
Weekly Update Energy Services 11-1-2019

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

10-01-2019 81,70$     € 70,88 € 22,11 61,67$        € 53,50 1,1527$        

09-01-2019 80,70$     € 69,86 € 22,03 60,81$        € 52,64 1,1552$        

08-01-2019 80,31$     € 70,05 € 22,84 59,38$        € 51,80 1,1464$        

07-01-2019 78,95$     € 69,00 € 22,25 57,45$        € 50,21 1,1442$        

04-01-2019 80,30$     € 70,35 € 23,73 57,88$        € 50,71 1,1414$        

03-01-2019 79,90$     € 70,09 € 23,32 56,50$        € 49,56 1,1400$        

02-01-2019 82,15$     € 72,29 € 25,31 54,30$        € 47,78 1,1364$        

31-12-2018 83,70$     € 73,61 € 25,01 54,41$        € 47,85 1,1370$        

28-12-2018 86,28$     € 75,38 € 24,98 54,55$        € 47,66 1,1446$        

27-12-2018 85,97$     € 75,05 € 25,01 53,98$        € 47,13 1,1454$        

Spread (l-f) 4,27$       € 4,18 € 2,90 -7,69 $         -€ 6,38 -0,0072 $       

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

10-01-2019 € 63,57 € 60,80 € 60,58 € 60,22

09-01-2019 € 63,45 € 61,18 € 60,53 € 60,17

08-01-2019 € 63,70 € 61,55 € 61,21 € 60,85

07-01-2019 € 63,20 € 61,00 € 60,69 € 60,33

04-01-2019 € 64,74 € 61,93 € 61,66 € 61,30

03-01-2019 € 64,52 € 61,95 € 61,78 € 61,42

02-01-2019 € 65,50 € 62,96 € 63,50 € 63,14

31-12-2018 € 66,41 € 64,38 € 66,26 € 65,90
28-12-2018 € 65,70 € 63,54 € 65,42 € 0,00

27-12-2018 € 66,20 € 63,54 € 65,42 € 0,00

Min verschil -€ 2,84 -€ 3,58 -€ 5,68 -€ 5,68

Datum Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak '23

Sett

10-01-2019 € 45,10 € 42,56 € 42,64 € 44,00

09-01-2019 € 45,55 € 42,38 € 42,58 € 43,94

08-01-2019 € 46,04 € 42,55 € 42,71 € 44,08

07-01-2019 € 45,21 € 42,15 € 41,91 € 43,28

04-01-2019 € 46,77 € 43,25 € 43,13 € 44,49

03-01-2019 € 46,13 € 42,91 € 43,11 € 44,47

02-01-2019 € 48,18 € 44,16 € 44,02 € 45,53

31-12-2018 € 47,94 € 45,02 € 44,20 € 45,71

28-12-2018 € 47,63 € 44,78 € 43,97 € 0,00

27-12-2018 € 48,45 € 44,77 € 43,95 € 0,00

Min verschil -€ 3,35 -€ 2,46 -€ 1,56 -€ 1,70

Max verschil € 0,00 € 0,41 € 0,73 € 0,07

Datum Cal-20 Cal-21 Cal-22 Cal-20 Cal-21 Cal-22

10-01-2019 € 20,017 € 18,969 € 18,332 €ct 19,555 €ct 18,532 €ct 17,909

09-01-2019 € 19,974 € 18,923 € 18,241 €ct 19,513 €ct 18,487 €ct 17,820

08-01-2019 € 20,148 € 18,948 € 18,115 €ct 19,683 €ct 18,511 €ct 17,697

07-01-2019 € 19,880 € 18,773 € 17,971 €ct 19,422 €ct 18,340 €ct 17,557

04-01-2019 € 20,230 € 18,931 € 18,078 €ct 19,764 €ct 18,495 €ct 17,661

03-01-2019 € 19,712 € 18,392 € 17,512 €ct 19,258 €ct 17,968 €ct 17,108

02-01-2019 € 19,826 € 18,436 € 17,422 €ct 19,369 €ct 18,011 €ct 17,020

31-12-2018 € 19,737 € 18,320 € 17,240 €ct 19,282 €ct 17,898 €ct 16,843

28-12-2018 € 20,001 € 18,535 € 17,450 €ct 19,540 €ct 18,108 €ct 17,048

27-12-2018 € 20,257 € 18,773 € 17,688 €ct 19,790 €ct 18,340 €ct 17,280
Spread (l-f) € 0,305 € 0,649 € 1,092 €ct 0,298 €ct 0,634 €ct 1,067

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '20

Sett

Base '21

Sett

Base '22

Sett

10-01-2019 € 51,800 € 48,250 € 47,880

09-01-2019 € 52,060 € 48,250 € 47,880

08-01-2019 € 52,500 € 48,630 € 47,750

07-01-2019 € 51,710 € 48,000 € 47,460

04-01-2019 € 53,140 € 49,000 € 48,130

03-01-2019 € 53,350 € 49,300 € 50,180

02-01-2019 € 54,430 € 49,810 € 50,690

31-12-2018 € 54,580 € 48,880 € 49,760

28-12-2018 € 54,500 € 48,810 € 0,000

27-12-2018 € 54,700 € 50,250 € 0,000
Spread (l-f) € 2,900 € 2,000 -€ 0,130

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 spot markt en front maanden in Belgie zakten, de afgelopen dagen, door goede

opwek vanuit renewables (windopwek) en ook interconnectie met Duitsland waardoor

de prijzen daalden op de spot en front maanden.

Op de spot markt zien we door de lagere temperaturen en ook de verwachting van wat

kouder weer mogelijkheden tot stijging op de korte termijn en ook voor de front

maanden (Feb/Mrt).

 

De lange termijnprijzen gas (CAL20/CAL21) bewogen zich meer zijwaarts dan omlaag

deze week en het lijkt erop dat de temperaturen, die verwacht onder

seizoensgemiddelde zullen liggen, de markt stuurt op dit moment. 

De komende week wordt verwacht dat het weer de prijzen iets zal stuwen, echter lijkt

de fundamentele markt een sterke stijging tegenhouden, want de aandelen beurzen en

andere grondstoffen markten handelen op dit moment laag. 

Op dit moment lijkt het erop dat Belgie wederom een winter zal meemaken waar het

meevalt met de energie huishouding. De kerncentrales die draaien, draaien ook vrolijk

door, binnenkort komen er wederom een aantal online, en de rust keert terug. 

De markt lijkt dan ook alle onzekerheid omtrent de kerncentrales uit de markt te

handelen, ook naar CAL21-22 toe, waardoor een backwardation ontstaat en mogelijk

binnenkort een fixatiemoment zal ontstaan voor die jaren. 

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 € 0,37 € 0,00 € 0,05 € 0,05

De verwachting is dat de prijzen een zijwaartse beweging zullen maken de komende

week. Dit door enkele koude dagen in het verschiet, eind Jan/begin Feb, en verwacht

nieuws omtrent BREXIT en de VS volgende week. 

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs ging gisteren iets omhoog door een aantal handelaren, echter blijft de

vraag in China laag. De vraag daar loopt terug door het handelsconflict met de VS en

ook het Chinees nieuw jaar op dit moment.

De prijs ging deze week iets heen en weer, echter lijkt het er niet op dat er een harde

stijging aan zit te komen. Gisteren werden er 2 mln certificaten verhandeld op €21,40

waardoor een zijwaartse prijsbeweging verwacht wordt de komende week. 

De olieprijs is iets stabieler geworden, daar de OPEC daadwerkelijk minder aan het

produceren is (voornamelijk Saoudi Arabie), maar het lijkt er niet op dat de prijs hard

zal gaan stijgen - daar de globale vraag ook terug aan het lopen is. 

De $ vs € koers veranderde deze week licht doordat de gesprekken tussen China en de

VS iets vertraagd zullen worden. Dit komt door het feit dat de "government shutdown"

in de VS Donald Trump bezighoudt en hij daardoor niet naar Davos komt. 

Kolen

CO2

Olie

€ - $

Op de spotmarkt (APX) zien we lagere prijzen door goede opwek vanuit renewables op

dit moment. De daling zal naar waarschijnlijkheid doorzetten in zowel Duitsland als

Nederland, met dank aan goede wind voorspellingen de komende dagen.

De lange termijn prijzen (CAL20-CAL21) zijn de afgelopen dagen, conform onze

verwachting vorige week, inderdaad gedaald door aanhoudende druk op de grondstof

markten en economische informatie die nu voorhanden is. 


