
Weekly Update Energy Services 27-9-2018

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

26-09-2018 97,80$     € 83,24 € 20,24 81,53$         € 69,39 1,1750$         

25-09-2018 97,80$     € 83,15 € 21,25 81,14$         € 68,98 1,1762$         

24-09-2018 98,80$     € 84,14 € 22,43 80,70$         € 68,72 1,1743$         

21-09-2018 97,73$     € 83,28 € 22,13 79,77$         € 67,97 1,1736$         

20-09-2018 97,50$     € 82,72 € 22,03 78,86$         € 66,91 1,1786$         

19-09-2018 97,54$     € 83,48 € 21,47 79,66$         € 68,18 1,1684$         

18-09-2018 95,63$     € 81,84 € 20,23 79,06$         € 67,66 1,1685$         

17-09-2018 95,76$     € 81,92 € 20,94 77,97$         € 66,70 1,1689$         

14-09-2018 94,28$     € 81,02 € 19,97 78,04$         € 67,06 1,1637$         

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

Spread (l-f) -2,85 $      -€ 2,05 -€ 1,34 -3,25 $         -€ 2,46 -0,0054 $       

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

26-09-2018 € 72,25 € 63,74 € 62,30 € 62,44

25-09-2018 € 73,37 € 65,15 € 63,25 € 63,39

24-09-2018 € 75,02 € 66,82 € 64,93 € 65,07

21-09-2018 € 73,00 € 64,80 € 62,91 € 63,05

20-09-2018 € 73,63 € 65,58 € 63,69 € 63,83

19-09-2018 € 70,77 € 63,66 € 61,77 € 61,91

18-09-2018 € 70,19 € 63,25 € 61,36 € 61,50

17-09-2018 € 70,15 € 63,08 € 61,19 € 61,33

14-09-2018 € 67,69 € 60,42 € 58,53 € 58,67

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

Min verschil -€ 2,77 -€ 3,08 -€ 2,63 -€ 2,63

Datum Offpeak 

'19 Sett

Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak '22

Sett

26-09-2018 € 55,35 € 46,78 € 42,58 € 42,47

25-09-2018 € 57,32 € 47,75 € 43,20 € 43,60

24-09-2018 € 57,91 € 49,11 € 44,63 € 45,03

21-09-2018 € 56,11 € 48,51 € 44,03 € 44,43

20-09-2018 € 57,08 € 48,62 € 44,95 € 45,35

19-09-2018 € 54,47 € 46,42 € 42,75 € 43,15

18-09-2018 € 53,75 € 46,06 € 42,51 € 42,91

17-09-2018 € 54,51 € 46,90 € 43,45 € 43,84

14-09-2018 € 52,25 € 43,57 € 42,56 € 42,95

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

Min verschil -€ 2,57 -€ 2,33 -€ 2,37 -€ 2,88

Max verschil € 3,10 € 3,21 € 0,33 € 0,00

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

26-09-2018 € 25,683 € 22,666 € 21,212 €ct 25,091 €ct 22,143 €ct 20,723

25-09-2018 € 26,345 € 23,075 € 21,497 €ct 25,738 €ct 22,543 €ct 21,001

24-09-2018 € 26,300 € 23,017 € 21,479 €ct 25,694 €ct 22,486 €ct 20,984

21-09-2018 € 25,865 € 22,739 € 21,278 €ct 25,269 €ct 22,215 €ct 20,787

20-09-2018 € 25,709 € 22,455 € 21,012 €ct 25,116 €ct 21,937 €ct 20,528

19-09-2018 € 25,577 € 22,386 € 20,885 €ct 24,987 €ct 21,870 €ct 20,403

18-09-2018 € 24,937 € 21,905 € 20,672 €ct 24,362 €ct 21,400 €ct 20,195

17-09-2018 € 25,196 € 21,960 € 20,664 €ct 24,615 €ct 21,454 €ct 20,188

14-09-2018 € 24,426 € 21,532 € 20,313 €ct 23,863 €ct 21,036 €ct 19,845

13-09-2018 € 24,466 € 21,598 € 20,362 €ct 23,902 €ct 21,100 €ct 19,893
Spread (l-f) € 1,257 € 1,134 € 0,899 €ct 1,228 €ct 1,108 €ct 0,878

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '19

Sett

Base '20

Sett

Base '21

Sett

26-09-2018 € 68,020 € 53,390 € 50,250

25-09-2018 € 69,820 € 54,380 € 50,750

24-09-2018 € 70,910 € 55,380 € 51,070

21-09-2018 € 68,400 € 54,750 € 50,570

20-09-2018 € 65,910 € 54,800 € 51,250

19-09-2018 € 63,050 € 52,640 € 48,880

18-09-2018 € 62,060 € 52,210 € 49,450

17-09-2018 € 62,750 € 52,840 € 49,750

14-09-2018 € 60,410 € 49,700 € 45,790

13-09-2018 € 62,270 € 51,530 € 47,320
Spread (l-f) -€ 5,750 -€ 1,860 -€ 2,930

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 hoog en stijgende door verminderde capaciteit van de kerncentrales in

Belgie en in Frankrijk. Nu er nieuws naar buiten is gebracht omtrent de latere terugkeer

van de kerncentrales lijkt een stijging logisch. 

Op de spotmarkt zagen we iets lagere prijzen door het long zitten van het systeem. Het

lijkt er wel op, door het omslaan van het weer, dat er mogelijkheid naar boven in de

markt zit. Analisten houden wel een slag om de arm, want de markt blijft volatiel.

 

De lange termijnprijzen gas (cal19/cal20) stegen deze week wederom onder druk van de

olieprijs en verwachting dat deze mogelijk weer naar de $100,- kan gaan door het

embargo tegen Iran vanuit de VS.

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

19, de lichte correctie van gisteren is daarin geen logische beweging en analisten

verwachten wederom een zijwaarts/opwaartse beweging komende week.

De lange termijnprijzen (cal19 en cal20) stegen aan het begin van de week en corrigeerde

fors gisteren. Het lijkt erop dat de markt het nieuws omtrent de kerncentrales al had

ingeprijsd en geen verrassing meer was. 

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

dalen de komende week, echter is de kans groot dat de stijging harder op de spotmarkt

zal gaan dan in Nederland. 

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 € 4,56 € 3,32 € 3,77 € 3,77

Alle signalen staan sinds eergisteren op een verdere stijging door de hoge commodity

prijzen, en issues in Belgie, echter lijkt de markt licht te corrigeren. Het is echter de

verwachting dat de prijzen de komende week zijwaarts/opwaarts zullen bewegen.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs blijft hoog, maar lijkt op dit moment de magische grens van $100,- nog niet

te gaan doorbreken. Het is daarnaast ook niet echt aannemelijk dat de prijs zal gaan dalen

naar niveaus onder de $95,-.

De prijs blijft volatiel. Het is de ene dag er bijna €1,- bij de volgende dag diezelfde €1,- er

weer vanaf. Het lijkt erop dat de markt richting aan het zoeken is, echter is de

verwachting wel dat de prijs rond de nieuwe bodem van €20,- zal blijven . 

De prijs van olie is gestegen door de naderende sancties vanuit de VS tegen Iran. Dit zorgt

ervoor dat een groot deel van de productie wegvalt, en met de hoge prijzen lijkt de OPEC

niet echt getriggerd om deze productie op de vangen op dit moment.

De $ verloor deze week iets aan waarde doordat handelaren iets meer risico willen

nemen na alle positieve nieuwsberichten omtrent de globale economie, en de

handelsoorlog tegen China is gestart en mogelijk de VS zelf negatief kan beinvloeden.

Kolen

CO2

Olie

€ - $

Op de spotmarkt (APX) zien we lichte daling, dit door verdere opwek vanuit wind op dit

moment en terugkeer van wat capaciteit in Nederland. De verwachting is wel dat de front

maanden zullen stijgen door het nieuws uit Belgie. 

De lange termijn prijzen (CAL19-CAL20) stegen hard aan het begin van de week en

daalden de afgelopen twee dagen. Het lijkt een lichte correctie, want met nieuws uit

Belgie dat de kerncentrales langer uit blijven staan is dit tegen de verwachting. 


