
Weekly Update Energy Services 12-10-2018

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

11-10-2018 94,26$     € 81,32 € 19,87 81,19$        € 70,04 1,1591$        

10-10-2018 94,90$     € 82,16 € 19,46 81,94$        € 70,94 1,1550$        

09-10-2018 97,17$     € 84,49 € 20,79 84,92$        € 73,83 1,1501$        

08-10-2018 98,55$     € 85,86 € 21,94 84,52$        € 73,64 1,1478$        

05-10-2018 99,65$     € 86,64 € 22,16 84,16$        € 73,17 1,1502$        

04-10-2018 99,90$     € 86,84 € 21,34 84,58$        € 73,52 1,1504$        

03-10-2018 99,97$     € 86,95 € 21,18 86,04$        € 74,84 1,1497$        

02-10-2018 99,20$     € 85,67 € 20,98 84,40$        € 72,89 1,1579$        

01-10-2018 99,63$     € 84,79 € 21,37 81,53$        € 69,39 1,1750$        

28-09-2018 98,17$     € 83,55 € 21,21 81,53$        € 69,39 1,1750$        

Spread (l-f) 3,91$       € 2,23 € 1,34 0,34$          -€ 0,65 0,0158$        

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

11-10-2018 € 69,25 € 64,81 € 62,54 € 62,79

10-10-2018 € 70,66 € 65,81 € 63,54 € 63,79

09-10-2018 € 73,48 € 67,86 € 65,59 € 65,84

08-10-2018 € 74,05 € 67,56 € 65,75 € 66,00

05-10-2018 € 73,67 € 66,92 € 64,87 € 64,97

04-10-2018 € 72,92 € 66,17 € 64,12 € 64,22

03-10-2018 € 72,57 € 65,58 € 63,53 € 63,63

02-10-2018 € 72,23 € 65,49 € 63,44 € 63,54
01-10-2018 € 72,17 € 64,50 € 62,45 € 62,55

28-09-2018 € 72,30 € 63,89 € 62,45 € 62,59

Min verschil -€ 4,80 -€ 3,05 -€ 3,21 -€ 3,21

Datum Offpeak 

'19 Sett

Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak '22

Sett

11-10-2018 € 53,89 € 47,58 € 43,10 € 43,03

10-10-2018 € 55,66 € 49,58 € 45,19 € 45,29

09-10-2018 € 57,20 € 51,62 € 47,13 € 47,23

08-10-2018 € 58,19 € 51,58 € 46,37 € 46,13

05-10-2018 € 57,72 € 50,35 € 46,39 € 46,30

04-10-2018 € 57,57 € 49,26 € 45,30 € 45,21

03-10-2018 € 57,49 € 48,76 € 44,81 € 44,71

02-10-2018 € 56,70 € 48,31 € 44,36 € 44,26

01-10-2018 € 56,04 € 47,99 € 44,04 € 43,94

28-09-2018 € 55,89 € 47,75 € 43,43 € 43,31

Min verschil -€ 4,30 -€ 4,03 -€ 4,03 -€ 4,20

Max verschil € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

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

11-10-2018 € 24,231 € 22,007 € 20,569 €ct 23,672 €ct 21,500 €ct 20,095

10-10-2018 € 24,751 € 22,550 € 21,100 €ct 24,180 €ct 22,030 €ct 20,614

09-10-2018 € 25,368 € 22,915 € 21,408 €ct 24,783 €ct 22,387 €ct 20,914

08-10-2018 € 25,769 € 23,256 € 21,643 €ct 25,175 €ct 22,720 €ct 21,144

05-10-2018 € 26,282 € 23,713 € 22,242 €ct 25,676 €ct 23,166 €ct 21,729

04-10-2018 € 26,019 € 23,589 € 22,109 €ct 25,419 €ct 23,045 €ct 21,599

03-10-2018 € 25,401 € 23,054 € 21,804 €ct 24,815 €ct 22,522 €ct 21,301

02-10-2018 € 25,555 € 23,200 € 21,800 €ct 24,966 €ct 22,665 €ct 21,297

01-10-2018 € 25,611 € 23,317 € 22,160 €ct 25,021 €ct 22,779 €ct 21,649

28-09-2018 € 24,989 € 22,621 € 21,464 €ct 24,413 €ct 22,099 €ct 20,969
Spread (l-f) € 0,000 € 0,000 € 0,000 €ct 0,000 €ct 0,000 €ct 0,000

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '19

Sett

Base '20

Sett

Base '21

Sett

11-10-2018 € 67,630 € 54,250 € 50,510

10-10-2018 € 69,610 € 55,620 € 52,330

09-10-2018 € 71,820 € 57,610 € 54,210

08-10-2018 € 72,130 € 58,150 € 53,630

05-10-2018 € 71,580 € 56,500 € 52,750

04-10-2018 € 71,130 € 55,680 € 52,100

03-10-2018 € 70,570 € 55,370 € 51,750

02-10-2018 € 70,300 € 55,270 € 51,650

01-10-2018 € 69,060 € 54,200 € 51,200

28-09-2018 € 68,380 € 54,180 € 51,040
Spread (l-f) € 0,750 -€ 0,070 € 0,530

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 
danwel financieel advies voor specifieke situaties. Deze data word uitsluitend ter informatie verstrekt. 

Op de spotmarkt (APX) zien we lichte daling, echter door de lagere opwek vanuit Wind

in Duitsland ging de markt daar €2/MWh omhoog. De markten in omringende landen

zijn dus gelijk en/of hoger dan in NL op dit moment.

De lange termijn prijzen (CAL19-CAL20) corrigeerde hard deze week door de dalende

CO2 prijs, dalende kolenprijs, en de terugkeer van de Clauscentrale (gascentrale) in

Limburg zorgden ervoor dat de prijs onder druk kwam te staan.

De olieprijs ging de afgelopen dagen omlaag, iets wat Donald Trump iets zal gaan

helpen in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in de VS. De voorraden in de VS

stegen ook t.o.v. de verwachtingen dus de druk lijkt iets van de prijzen. 

De $ verloor deze week iets aan waarde, doordat de beursen slechte dagen hadden, en

gisteren zelfs de slechtste dag in 8 maanden hadden. De IMF waarschuwde zelfs voor

mogelijke handelsoorlogen en valuta devaluaties, dus niet erg positief. 

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 € 0,00 € 0,92 € 0,09 € 0,24

De verwachting is wel dat de correcte te fors was, de commodities volatiel blijven, en

dus een zijwaartse/opwaartse richting de komende week wordt verwacht, want de

daling deze week was tegen alle verwachting in en lijkt niet langdurig te zijn. 

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs ging de afgelopen dagen omlaag. De algehele trend van de beursen en

markten wereldwijd is de afgelopen dagen omlaag en daardoor ontkomt kolen hier ook

niet aan, echter zal dit naar verwachting wel tijdelijk zijn. 

De prijs blijft volatiel. Het is de ene dag er iets af en de volgende dag weer iets bij. Het

lijkt erop dat de markt nog steeds richting aan het zoeken is, echter is de verwachting

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

In Euro per MWh

De spotprijzen zijn nog steeds hoog door verminderde capaciteit van de kerncentrales

in Belgie en in Frankrijk. De spotprijzen zijn nog steeds rond het niveau van €61 /MWh

wat een verschil is van +€4/MWh t.o.v. Nederland en Duitsland.

Op de spotmarkt zagen we iets lagere prijzen door de lage vraag op dit moment door de

ongebruikelijk hoge temperaturen. Dit zal de aankomende dagen niet anders zijn

waardoor de prijs op de korte termijn mogelijk verder zal dalen. 

 

De lange termijnprijzen gas (cal19/cal20) daalden deze week door de dalende olieprijs,

echter zien we nog steeds wel risico premies in de markt zitten en verdwijnen die

minimaal. 

De verwachting is dat de prijzen wel met de nadere wintermaanden en opwek vanuit

gascentrales, en dus aantrekkende vraag, de komende periode zullen gaan stijgen. De

komende week wordt dan ook een zijwaartse/opwaartse richting verwacht.

De lange termijnprijzen (cal19 en cal20) corrigeerden fors deze week en waren

Nederland en Duitsland aan het volgen. Echter lijkt het erop met de onzekerheid in

Belgie omtrent opwek naar de winter toe dat dit niet langdurig zal zijn.

De verwachting is hetzelfde als in Nederland dat de prijzen mogelijk zijwaarts/opwaarts

zullen zijn de komende week en analisten verwachten dan ook dat de daling van deze

week van korte duur zal zijn. 


