
Weekly Update Energy Services 26-10-2018

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

25-10-2018 96,44$     € 84,81 € 19,08 76,36$        € 67,15 1,1371$        

24-10-2018 97,25$     € 85,20 € 19,61 75,82$        € 66,43 1,1414$        

23-10-2018 97,48$     € 85,02 € 19,23 76,74$        € 66,93 1,1466$        

22-10-2018 98,40$     € 85,91 € 19,00 79,50$        € 69,41 1,1454$        

19-10-2018 98,80$     € 85,81 € 19,71 80,05$        € 69,53 1,1514$        

18-10-2018 97,50$     € 85,10 € 19,74 79,68$        € 69,55 1,1457$        

17-10-2018 96,25$     € 83,78 € 19,27 79,99$        € 69,62 1,1489$        

16-10-2018 96,23$     € 83,26 € 19,29 81,53$        € 70,54 1,1558$        

15-10-2018 94,90$     € 81,96 € 18,58 80,72$        € 69,72 1,1578$        

12-10-2018 95,18$     € 82,30 € 20,37 80,50$        € 69,61 1,1565$        

Spread (l-f) -1,26 $     -€ 2,51 € 1,29 4,14$          € 2,46 0,0193$        

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

25-10-2018 € 69,63 € 63,75 € 61,38 € 61,63

24-10-2018 € 69,35 € 64,50 € 61,50 € 61,75

23-10-2018 € 69,63 € 63,13 € 60,13 € 60,38

22-10-2018 € 70,55 € 65,03 € 62,03 € 62,28

19-10-2018 € 70,90 € 65,37 € 62,38 € 62,63

18-10-2018 € 69,40 € 64,05 € 61,65 € 61,90

17-10-2018 € 69,72 € 64,60 € 62,18 € 62,43

16-10-2018 € 70,27 € 64,88 € 62,75 € 63,00
15-10-2018 € 70,54 € 65,07 € 62,80 € 63,05

12-10-2018 € 70,32 € 65,86 € 63,59 € 63,84

Min verschil -€ 1,27 -€ 2,11 -€ 2,21 -€ 2,21

Datum Offpeak 

'19 Sett

Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak '22

Sett

25-10-2018 € 53,44 € 48,14 € 43,48 € 43,92

24-10-2018 € 55,12 € 48,08 € 44,27 € 44,71

23-10-2018 € 53,44 € 48,43 € 44,75 € 45,62

22-10-2018 € 54,22 € 48,47 € 43,73 € 44,60

19-10-2018 € 55,35 € 49,62 € 44,87 € 44,64

18-10-2018 € 53,73 € 48,09 € 43,92 € 43,70

17-10-2018 € 53,73 € 48,14 € 44,20 € 43,98

16-10-2018 € 54,49 € 48,22 € 44,04 € 43,72

15-10-2018 € 54,69 € 48,47 € 44,57 € 44,26

12-10-2018 € 55,00 € 49,06 € 45,16 € 45,06

Min verschil -€ 1,91 -€ 1,48 -€ 1,68 -€ 1,70

Max verschil € 0,00 € 0,06 € 0,00 € 0,23

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

25-10-2018 € 24,038 € 22,241 € 20,958 €ct 23,484 €ct 21,728 €ct 20,475

24-10-2018 € 24,213 € 22,223 € 20,800 €ct 23,655 €ct 21,711 €ct 20,320

23-10-2018 € 24,459 € 22,350 € 20,872 €ct 23,895 €ct 21,835 €ct 20,391

22-10-2018 € 24,650 € 22,318 € 20,809 €ct 24,082 €ct 21,803 €ct 20,329

19-10-2018 € 25,140 € 22,630 € 20,881 €ct 24,560 €ct 22,108 €ct 20,400

18-10-2018 € 24,424 € 22,103 € 20,635 €ct 23,861 €ct 21,593 €ct 20,159

17-10-2018 € 24,481 € 22,138 € 20,600 €ct 23,917 €ct 21,628 €ct 20,125

16-10-2018 € 24,754 € 22,421 € 20,803 €ct 24,183 €ct 21,904 €ct 20,323

15-10-2018 € 25,007 € 22,587 € 20,983 €ct 24,430 €ct 22,066 €ct 20,499

12-10-2018 € 24,941 € 22,639 € 21,154 €ct 24,366 €ct 22,117 €ct 20,666
Spread (l-f) € 0,000 € 0,138 € 0,358 €ct 0,000 €ct 0,135 €ct 0,350

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '19

Sett

Base '20

Sett

Base '21

Sett

25-10-2018 € 63,830 € 53,700 € 49,330

24-10-2018 € 64,500 € 53,880 € 50,500

23-10-2018 € 64,450 € 53,580 € 50,150

22-10-2018 € 66,070 € 54,110 € 50,680

19-10-2018 € 66,920 € 54,830 € 51,120

18-10-2018 € 65,830 € 53,900 € 50,500

17-10-2018 € 67,000 € 54,230 € 50,880

16-10-2018 € 68,330 € 54,500 € 50,850

15-10-2018 € 68,850 € 55,050 € 51,400

12-10-2018 € 69,000 € 55,590 € 51,850
Spread (l-f) € 5,170 € 1,890 € 2,520

Alle spreads geven waarde weer van oudste datum minus nieuwste datum (l-f) = last minus first
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Op de spotmarkt (APX) zagen we de afgelopen normale prijzen, echter is de verwachting 

dat de koudere periode die aankomende dagen komt, de front maanden en spot

omhoog zal jagen door de verminderde beschikbaarheid in Belgie.

De lange termijn prijzen (CAL19-CAL20) veranderden week op week eigenlijk weinig

voor CAL 19, voor CAL20-21 zagen we wel een daling door de dalende kolenprijs die dus

verder in de toekomst meer druk naar beneden veroorzaakte. 

De olieprijs ging de afgelopen dagen omlaag, maar de vraag is nu welke kant de

financiele markten heen gaan, als die verder gaan dalen in de nabije toekomst zal olie

naar verwachting van analisten ook mee.

De $ bewoog deze week in het voordeel van de $, dit kwam voornamelijk door de

groene cijfers die werden gepubliceerd door de Amerikaanse technologie bedrijven. Het

lijkt momenteel nog goed te gaan, maar de stemming is verder niet 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 € 0,28 € 0,62 € 1,25 € 1,25

De komende weken wordt het interessant wat GB zal doen met de CO2, en de koudere

dagen zullen veroorzaken op de spot (door mindere capaciteit in BE beschikbaar) en dit

zal de richting komende week gaan bepalen.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs heeft een kleine daling ingezet, echter lijkt dit een tegenstrijdige beweging

en daar de vraag in Azie nog steeds hoog is blijft de verwachting dat deze prijsniveaus in

de markt zullen blijven. 

De prijs blijft fluctureren tussen de €19 - €20 op dit moment. De verwachting is dat dit

door zal zetten, maar de ogen zijn gericht op Groot Brittanie, als die aankondigen CO2

rechten niet meer te kopen (in de toekomst) komt er weer aanbod in de markt. 

In Euro per MWh

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

in Belgie en in Frankrijk. De spotprijzen zijn in Belgie nog steeds hoog, en zien we steeds

vaker prijzen boven de €100,- per uur terug op de BELPEX.

Op de spotmarkt zagen we iets lagere prijzen doordat het systeem long zat (voldoende

aanbod) en lijkt het erop dat er mogelijk nog iets meer druk op de prijzen kan komen en

verdere daling mogelijk is op de spot. 

 

De lange termijnprijzen gas (cal19/cal20) daalden deze week. Cal-19 werd geheel in

elkaar gedrukt, echter zien we dit fenomeen nog niet terug in CAL20-21. Het lijkt erop

dat de beurzen de prijzen voor deze jaren nog hoog houden.

De verwachting is dat de komende week de prijzen zijwaarts/opwaarts zullen gaan

bewegen daar het iets koeler weer wordt en de capaciteit in Belgie problematisch zal

kunnen worden. 

De lange termijnprijzen (cal19 en cal20) corrigeerden fors deze week en het lijkt erop

dat de risicopremies uit de markt gaan op dit moment, wat verrassend is omdat er maar

1 van de 7 centrales draait op dit moment.

De verwachting is dat de komende week, door de koudere dagen, de vraag op de spot

zal stijgen en daardoor krapte zal ontstaan die de prijs nog verder op kan drijven - op

zowel de spot - als de lange termijn prijzen. 


