
Weekly Update Energy Services 22-2-2019

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

21-02-2019 78,75$     € 69,43 € 18,80 67,16$        € 59,21 1,1342$        

20-02-2019 80,15$     € 70,72 € 20,89 67,20$        € 59,30 1,1333$        

19-02-2019 78,81$     € 69,52 € 20,21 66,37$        € 58,55 1,1336$        

18-02-2019 78,55$     € 69,53 € 20,01 66,44$        € 58,81 1,1297$        

15-02-2019 78,90$     € 69,77 € 20,42 66,59$        € 58,89 1,1308$        

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$        

Spread (l-f) -1,40 $     -€ 1,12 € 3,57 -5,30 $         -€ 4,58 -0,0020 $       

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

21-02-2019 € 59,72 € 56,88 € 58,35 € 57,62

20-02-2019 € 60,30 € 57,50 € 59,35 € 58,62

19-02-2019 € 59,88 € 57,38 € 58,83 € 58,10

18-02-2019 € 59,81 € 57,30 € 58,75 € 58,02

15-02-2019 € 60,17 € 57,72 € 58,74 € 58,01

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

Min verschil -€ 2,18 -€ 2,47 -€ 1,46 -€ 1,13

Datum Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak '23

Sett

21-02-2019 € 43,94 € 40,43 € 39,40 € 42,06

20-02-2019 € 44,59 € 40,86 € 39,62 € 42,28

19-02-2019 € 43,85 € 40,38 € 39,46 € 42,12

18-02-2019 € 43,82 € 40,57 € 39,65 € 42,30

15-02-2019 € 43,96 € 40,51 € 40,07 € 42,73

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

Min verschil -€ 1,34 -€ 0,79 -€ 1,46 -€ 1,67

Max verschil € 0,45 € 0,39 € 0,00 € 0,00

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

21-02-2019 € 20,004 € 19,326 € 18,729 €ct 19,543 €ct 18,880 €ct 18,297

20-02-2019 € 20,245 € 19,520 € 18,928 €ct 19,778 €ct 19,070 €ct 18,492

19-02-2019 € 20,016 € 19,293 € 18,710 €ct 19,555 €ct 18,848 €ct 18,279

18-02-2019 € 19,674 € 19,043 € 18,552 €ct 19,220 €ct 18,604 €ct 18,124

15-02-2019 € 20,011 € 19,301 € 18,760 €ct 19,550 €ct 18,856 €ct 18,327

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
Spread (l-f) € 0,474 € 0,364 € 0,477 €ct 0,463 €ct 0,356 €ct 0,466

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '20

Sett

Base '21

Sett

Base '22

Sett

21-02-2019 € 49,950 € 45,820 € 45,400

20-02-2019 € 50,530 € 46,150 € 45,880

19-02-2019 € 50,000 € 45,850 € 45,630

18-02-2019 € 49,750 € 46,000 € 45,780

15-02-2019 € 49,890 € 46,000 € 46,150

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
Spread (l-f) € 1,300 € 1,360 € 0,230

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

Op de spotmarkt zien wij iets hogere prijzen dan in NL en Duitsland door iets minder

windopwek op dit moment, verwachting is minder opwek naar het weekend en begin

van de week toe, dus dit kan in BE mogelijk iets hogere prijzen veroorzaken.

Op de spot markt zien we voldoende voorraden, goede aanvoer, en wordt het naar

verwachting het warmste weekend in Februari sinds de start van de temperatuur

registraties. Er moet dus wat neerwaartse druk komen.

 

De lange termijnprijzen gas (CAL20/CAL21) gingen deze week onder druk van de

stijgende olie en kolen prijs omhoog, echter is de verwachting dat onder druk van de

temperatuur en lage vraag naar de commodities de markt iets zal corrigeren.

De markt blijft richting zoeken op dit moment, volgende week is het nieuws omtrent de

VS en China en de uitkomst de voornaamste driver die verwacht wordt, maar als alles

een beetje in lijn blijft zal er mogelijk een daling volgen komende week. 

De lange termijn prijzen lijken dezelfde trend als in NL te volgen. De wintermaanden zijn

de Belgen nagenoeg ongeschonden uitgekomen, want tekorten op het net en "black-

outs" zijn er niet geweest. 

De verwachting is net als in NL dat de prijzen nog wel iets naar beneden kunnen de

komende week. De berichtgeving zoals hierboven omtrent de VS en China is het enige

wat mogelijk roet in het eten kan gooien. 

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 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

De verwachting is dat de markt, indien er niets raars gebeurd tussen de VS en China,

mogelijk nog iets verder omlaag kan, want de fundamentals om een stijging te

verantwoorden zijn niet aanwezig op dit moment. 

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs is deze week volatiel te noemen, een scherpe stijging met een even harde

daling. De redenen hiervoor zijn niet bekend in de markt, en het lijkt dan ook

voornamelijk speculatief te zijn en niet fundamenteel te onderbouwen. 

De prijs bleef nagenoeg gelijk deze week, om alleen hard te dalen gisteren. Het lijkt erop

dat de CO2 prijs erg volatiel aan het worden is en de markt onder druk is komen te

staan door het vertrouwen in de markt, welke laag is te noemen op dit moment.

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

vanuit VS dat de voorraden nog wel hoog zijn, maar minder dan verwacht. Officiele

voorraad cijfers vanuit de VS zullen vandaag volgen. 

De $ vs € koers is ten opzichte van vorige week niet veel veranderd. Er is dan ook niet

veel nieuws te melden omtrent de ontwikkelingen van de gesprekken tussen China en

de VS. De uitkomst hiervan zal de nieuwe richting naar verwachting geven. 

Kolen

CO2

Olie

€ - $

Op de spotmarkt (APX) zien we warm weer, weinig opwek vanuit Wind, maar wel weer

goede beschikbaarheid. Dit zal zorgen dat de prijzen +/- rond de €43-45 naar

verwachting zullen blijven hangen op dit moment.

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

en CO2 iets dalen en stijgen, waar gisteren plots de winst voor de week in één klap weer

werd weggevaagd door de dalende CO2 en kolenprijs.


