
Weekly Update Energy Services 9-11-2018

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

08-11-2018 89,09$     € 78,53 € 19,56 70,86$        € 62,46 1,1344$        

07-11-2018 91,90$     € 80,37 € 18,62 72,28$        € 63,21 1,1435$        

06-11-2018 89,40$     € 78,18 € 17,57 71,74$        € 62,74 1,1435$        

05-11-2018 90,67$     € 79,43 € 17,23 72,68$        € 63,67 1,1415$        

02-11-2018 92,90$     € 81,54 € 17,08 72,69$        € 63,80 1,1393$        

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$        

Spread (l-f) 6,16$       € 5,03 -€ 1,28 6,35$          € 5,27 0,0055$        

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

08-11-2018 € 67,18 € 63,36 € 60,75 € 61,00

07-11-2018 € 66,43 € 62,47 € 60,02 € 60,27

06-11-2018 € 65,22 € 61,25 € 59,18 € 59,43

05-11-2018 € 65,26 € 60,65 € 58,86 € 59,11

02-11-2018 € 65,46 € 61,14 € 59,35 € 59,60

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

Min verschil -€ 1,57 -€ 0,12 -€ 0,62 -€ 0,62

Datum Offpeak 

'19 Sett

Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak '22

Sett

08-11-2018 € 52,19 € 48,19 € 45,17 € 45,39

07-11-2018 € 51,15 € 47,33 € 43,96 € 44,23

06-11-2018 € 49,50 € 46,45 € 42,87 € 43,09

05-11-2018 € 49,46 € 46,29 € 42,70 € 42,93

02-11-2018 € 49,35 € 45,58 € 41,61 € 42,05

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

Min verschil -€ 0,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Max verschil € 3,41 € 3,29 € 4,15 € 3,92

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

08-11-2018 € 22,942 € 21,355 € 20,110 €ct 22,413 €ct 20,863 €ct 19,646

07-11-2018 € 23,081 € 21,363 € 20,045 €ct 22,549 €ct 20,870 €ct 19,583

06-11-2018 € 22,689 € 21,097 € 19,933 €ct 22,166 €ct 20,611 €ct 19,473

05-11-2018 € 22,628 € 21,029 € 19,835 €ct 22,106 €ct 20,544 €ct 19,378

02-11-2018 € 22,901 € 21,197 € 19,971 €ct 22,373 €ct 20,708 €ct 19,511

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
Spread (l-f) € 0,541 € 0,476 € 0,385 €ct 0,529 €ct 0,465 €ct 0,376

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '19

Sett

Base '20

Sett

Base '21

Sett

08-11-2018 € 61,680 € 53,350 € 50,000

07-11-2018 € 60,900 € 52,400 € 48,800

06-11-2018 € 59,420 € 51,040 € 48,260

05-11-2018 € 59,800 € 50,830 € 47,730

02-11-2018 € 59,730 € 50,630 € 47,500

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
Spread (l-f) € 1,190 -€ 0,180 -€ 0,750

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. 

In Euro per MWh

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

in Belgie, maar wederom iets lager deze week. Er zijn echter nog steeds outliers

gedurende de dag met prijzen boven de €90,- 

Op de spotmarkt zagen we deze week eigenlijk niet veel terug van een productie

probleem in Noorwegen. Er komen wel onder seizoensgemiddelde temperaturen aan

wat mogelijk voor een iets opwaartse druk kan zorgen op de front maanden.

 

De lange termijnprijzen gas (cal19/cal20) stegen licht, en dit kwam doordat er nog wat

weerstand in de markt was door de stijgende CO2 prijzen en de tussentijdse stijging van

kolen een aantal dagen terug.

De verwachting is van handelaren dat deze weerstand uit de markt zal gaan de

komende week en mogelijk een lichte daling / zijwaartse beweging teweeg zal brengen. 

Volgende week 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. 

Indien de opstart van de kerncentrale succesvol zal zijn zal het mogelijk de prijzen in de

Belgische markt iets omlaag trekken en zal het voor verlichting zorgen. Indien dit niet

succesvol is zal de markt omhoog gaan in Belgie (is de verwachting)

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 € 2,04 € 2,71 € 1,89 € 1,89

De komende week komt naar verwachting 1 van de 6 kerncentrales in Belgie terug

online. Dit zal mogelijk iets van verlichting verzorgen in Belgie en mogelijk een iets

verlichtende factor verzorgen voor CAL 19 de komende week. 

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs ging eergisteren hard omhoog in één dag, echter was het sentiment er al

snel weer uit en dat zagen we gisteren al met een forse correctie omlaag. Handelaren

verwachten dan ook verder volatiele prijsbewegingen. 

Vorige week was het nieuws dat GB mogelijk na de Brexit niet meer aan de handel zal

deelnemen, en daarmee de prijzen deed dalen, maar door bericht dat de Duitse

minister Schultz extra belasting op CO2 uitstoot wil doorvoeren steeg de prijs weer. 

De olieprijs blijft dalen en dit komt voornamelijk doordat handelaren verwachten dat

China mogelijk (als grootste importeur) als gevolg van de handelsoorlog mogelijk

minder zal aankopen in de nabije toekomst.  

De $ vs € koers veranderde deze week weinig. De FED zal de rente niet gaan verhogen,

wat toch voor iets negatief sentiment zorgt op de beursen, en 25% van handelaren

vertrouwen er niet op dat de Brexit zal rondkomen voor 2019. 

Kolen

CO2

Olie

€ - $

Op de spotmarkt (APX) zagen we iets lagere prijzen door hogere windproductie. De

verwachting is wel dat de onder seizoensgemiddelde temperaturen in de komende

week mogelijk wat druk kan zetten op de front maanden. 

De lange termijn prijzen (CAL19-CAL20) stegen deze week tegen de verwachting is door

de tussentijdse stijging van de kolenprijs en de CO2 prijzen. De kolenprijs corrigeerde

dan wel, maar CO2 nog niet en zorgt voor weerstand. 


