
Weekly Update Energy Services 23-11-2018

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

22-11-2018 84,60$     € 74,13 € 20,92 62,02$        € 54,34 1,1413$        

21-11-2018 84,00$     € 73,68 € 20,49 63,34$        € 55,56 1,1401$        

20-11-2018 83,70$     € 73,46 € 19,46 63,30$        € 55,56 1,1394$        

19-11-2018 84,38$     € 73,66 € 18,93 66,38$        € 57,95 1,1455$        

16-11-2018 85,03$     € 74,53 € 19,11 67,38$        € 59,06 1,1409$        

15-11-2018 87,88$     € 77,42 € 19,00 67,33$        € 59,32 1,1351$        

14-11-2018 86,23$     € 76,06 € 19,73 66,28$        € 58,46 1,1337$        

13-11-2018 88,51$     € 78,45 € 20,14 65,31$        € 57,88 1,1283$        

12-11-2018 90,24$     € 80,29 € 20,50 69,55$        € 61,88 1,1239$        

09-11-2018 88,15$     € 78,18 € 19,50 71,63$        € 63,53 1,1276$        

Spread (l-f) 3,55$       € 4,05 -€ 1,42 9,61$          € 9,18 -0,0137 $       

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

22-11-2018 € 66,93 € 63,27 € 61,53 € 61,78

21-11-2018 € 66,78 € 62,54 € 60,88 € 61,13

20-11-2018 € 66,75 € 62,98 € 60,36 € 60,61

19-11-2018 € 65,99 € 63,15 € 59,40 € 59,65

16-11-2018 € 68,68 € 63,95 € 60,95 € 61,20

15-11-2018 € 68,88 € 63,86 € 60,84 € 61,09

14-11-2018 € 68,72 € 64,11 € 61,09 € 61,34

13-11-2018 € 69,52 € 65,44 € 61,57 € 61,82
12-11-2018 € 69,39 € 65,60 € 61,65 € 61,90

09-11-2018 € 66,70 € 63,10 € 60,50 € 60,75

Min verschil -€ 2,59 -€ 2,33 -€ 0,12 -€ 0,12

Datum Offpeak 

'19 Sett

Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak '22

Sett

22-11-2018 € 52,14 € 45,48 € 42,85 € 42,86

21-11-2018 € 51,73 € 45,72 € 42,78 € 42,79

20-11-2018 € 51,39 € 45,57 € 42,97 € 42,98

19-11-2018 € 51,27 € 45,52 € 44,04 € 43,56

16-11-2018 € 53,10 € 46,72 € 43,84 € 43,37

15-11-2018 € 53,27 € 47,38 € 44,37 € 43,90

14-11-2018 € 53,31 € 47,37 € 44,89 € 44,41

13-11-2018 € 53,71 € 48,42 € 45,71 € 45,23

12-11-2018 € 53,84 € 49,53 € 46,05 € 45,58

09-11-2018 € 51,65 € 47,48 € 44,45 € 44,67

Min verschil -€ 1,70 -€ 4,04 -€ 3,20 -€ 2,71

Max verschil € 0,88 € 0,00 € 0,07 € 0,08

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

22-11-2018 € 22,722 € 20,891 € 19,757 €ct 22,198 €ct 20,409 €ct 19,301

21-11-2018 € 22,532 € 20,715 € 19,501 €ct 22,013 €ct 20,237 €ct 19,051

20-11-2018 € 22,639 € 20,772 € 19,552 €ct 22,117 €ct 20,293 €ct 19,101

19-11-2018 € 22,593 € 20,882 € 19,678 €ct 22,072 €ct 20,401 €ct 19,224

16-11-2018 € 23,489 € 21,275 € 19,974 €ct 22,947 €ct 20,784 €ct 19,513

15-11-2018 € 23,934 € 21,461 € 20,076 €ct 23,382 €ct 20,966 €ct 19,613

14-11-2018 € 23,735 € 21,332 € 19,920 €ct 23,188 €ct 20,840 €ct 19,461

13-11-2018 € 24,146 € 21,838 € 20,373 €ct 23,589 €ct 21,335 €ct 19,903

12-11-2018 € 24,028 € 21,980 € 20,576 €ct 23,474 €ct 21,473 €ct 20,102

09-11-2018 € 22,923 € 21,327 € 20,084 €ct 22,394 €ct 20,835 €ct 19,621
Spread (l-f) € 0,190 € 0,176 € 0,256 €ct 0,186 €ct 0,172 €ct 0,250

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '19

Sett

Base '20

Sett

Base '21

Sett

22-11-2018 € 61,850 € 51,810 € 49,100

21-11-2018 € 61,900 € 51,740 € 49,160

20-11-2018 € 61,800 € 51,760 € 48,950

19-11-2018 € 61,550 € 51,400 € 48,840

16-11-2018 € 63,270 € 53,150 € 49,420

15-11-2018 € 63,250 € 52,750 € 49,610

14-11-2018 € 63,500 € 53,330 € 49,930

13-11-2018 € 63,450 € 54,080 € 50,870

12-11-2018 € 63,500 € 54,600 € 50,960

09-11-2018 € 61,300 € 52,800 € 49,250
Spread (l-f) -€ 0,550 € 0,990 € 0,150

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 hogere prijzen. Dit kwam voornamelijk door de

temperaturen die onder seizoensgemiddelde lagen. Echter is de verwachting dat de

temperaturen iets zullen stijgen, komende dagen, en daarmee de spot kan dalen.

De lange termijn prijzen (CAL19-CAL20) stegen iets door de stijgende kolenprijs en de

CO2 prijs deze week. We zien ook doordat de spot clearing hoger wordt, door de

beperkte productie in Belgie, dat er een risico premie in de NL prijs voor CAL 19 komt.

De olieprijs blijft dalen en dit komt door hoge voorraden in de VS en nog geen

fundamentele veranderingen aan de aanbod kant. De OPEC heeft wel aangegeven de

productie te willen verminderen, echter nog geen zichtbare daling op dit moment.  

De $ vs € koers veranderde deze week weinig. De beursen noteren nog steeds slechte

cijfers, echter is i.v.m. thanksgiving de markt een aantal dagen dicht/op een laag pitje.

De Brexit onderhandelingen verlopen daarnaast ook nog stroef. 

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 € 0,94 € 0,73 € 2,13 € 2,13

De komende week zal mogelijk deze risicopremie een groter effect hebben dan de

mogelijke daling van CO2, kolen, olie etc. Waardoor de prijs mogelijk tegen

verwachtingen in omhoog kan gaan. 

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs blijft volatiel en ook al is er een dalende trend te bekennen is er geen

echte vloeiende lijn te bekennen. De markt had gisteren wat weerstand door gebrek

aan handelaren uit de VS, die Thanksgiving aan het vieren zijn. 

Deze week kwam er nieuws in de markt vanuit Duitsland dat de bruinkool en steenkool

productie locaties daar mogelijk langer in gebruik zullen blijven. Dit veroorzaakte een

stijging in de emissie markt. 

In Euro per MWh

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

in Belgie. Het verschil met de spotprijzen in NL was zelfs €12/MWh gisteren, maar de

prijs liep woensdag bijna tegen de €200/MWh aan.

Op de spotmarkt zagen we een lichte stijging. De markt blijft nerveus, ook al is de

verwachting dat er iets warmer dan seizoensgemiddeld weer aankomt. Dit warmer

weer kan mogelijk de front iets drukken in de nabije dagen. 

 

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

weerstand in de markt was door de licht stijgende prijzen van kolen en CO2. Echter was

dit tegen de verwachting van analisten in. 

De verwachting van analisten blijft dan ook voor dit moment, waar de temperaturen

iets omhoog zullen gaan i.c.m. de dalende olie prijs en slechte berichten op de

aandelenmarkten dat de prijs kan dalen /zijwaarts bewegen.

Het is de verwachting dat Doel 1, 2, 4 in de loop van December weer online komen. Dit

naast de centrale Doel 3 en Tihange 1 die al weer online zijn. De verwachting is dat

Tihange 3 pas in Maart 19 terug komt en Tihange 2 pas per Juni 19.

Doordat er dus nog veel van de kerncentrales stilstaan en door het koudere weer zagen

we hogere spotprijzen. Doordat er uit omliggende landen nog stroom geimporteerd

wordt zien we nog geen extreem hoge prijzen op de CAL prijzen terug. 


