,75 € 45,48 € 42,58 € 43,99

27-08-2018 € 50,72 € 45,67 € 43,06 € 44,36

24-08-2018 € 49,54 € 44,85 € 42,24 € 43,49

Min verschil € 1,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Max verschil € 4,62 € 1,92 € 1,53 € 1,37

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

06-09-2018 € 24,626 € 21,600 € 20,423 €ct 24,058 €ct 21,102 €ct 19,952

05-09-2018 € 24,322 € 21,357 € 20,220 €ct 23,761 €ct 20,865 €ct 19,754

04-09-2018 € 24,134 € 21,292 € 20,240 €ct 23,578 €ct 20,801 €ct 19,773

03-09-2018 € 23,707 € 20,945 € 19,908 €ct 23,160 €ct 20,462 €ct 19,449

31-08-2018 € 23,410 € 20,762 € 19,738 €ct 22,870 €ct 20,283 €ct 19,283

30-08-2018 € 23,663 € 21,015 € 19,995 €ct 23,117 €ct 20,530 €ct 19,534

29-08-2018 € 23,607 € 21,059 € 19,861 €ct 23,063 €ct 20,573 €ct 19,403

28-08-2018 € 23,223 € 20,818 € 19,844 €ct 22,688 €ct 20,338 €ct 19,386

27-08-2018 € 23,201 € 20,903 € 19,965 €ct 22,666 €ct 20,421 €ct 19,505

24-08-2018 € 22,776 € 20,481 € 19,543 €ct 22,251 €ct 20,009 €ct 19,092
Spread (l-f) € 1,850 € 1,119 € 0,880 €ct 1,807 €ct 1,093 €ct 0,860

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '19

Sett

Base '20

Sett

Base '21

Sett

06-09-2018 € 61,540 € 51,600 € 48,000

05-09-2018 € 60,270 € 50,750 € 47,390

04-09-2018 € 59,820 € 50,380 € 47,530

03-09-2018 € 58,620 € 49,500 € 47,350

31-08-2018 € 59,200 € 50,100 € 47,950

30-08-2018 € 59,120 € 50,650 € 48,450

29-08-2018 € 57,960 € 49,750 € 48,000

28-08-2018 € 57,490 € 49,590 € 47,690

27-08-2018 € 57,390 € 49,420 € 47,550

24-08-2018 € 56,310 € 48,640 € 46,770
Spread (l-f) -€ 5,230 -€ 2,960 -€ 1,230

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 prijzen door verminderde beschikbaarheid van de

kolencentrales. Echter zagen we vandaag al iets lagere prijzen t.o.v. de dagen ervoor door

de toename van de windproductie in NWE.  

De lange termijn prijzen (CAL19-CAL20) stegen deze week wederom hard en lijkt er niet

snel een einde van deze rally in zicht. Kolen worden gedreven door het aankoopseizoen in

Azie en CO2 zit ook in de lift. 

De prijs van olie is iets aan het corrigeren daar de storm in de golf van Mexico mee zal

vallen en de productie in de VS gewoon hoog zal blijven dit moment. Een harde daling is

echter op dit moment nog niet aan de orde. 

De $ won deze week iets aan waarde omdat het gezien wordt al veilig haven in deze

onrustige tijden. Daarnaast zien we ook veel valutas hard onderuit gaan, op dit moment

valt het dus mee met de schade aan de koers van de €. 

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 € 4,42 € 3,45 € 3,67 € 3,57

De kolenprijs zal waarschijnlijk niet gaan dalen, mogelijk wel afvlakken, echter i.c.m. de

hoge CO2 prijs en de onzekerheid omtrent de kerncentrales zal de markt waarschijnlijk

verder stijgen de komende week en lijkt een daling ver weg. 

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs werd deze week fors opgedreven door de startende aankoop van kolen in

India. Naast China is deze speler de twee na grootste importeur wereldwijd, en zal dit dus

zeer zeker de markt gaan beinvloeden. De prijs gaat waarschijnlijk omhoog. 

Een aantal weken geleden zaten we te wachten op het moment dat de prijs door de €18,-

ging, nu is hij al weer voor de 4de keer door de €21,- heen en lijkt een daling niet

aannemelijk op dit moment. 

In Euro per MWh

De spotprijzen zijn hoog door verminderde capaciteit van de kerncentrales in Belgie en in

Frankrijk. Wel zal een herstart van een grote centrale in Frankrijk en meer windproductie

de prijzen iets kunnen drukken de komende dagen. 

Op de spotmarkt zien we hogere prijzen daar het injecteren in de storages is begonnen en

door onderhoud aan het Noorse gasnet de markt toch af en toe nog wel short zat/zit. De

verwachting is een verdere stijging op de front maanden. 

 

De lange termijnprijzen gas (cal19/cal20) stegen deze week wederom, en de prijzen zijn

vandaag zelfs door de 24ct€/m3 gegaan. Deze keer werd de prijs gesteund door de

stijgende prijs van kolen.

De verwachting is dat de prijzen hoog zullen blijven en/of verder zullen stijgen 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. 


