
Weekly Update Energy Services 15-2-2019

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

14-02-2019 77,25$     € 68,43 € 19,78 64,88$        € 57,47 1,1289$        

13-02-2019 78,35$     € 69,47 € 20,94 64,35$        € 57,06 1,1279$        

12-02-2019 76,15$     € 67,21 € 20,70 63,01$        € 55,61 1,1330$        

11-02-2019 76,95$     € 68,19 € 22,40 61,82$        € 54,78 1,1284$        

08-02-2019 77,35$     € 68,32 € 22,37 61,86$        € 54,63 1,1323$        

07-02-2019 81,50$     € 71,88 € 23,48 61,13$        € 53,92 1,1338$        

06-02-2019 81,50$     € 71,75 € 23,70 62,34$        € 54,88 1,1359$        

05-02-2019 80,30$     € 70,52 € 23,17 61,77$        € 54,25 1,1386$        

04-02-2019 81,75$     € 71,50 € 23,06 62,77$        € 54,90 1,1433$        

01-02-2019 83,10$     € 72,61 € 21,99 62,80$        € 54,87 1,1445$        

Spread (l-f) 5,85$       € 4,18 € 2,21 -2,08 $         -€ 2,60 0,0156$        

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

14-02-2019 € 60,13 € 57,64 € 58,66 € 57,93

13-02-2019 € 59,86 € 57,71 € 58,73 € 58,00

12-02-2019 € 60,93 € 58,65 € 59,48 € 58,42

11-02-2019 € 61,20 € 58,75 € 59,21 € 58,15

08-02-2019 € 61,90 € 59,35 € 59,81 € 58,75

07-02-2019 € 62,38 € 59,83 € 60,29 € 59,23

06-02-2019 € 63,30 € 60,00 € 60,46 € 59,40

05-02-2019 € 63,38 € 59,35 € 59,81 € 58,75
04-02-2019 € 62,13 € 58,88 € 59,36 € 58,30

01-02-2019 € 62,91 € 59,13 € 59,61 € 58,55

Min verschil -€ 3,25 -€ 2,36 -€ 1,80 -€ 1,47

Datum Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak '23

Sett

14-02-2019 € 43,50 € 40,04 € 39,70 € 42,35

13-02-2019 € 43,55 € 40,51 € 40,08 € 42,73

12-02-2019 € 43,95 € 40,89 € 40,80 € 43,66

11-02-2019 € 44,58 € 40,69 € 40,68 € 43,55

08-02-2019 € 45,28 € 41,22 € 40,86 € 43,73

07-02-2019 € 46,82 € 42,74 € 42,41 € 44,18

06-02-2019 € 47,16 € 43,19 € 42,83 € 44,60

05-02-2019 € 45,87 € 42,82 € 42,46 € 44,23

04-02-2019 € 45,57 € 42,23 € 42,03 € 43,79

01-02-2019 € 46,57 € 42,76 € 42,56 € 44,32

Min verschil -€ 3,67 -€ 3,15 -€ 3,14 -€ 2,25

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

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

14-02-2019 € 19,683 € 18,962 € 18,415 €ct 19,229 €ct 18,525 €ct 17,990

13-02-2019 € 19,805 € 19,087 € 18,552 €ct 19,348 €ct 18,647 €ct 18,124

12-02-2019 € 19,530 € 18,969 € 18,252 €ct 19,080 €ct 18,532 €ct 17,831

11-02-2019 € 19,681 € 19,078 € 18,443 €ct 19,227 €ct 18,638 €ct 18,018

08-02-2019 € 19,683 € 19,110 € 18,499 €ct 19,229 €ct 18,669 €ct 18,072

07-02-2019 € 20,046 € 19,383 € 18,659 €ct 19,584 €ct 18,936 €ct 18,229

06-02-2019 € 20,166 € 19,394 € 18,646 €ct 19,701 €ct 18,947 €ct 18,216

05-02-2019 € 20,166 € 19,377 € 18,603 €ct 19,701 €ct 18,930 €ct 18,174

04-02-2019 € 20,267 € 19,463 € 18,679 €ct 19,800 €ct 19,014 €ct 18,248

01-02-2019 € 20,358 € 19,626 € 18,849 €ct 19,889 €ct 19,174 €ct 18,414
Spread (l-f) € 0,153 € 0,000 € 0,163 €ct 0,149 €ct 0,000 €ct 0,159

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '20

Sett

Base '21

Sett

Base '22

Sett

14-02-2019 € 49,640 € 45,650 € 45,800

13-02-2019 € 49,560 € 45,730 € 45,800

12-02-2019 € 50,130 € 46,880 € 46,830

11-02-2019 € 50,140 € 46,500 € 46,900

08-02-2019 € 51,250 € 47,180 € 47,500

07-02-2019 € 52,560 € 48,600 € 48,420

06-02-2019 € 53,060 € 48,600 € 48,660

05-02-2019 € 52,060 € 48,100 € 48,570

04-02-2019 € 51,540 € 47,730 € 48,000

01-02-2019 € 52,330 € 48,210 € 48,440
Spread (l-f) € 2,690 € 2,560 € 1,030

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. 

Op de spotmarkt (APX) zien we extreem lage beschikbaarheid in Nederland, daar

Borssele, Maasvlakte en Eemshaven eruit liggen op dit moment. Maar er is nog

voldoende windopwek op dit moment die de prijzen in toom kan houden. 

De lange termijn prijzen (CAL20-CAL21) zagen we dalen deze week onder druk van kolen

en CO2 die de curve mee naar beneden trokken. Het bleef gisteren wel even hangen.

Op dit moment is de markt iets naar boven aan het schuiven. Dit komt door berichten

dat Saudi-Arabie minder zal gaan produceren. De VS produceert nog steeds meer dan

verwacht, maar toch is er een stijgende lijn te bekennen in de markt. 

De $ vs € koers is aan het veranderen in het voordeel van de €. De beursen stemden

negatief door de grootste daling in de retail cijfers in de VS sinds 2009. Daarnaast speelt

de handelsoorlog tussen de VS en China en de Brexit hier ook mee.

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 € 0,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00

De verwachting is wel dat de markt nog iets verder naar beneden kan zakken daar

kolen, CO2, en het weer op dit moment meewerken en druk op de prijzen zetten. 

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De prijzen en de interesse in de kolenmarkt zijn laag op dit moment. De prijzen gingen

dan ook hard onderuit deze week op berichten dat Colombia ondanks de lagere prijzen

hetzelfde volume wil gaan opgraven en exporteren. 

De bodem ging er ook hier deze week aan, net als bij kolen. De vraag is laag het

vertrouwen laag, en ook geen duidelijk richting omhoog te vinden, dus iedereen wacht

af en dus is een verdere daling mogelijk.

In Euro per MWh

Op de spotmarkt zien we de problemen die wij in Nederland, omtrent Baseload

capaciteit, niet terug en is er voldoende windopwek om wat druk te zetten op de spot

prijzen.

Op de spot markt zien we voldoende voorraden, goede aanvoer, hogere temperaturen

voor de tijd van het jaar, dus op dit moment alleen maar invloeden die de prijs mogelijk

verder kunnen laten dalen. 

 

De lange termijnprijzen gas (CAL20/CAL21) gingen deze week omlaag door het nieuws

dat de voorraden voller zijn, het warmer weer is en mogelijk zal blijven gedurende

Maart. 

De markt kan mogelijk nog iets verder naar beneden, maar dan moet er geen negatief

nieuws omtrent de Nordstream 2 pijplijn komen de komende week. De Denen moeten

dan toelaten dat die lijn door hun territoriale wateren gaat. 

De lange termijn prijzen gingen omlaag net als in Nederland. Iets minder daar er geen

invloeden van kolen en CO2 in Belgie zijn, in tegenstelling tot Nederland waar dat

natuurlijk direct doorwerkt in de prijs. 

De verwachting is dat indien het weer hetzelfde blijft, dan wel nog warmer wordt, de

prijzen in Belgie verder kunnen dalen. 


