
Weekly Update Energy Services 14-9-2018

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

13-09-2018 94,95$     € 81,19 € 18,90 78,28$         € 66,93 1,1695$         

12-09-2018 95,73$     € 82,35 € 22,95 79,70$         € 68,56 1,1625$         

11-09-2018 96,75$     € 83,49 € 24,18 79,45$         € 68,56 1,1588$         

10-09-2018 95,75$     € 82,48 € 25,23 77,56$         € 66,81 1,1609$         

07-09-2018 93,70$     € 81,13 € 23,22 77,29$         € 66,92 1,1550$         

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$         

Spread (l-f) -3,70 $      -€ 2,62 € 2,19 -0,84 $         -€ 0,26 -0,0081 $       

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

13-09-2018 € 69,50 € 62,23 € 60,34 € 60,48

12-09-2018 € 72,30 € 65,03 € 63,14 € 63,28

11-09-2018 € 72,78 € 65,75 € 63,86 € 64,00

10-09-2018 € 72,34 € 65,75 € 63,86 € 64,00

07-09-2018 € 69,78 € 63,75 € 62,31 € 62,45

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

Min verschil -€ 3,28 -€ 3,52 -€ 3,52 -€ 3,52

Datum Offpeak 

'19 Sett

Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak '22

Sett

13-09-2018 € 52,92 € 44,82 € 42,25 € 42,65

12-09-2018 € 57,22 € 49,13 € 45,44 € 45,82

11-09-2018 € 57,93 € 49,91 € 46,18 € 46,56

10-09-2018 € 58,16 € 50,28 € 46,41 € 46,79

07-09-2018 € 55,88 € 47,91 € 44,81 € 45,80

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

Min verschil -€ 5,24 -€ 5,47 -€ 4,16 -€ 4,14

Max verschil € 1,36 € 0,00 € 0,30 € 0,00

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

13-09-2018 € 24,466 € 21,598 € 20,362 €ct 23,902 €ct 21,100 €ct 19,893

12-09-2018 € 25,060 € 21,913 € 20,583 €ct 24,482 €ct 21,408 €ct 20,108

11-09-2018 € 25,841 € 22,382 € 20,932 €ct 25,245 €ct 21,866 €ct 20,449

10-09-2018 € 26,068 € 22,633 € 21,282 €ct 25,467 €ct 22,111 €ct 20,791

07-09-2018 € 25,007 € 21,866 € 20,671 €ct 24,430 €ct 21,362 €ct 20,194

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
Spread (l-f) € 1,056 € 0,836 € 0,624 €ct 1,032 €ct 0,817 €ct 0,610

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '19

Sett

Base '20

Sett

Base '21

Sett

13-09-2018 € 62,270 € 51,530 € 47,320

12-09-2018 € 65,010 € 54,700 € 50,490

11-09-2018 € 65,850 € 55,640 € 50,580

10-09-2018 € 65,610 € 55,560 € 50,440

07-09-2018 € 63,280 € 52,780 € 48,750

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
Spread (l-f) -€ 3,070 -€ 1,430 € 0,630

Alle spreads geven waarde weer van oudste datum minus nieuwste datum (l-f) = last minus first
De Daily Update is een publicatie van Energy Services alle rechten voorbehouden. Deze publicatie bevat algemene prijsinformatie en kan niet worden opgevat als juridisch 
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Op de spotmarkt (APX) zien we hoge prijzen door verminderde renewable opwek, echter

is er wel een toename van de windproductie in Duitsland verwacht de komende dagen.

Echter met de hogere temperaturen zal de vraag ook licht stijgen. 

De lange termijn prijzen (CAL19-CAL20) daalden gisteren tot net onder het niveau van

sluiting van de voorgaande week. Dit werd veroorzaakt door de daling van CO2 en

daardoor ook gas, en daarmee werd de druk op Elektra deels weggenomen.

De prijs van olie is iets aan het corrigeren daar de storm die de kust van Oost Amerika zou

moeten raken mee zal vallen. Een harde daling is echter op dit moment nog niet aan de

orde, maar een deel van die druk is wel uit de prijzen aan het gaan.  

De $ verloor deze week iets aan waarde, echter niets echt noemenswaardig. Er is nu een

afwachtende stance vanuit handelaren omtrent nieuwe gesprekken tussen de VS en China

- nadat eerdere gesprekken op niets uitgelopen zijn. 

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 € 5,11 € 3,26 € 2,02 € 1,92

De vraag is echter welke richting de CO2 prijs zal gaan volgen de komende week,

analisten zijn verdeeld hieromtrent, echter lijkt het logischer dat we weer omhoog gaan

dan omlaag en daarmee ook weer de prijs van Elektriciteit omhoog zien gaan. 

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs werd deze week fors opgedreven door hoge vraag vanuit Azie, echter zakte

de prijs iets gisteren. Er is echter geen vermindering van de vraag en analisten verwachten 

verdere stijgingen in de toekomst.

CO2 zakte plots met €4,05. De reden erachter is nog steeds een raadsel voor veel

handelaren/analisten en het lijkt daarom ook een storm in een glas op dit moment, daar

er geen fundamentele aanwijzingen zijn dat er een verdere daling komt. 

In Euro per MWh

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

Frankrijk. De vraag in Frankrijk is op dit moment hoog te noemen en ook zien we dat de

spot +/-€2/MWh hoger noteert in BE dan in NL. 

Op de spotmarkt zien we lagere prijzen, door de druk van de cal strip die omlaag is gegaan

de laatste dagen, en ook de warmere temperaturen die voorspeld worden voor

aankomende week. 

 

De lange termijnprijzen gas (cal19/cal20) daalden de afgelopen dagen plots door de forse

daling van de CO2 prijzen. De markt is op zoek naar richting, en ook al daalde de CO2 prijs

van de grote van de daling nergens anders op gebaseerd. 

De verwachting is eigenlijk dat de correctie mooi is voor de markt op dit moment, echter

lijkt het erop dat het alleen door de daling van de CO2 komt, en daardoor is het risico

groot dat het snel weer de andere kant op kan gaan met de markt. 

De lange termijnprijzen (cal19 en cal20) zijn gisteren onderuit gegaan onder druk van CO2

en gas, echter is de druk op de prijzen nog wel groot in Belgie naar de winter toe. De

onzekerheid omtrent de kerncentrales blijft aanhouden. 

De verwachting is dan ook dat de prijzen licht gecorrigeerd zijn, echter is de kans groot

dat de markt in de nabije toekomst weer de andere kant op zal gaan in Belgie. 


