
Weekly Update Energy Services 3-12-2018

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

30-11-2018 86,20$     € 75,77 € 20,50 62,34$        € 54,79 1,1377$        

29-11-2018 86,05$     € 75,54 € 20,02 60,04$        € 52,71 1,1392$        

28-11-2018 85,50$     € 75,13 € 19,29 59,03$        € 51,87 1,1380$        

27-11-2018 85,60$     € 75,83 € 19,63 61,16$        € 54,18 1,1288$        

26-11-2018 85,15$     € 75,21 € 19,83 60,30$        € 53,26 1,1322$        

23-11-2018 83,99$     € 73,97 € 20,21 60,13$        € 52,95 1,1355$        

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$        

Spread (l-f) -1,82 $     -€ 2,10 -€ 1,57 4,04$          € 3,16 0,0078$        

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

30-11-2018 € 67,25 € 63,00 € 60,79 € 61,56

29-11-2018 € 67,15 € 62,63 € 60,42 € 61,19

28-11-2018 € 66,81 € 62,39 € 60,21 € 61,00

27-11-2018 € 67,26 € 62,86 € 60,68 € 61,47

26-11-2018 € 66,10 € 61,52 € 60,12 € 60,37

23-11-2018 € 67,41 € 63,05 € 61,31 € 61,56

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

Min verschil -€ 0,16 -€ 0,27 -€ 0,74 -€ 0,22

Datum Offpeak 

'19 Sett

Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak '22

Sett

30-11-2018 € 52,26 € 45,76 € 42,13 € 41,82

29-11-2018 € 51,94 € 45,68 € 42,08 € 41,78

28-11-2018 € 51,39 € 45,29 € 41,89 € 41,60

27-11-2018 € 52,22 € 45,68 € 42,47 € 42,18

26-11-2018 € 51,03 € 44,59 € 42,22 € 42,23

23-11-2018 € 52,06 € 45,89 € 43,60 € 43,61

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

Min verschil € 0,04 -€ 0,13 -€ 1,91 -€ 1,79

Max verschil € 1,23 € 1,17 € 0,24 € 0,22

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

30-11-2018 € 22,645 € 20,770 € 19,465 €ct 22,123 €ct 20,291 €ct 19,016

29-11-2018 € 22,756 € 20,810 € 19,501 €ct 22,231 €ct 20,330 €ct 19,051

28-11-2018 € 22,495 € 20,677 € 19,413 €ct 21,976 €ct 20,200 €ct 18,965

27-11-2018 € 23,072 € 20,984 € 19,581 €ct 22,540 €ct 20,500 €ct 19,130

26-11-2018 € 22,514 € 20,628 € 19,379 €ct 21,995 €ct 20,152 €ct 18,932

23-11-2018 € 22,468 € 20,558 € 19,405 €ct 21,950 €ct 20,084 €ct 18,958

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
Spread (l-f) € 0,177 € 0,212 € 0,086 €ct 0,173 €ct 0,207 €ct 0,084

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '19

Sett

Base '20

Sett

Base '21

Sett

30-11-2018 € 61,500 € 51,850 € 48,380

29-11-2018 € 60,950 € 51,200 € 48,030

28-11-2018 € 60,800 € 50,970 € 47,730

27-11-2018 € 61,420 € 51,280 € 48,130

26-11-2018 € 60,700 € 50,550 € 48,400

23-11-2018 € 61,830 € 51,780 € 49,630

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
Spread (l-f) € 0,050 -€ 0,450 € 0,460

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 lagere prijzen door goede opwek vanuit renewables

Dit i.c.m. de lagere grondstoffen en stabiele emissierechten zakte de prijs iets. Dit zal

komend weekend nog waarschijnlijk iets doorzetten. 

De lange termijn prijzen (CAL19-CAL20) waren nagenoeg vlak te noemen als je kijkt naar

de prijs van vorige week donderdag vs gisteren. Dit hangt samen met de afwachtende

beursen deze week en vandaag zien we dit zelfde beeld terug.

De olieprijs is iets stabieler geworden, daar de OPEC einde volgende week een

bijeenkomst heeft om een gezamenlijke richting te bepalen. Het lijkt erop dat Saoedi

Arabie zal aansturen op beperking van de productie om de prijs te doen stijgen. 

De $ vs € koers veranderde deze week weinig. De beursen lieten gisteren niet veel zien

en vandaag naar verwachting ook niet veel, daar de G20 in Argentinie dit weekend pas

plaats zal vinden en mogelijk een richting aan de markt zal geven. 

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 € 1,26 € 1,48 € 1,39 € 1,91

Het is dus afwachten waar de beurs heen zal gaan na de G20. De verwachting is dat de

VS en China elkaar zullen spreken, maar de verwachting dat ze eruit gaan komen erg

klein. Dus mogelijk zullen de prijzen nog licht dalen volgende week. 

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs is voor het eerst sinds tijden redelijk stabiel te noemen. Fluctuaties van

maximaal €0,60 per dag t.o.v. de grote stappen van meer dan €1,- die we een aantal

weken geleden nog wel zagen. 

De week was het eigenlijk hetzelfde op de emissie markt als op de CO2 markt, stabiel.

De markt wacht af op nieuws van de G20, BREXIT, OPEC., en de CO2 top in Polen.

Allemaal informatie die een mogelijke richting zal geven aan de markt. 

In Euro per MWh

De spot markt en front maanden in Belgie zakten iets door de weersvoorspellingen die

iets boven seizoensgemiddelde temperaturen aankondigen de komende week. De spot

ging dan wel omlaag, echter gingen de lange termijnprijzen omhoog.

Op de spotmarkt zagen we een lichte stijging. De temperaturen zakken richting

langdurig seizoensgemiddelde, waardoor de prijzen nu al licht omhoog gingen. Dit

zagen we op de spot en ook op de front maanden. 

 

De lange termijnprijzen gas (cal19/cal20) stegen licht, maar zoals al aangegeven lijkt het

erop dat de beursen wachten op de meeting van de G20 en de OPEC alvorens een

duidelijke richting te kiezen.

De aankomende week zal dus spannend zijn omtrent de uitkomsten van de meetings,

welke eigenlijk de korte termijn van de wereldmarkten zullen gaan vormen. Het is dan

ook lastig aan te geven welke richting zal komen. 

In de maand December moeten er 3 kerncentrales (volgens planning) wederom online

komen. De vraag is in hoeverre het realistisch is dat er 3 van de 5 kerncentrales, welke

nu offline zijn, weer zonder problemen online zullen komen.

De markt heeft een stukje risico premie in zich zitten, want handelaren hebben de

ervaringen uit het verleden in het achterhoofd, waar in Belgie de laatste jaren de

kerncentrales niet zonder problemen terug online kwamen. 


