
Weekly Update Energy Services 2-11-2018

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

01-11-2018 91,70$     € 80,28 € 15,62 73,04$        € 63,94 1,1423$        

31-10-2018 94,20$     € 83,05 € 16,36 74,61$        € 65,78 1,1343$        

30-10-2018 95,00$     € 83,75 € 16,14 76,62$        € 67,55 1,1343$        

29-10-2018 95,65$     € 84,03 € 16,68 77,31$        € 67,92 1,1383$        

26-10-2018 95,25$     € 83,56 € 18,28 77,21$        € 67,74 1,1399$        

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$        

Spread (l-f) 7,10$       € 5,54 € 4,09 7,01$          € 5,59 0,0090$        

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

01-11-2018 € 65,14 € 61,25 € 59,28 € 59,53

31-10-2018 € 66,03 € 62,00 € 59,83 € 60,08

30-10-2018 € 66,25 € 61,96 € 59,79 € 60,04

29-10-2018 € 67,58 € 62,49 € 60,38 € 60,63

26-10-2018 € 68,75 € 63,48 € 61,37 € 61,62

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

Min verschil -€ 5,76 -€ 4,12 -€ 3,10 -€ 3,10

Datum Offpeak 

'19 Sett

Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak '22

Sett

01-11-2018 € 48,78 € 44,90 € 41,02 € 41,47

31-10-2018 € 50,18 € 45,86 € 41,90 € 42,34

30-10-2018 € 50,44 € 46,20 € 42,23 € 42,68

29-10-2018 € 51,89 € 47,37 € 43,18 € 43,62

26-10-2018 € 52,45 € 47,66 € 43,13 € 43,57

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

Min verschil -€ 6,57 -€ 4,73 -€ 3,85 -€ 4,16

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

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

01-11-2018 € 22,401 € 20,879 € 19,725 €ct 21,885 €ct 20,398 €ct 19,270

31-10-2018 € 23,108 € 21,529 € 20,342 €ct 22,575 €ct 21,033 €ct 19,873

30-10-2018 € 23,203 € 21,577 € 20,389 €ct 22,668 €ct 21,080 €ct 19,919

29-10-2018 € 23,756 € 22,016 € 20,772 €ct 23,208 €ct 21,508 €ct 20,293

26-10-2018 € 23,463 € 21,832 € 20,555 €ct 22,922 €ct 21,329 €ct 20,081

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
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

01-11-2018 € 60,000 € 50,360 € 46,440

31-10-2018 € 60,500 € 51,100 € 47,180

30-10-2018 € 60,940 € 52,330 € 48,410

29-10-2018 € 61,550 € 52,630 € 48,710

26-10-2018 € 62,870 € 53,170 € 49,250

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
Spread (l-f) € 6,920 € 4,470 € 4,680

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 iets hogere prijzen door lagere windproductie. De

verwachting is wel dat de windopwek zal toenemen en hiermee de prijzen zal gaan

drukken de komende dagen i.c.m. de warmere temperaturen. 

De lange termijn prijzen (CAL19-CAL20) zakten deze week hard. Dit kwam door forse

correcties op zowel CO2, als kolenprijs gebied. Iets wat tegen de verwachting is, maar

de trend van de wereldwijde markten wel volgt. 

De olieprijs ging de afgelopen dagen omlaag, dit omdat de Amerikanen hun productie

aan het opschroeven zijn en de markten over het algemeen negatief gestemd zijn. Iets

wat mogelijk de prijzen verder zal doen dalen de komende week. 

De $ vs € koers veranderde deze week weinig. Het lijkt erop dat de markt meer richting

zal krijgen na de tussentijdse verkiezingen in Amerika, welke begin van komende week

afgerond zullen zijn in de VS. 

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 € 0,00 € 0,00 € 0,00

De komende week is de verwachting, anders dan de voorgaande weken, dat de prijzen

mogelijk iets verder naar beneden kunnen gaan en/of zijwaarts kunnen gaan, maar de

prijzen blijven volatiel door de onderliggende grondstof markten. 

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs ging gisteren hard onderuit. Dit door de bearish stemming van de

wereldwijde markten. We zijn nu op een niveau gekomen wat we al enige tijd niet meer

hebben gezien en de nieuwe bodem lijkt $90,- te zijn. 

De prijs ging deze week hard onderuit. Dit komt doordat Groot-Brittannie mogelijk na

de Brexit niet meer aan de handel zal deelnemen, en daardoor een drukkend effect

ontstaat, de politiek lijkt een belangrijke drijfveer voor de prijs te zijn. 

In Euro per MWh

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

in Belgie. De spotprijzen noteren op dit moment rond de €80/MWh, wat nog steeds

hoog is, maar lager dan de prijzen t.o.v. voorgaande weken. 

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

door de boven seizoensgemiddelde temperaturen op dit moment.

 

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

al in elkaar gedrukt, en deze week volgden ook Cal-20 en Cal-21 door de negatieve

sentimenten in de wereldwijde markten. 

De verwachting is nu geheel anders dan de vorige weken. De markten zijn dermate

negatief gestemd dat de prijs, volgens analisten, nog mogelijk iets verder kan dalen op

dit moment. 

Medio November is de verwachting dat nog 1 kerncentrale van de 6 die nu offline zijn

weer online zal komen, en dit zal de komende weken erna, indien succesvol, de richting

van de markt gaan bepalen op zowel de spot, front, als langere termijn. 

De verwachting, de komende week, is door de algehele dalende prijzen van de

commodities dat de prijs ook in Belgie kan gaan dalen. Iets wat natuurlijk met 1 uit 7

centrales beschikbaar, op dit moment, tegen de verwachting is. 


