
Weekly Update Energy Services 1-3-2019

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

28-02-2019 80,75$     € 71,06 € 21,69 67,03$        € 58,99 1,1364$        

27-02-2019 80,00$     € 70,35 € 21,27 66,28$        € 58,29 1,1372$        

26-02-2019 78,35$     € 68,87 € 19,66 65,69$        € 57,74 1,1377$        

25-02-2019 77,50$     € 68,26 € 19,24 64,82$        € 57,09 1,1353$        

22-02-2019 77,55$     € 68,33 € 18,94 67,08$        € 59,10 1,1350$        

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$        

Spread (l-f) -1,85 $     -€ 1,28 -€ 1,27 -0,44 $         -€ 0,10 -0,0056 $       

Datum Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

Peak '23

Sett

28-02-2019 € 60,95 € 57,90 € 58,86 € 58,25

27-02-2019 € 60,08 € 56,79 € 56,98 € 56,22

26-02-2019 € 59,58 € 56,66 € 57,38 € 56,62

25-02-2019 € 59,10 € 56,18 € 57,28 € 56,55

22-02-2019 € 59,50 € 56,62 € 58,00 € 57,27

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

Min verschil € 0,00 € 0,00 -€ 0,49 -€ 0,37

Datum Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak '23

Sett

28-02-2019 € 46,36 € 43,19 € 41,22 € 43,82

27-02-2019 € 44,94 € 41,91 € 40,36 € 43,05

26-02-2019 € 43,94 € 40,50 € 38,99 € 41,68

25-02-2019 € 43,39 € 40,09 € 38,83 € 41,53

22-02-2019 € 43,85 € 40,21 € 38,29 € 40,95

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

Min verschil € 1,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Max verschil € 2,97 € 3,11 € 2,93 € 2,14

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

28-02-2019 € 20,254 € 19,687 € 19,097 €ct 19,787 €ct 19,233 €ct 18,657

27-02-2019 € 20,168 € 19,655 € 19,064 €ct 19,703 €ct 19,202 €ct 18,624

26-02-2019 € 19,787 € 19,228 € 18,675 €ct 19,331 €ct 18,785 €ct 18,244

25-02-2019 € 19,740 € 19,144 € 18,598 €ct 19,285 €ct 18,703 €ct 18,169

22-02-2019 € 19,897 € 19,265 € 18,707 €ct 19,438 €ct 18,821 €ct 18,276

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
Spread (l-f) € 0,580 € 0,644 € 0,545 €ct 0,567 €ct 0,629 €ct 0,532

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '20

Sett

Base '21

Sett

Base '22

Sett

28-02-2019 € 51,870 € 47,650 € 47,050

27-02-2019 € 50,680 € 46,520 € 46,340

26-02-2019 € 49,820 € 45,680 € 45,500

25-02-2019 € 49,350 € 45,390 € 45,140

22-02-2019 € 49,710 € 45,530 € 45,280

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
Spread (l-f) -€ 1,980 -€ 1,650 -€ 1,550

Alle spreads geven waarde weer van oudste datum minus nieuwste datum (l-f) = last minus first
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In Euro per MWh

De belgische spotprijzen zijn marginaal sterker door de lage beschikbaarheid van

hernieuwbare energie. Dit gaat in de komende week verbeteren terwijl ook de

temperatuur boven normaal blijft. Dit zou druk moeten houden op de spotmarkt.

De gasvoorraden zijn nog steeds ruim en door het warme weer is de vraag nog steeds

lager dan normaal. De gasaanvoer is ook nog steeds ruim en er is dus weinig ruimte

voor hogere prijzen.

 

De lange termijnprijzen gas (CAL20/CAL21) gingen deze week als gevolg van de stijgende

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

spotmarkt de markt iets zal corrigeren.

De zwakke spotmarkt gecombineerd met een ruime aanvoer van gas (o.a. via LNG) zal

druk blijven uitoefenen op de termijnmarkt. Stijgende olieprijzen onder invloed van een

potentieel akkoord tussen China en VS zou roet in het eten kunnen gooien.

Net als in de omliggende landen stegen de lange termijnprijzen onder invloed van de

hogere kolen- en CO2 prijzen. De algehele trend is echter nog steeds licht dalend.

Vooralsnog zijn de fundamentals overwegend negatief (goede bewchikbaarheid

kerncentrales!) en de verwachting is dan ook dat de dalende trend zich zal voortzetten

in de komende weken.

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 € 1,85 € 1,72 € 1,88 € 2,03

De fundamentals zijn momenteel nog relatief zwak echter zien we een bullish markt

omtrent kolen en daarmee ook CO2, verwachting is wel een correctie in de nabije

toekomst, echter nu druk het sentiment mogelijk de markt verder omhoog. 

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs steeg onder invloed van het sterkere sentiment in de olie- en CO2 prijs.

De markt lijkt erg bullish op dit moment, verschillende analysten hebben geopperd dat

de prijs mogelijk te hoog is, echter zien we mogelijk een verdere stijging. 

CO2 prijzen herstelden sterk na de prijsdaling van vorige week. De CO2-prijzen zijn

momenteel sterk volatiel door de onzekerheid omtrent Brexit. Daarnaast was de vraag

door lage windopwek hoger - daar er meer conventionele opwek plaatsvindt. 

Op dit moment zien we een stijgende prijs van olie door een sterke vermindering van de

voorraden in de VS. Dit kwam door een sterke daling van de import op dit moment. 

De $ vs € koers is licht in het nadeel van de € bewogen. Dit komt doordat de ECB heeft

aangetoond dat de helft van de EU lidstaten grote tekorten heeft, de markt reageerde

iets op dit nieuws. 

Kolen

CO2

Olie

€ - $

Op de spotmarkt (APX) zien we nog steeds warm weer, aantrekkende wind en een

goede beschikbaarheid van conventionele centrales. Dit zal zorgen dat de prijzen naar

verwachting op relatief lage niveau's zullen blijven hangen op dit moment.

Afgelopen week zagen we de lange termijn prijzen (Cal20-Cal21) stijgen binnen de licht

dalende trend. De invloed van de stijgende kolen en CO2 prijzen was sterker dan de

zwakke spotmarkt


