
Weekly Update Energy Services 19-4-2019

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

18-04-2019 73,75$     € 65,60 € 26,89 71,97$         € 64,01 1,1243$         

17-04-2019 75,30$     € 66,65 € 27,46 71,62$         € 63,39 1,1298$         

16-04-2019 73,70$     € 65,16 € 27,00 71,72$         € 63,41 1,1310$         

15-04-2019 74,05$     € 65,51 € 26,81 71,00$         € 62,81 1,1304$         

12-04-2019 75,10$     € 66,43 € 26,58 71,55$         € 63,29 1,1305$         

11-04-2019 75,45$     € 66,86 € 27,32 70,83$         € 62,76 1,1285$         

10-04-2019 73,85$     € 65,47 € 26,13 71,44$         € 63,34 1,1279$         

09-04-2019 75,60$     € 67,10 € 25,53 70,61$         € 62,68 1,1266$         

08-04-2019 74,10$     € 65,80 € 24,31 71,10$         € 63,14 1,1261$         

05-04-2019 73,70$     € 65,65 € 24,60 70,68$         € 62,96 1,1227$         

Spread (f-l) 0,05$       -€ 0,05 € 2,29 1,29$           € 1,06 0,0016$         

Datum Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

Peak '23

Sett

18-04-2019 € 62,56 € 59,68 € 59,75 € 61,96

17-04-2019 € 62,91 € 60,08 € 60,15 € 62,36

16-04-2019 € 62,28 € 59,89 € 59,96 € 62,17

15-04-2019 € 62,80 € 60,97 € 61,04 € 63,25

12-04-2019 € 63,35 € 61,24 € 61,31 € 63,52

11-04-2019 € 62,92 € 60,48 € 60,37 € 62,58

10-04-2019 € 63,75 € 61,80 € 61,69 € 63,90

09-04-2019 € 61,96 € 60,72 € 60,79 € 63,00

08-04-2019 € 61,96 € 61,05 € 61,12 € 62,18

05-04-2019 € 61,35 € 60,88 € 60,48 € 61,54

Min verschil -€ 1,19 -€ 2,12 -€ 1,94 -€ 1,94

Datum Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak '23

Sett

18-04-2019 € 47,73 € 44,69 € 43,21 € 43,40

17-04-2019 € 48,33 € 45,45 € 43,22 € 43,41

16-04-2019 € 47,39 € 44,56 € 42,92 € 43,11

15-04-2019 € 48,36 € 45,19 € 43,30 € 43,49

12-04-2019 € 48,09 € 45,39 € 43,31 € 43,50

11-04-2019 € 47,83 € 45,51 € 43,52 € 43,71

10-04-2019 € 48,83 € 46,09 € 43,28 € 43,48

09-04-2019 € 47,34 € 45,12 € 43,57 € 43,76

08-04-2019 € 47,01 € 44,86 € 44,05 € 44,86

05-04-2019 € 47,02 € 44,85 € 42,93 € 42,28

Min verschil -€ 1,10 -€ 1,40 -€ 0,84 -€ 1,46

Max verschil € 0,72 € 0,13 € 0,29 € 1,12

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

18-04-2019 € 19,783 € 19,259 € 18,783 €ct 19,327 €ct 18,815 €ct 18,350

17-04-2019 € 20,096 € 19,531 € 18,945 €ct 19,633 €ct 19,081 €ct 18,508

16-04-2019 € 19,747 € 19,234 € 18,662 €ct 19,292 €ct 18,791 €ct 18,232

15-04-2019 € 19,900 € 19,313 € 18,706 €ct 19,441 €ct 18,868 €ct 18,275

12-04-2019 € 20,266 € 19,530 € 18,923 €ct 19,799 €ct 19,080 €ct 18,487

11-04-2019 € 20,360 € 19,693 € 19,114 €ct 19,891 €ct 19,239 €ct 18,673

10-04-2019 € 20,247 € 19,566 € 18,850 €ct 19,780 €ct 19,115 €ct 18,415

09-04-2019 € 20,425 € 19,788 € 19,260 €ct 19,954 €ct 19,332 €ct 18,816

08-04-2019 € 19,796 € 19,548 € 19,139 €ct 19,340 €ct 19,097 €ct 18,698

05-04-2019 € 20,140 € 19,939 € 19,565 €ct 19,676 €ct 19,479 €ct 19,114

Spread (f-l) -€ 0,357 -€ 0,680 -€ 0,782 -€ct 0,349 -€ct 0,664 -€ct 0,764

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '20

Sett

Base '21

Sett

Base '22

Sett

18-04-2019 € 54,090 € 49,520 € 48,800

17-04-2019 € 54,460 € 50,050 € 49,180

16-04-2019 € 53,730 € 49,540 € 48,870

15-04-2019 € 54,480 € 50,140 € 49,700

12-04-2019 € 54,350 € 50,180 € 49,580

11-04-2019 € 54,070 € 49,900 € 49,300

10-04-2019 € 54,870 € 50,630 € 50,030

09-04-2019 € 53,150 € 49,700 € 49,100

08-04-2019 € 52,660 € 49,530 € 48,930

05-04-2019 € 52,750 € 49,900 € 49,300
Spread (f-l) € 1,340 -€ 0,380 -€ 0,500

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

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. 

De aantrekkende temperaturen die gepaard gaan met een goed aanbod van

hernieuwbare energie (zon!) houden de spotprijs redelijk onder druk. We zien base

prijzen laag in 40 euro, hoewel de Paasdagen zelf wel iets lager uit kunnen komen.

De markt corrigeerde licht na de stijgingen van de laatste weken. In mei en juni is er veel

onderhoud gepland aan conventionele centrales waarvoor de markt een risicopremie

inprijst. Een tegenvallende spot kan druk zetten op de termijnmarkt.

Brent-olie blijft sterk en handelde deze week zelfs boven de $72. Aanhoudende

problemen in Libië en een OPEC die zich zowaar goed aan de afgesproken

productiebeperkingen houdt, zorgen voor een krappe markt.

De dollar blijft vrij stabiel rond het 1.12 - 1.13 niveau, ondanks de Duitse overheid de

groeiverwacthingen voor dit jaar naar beneden bijstelde.

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 € 1,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00

De electriciteitsmarkt is niet bijzonder krap momenteel maar de sterke CO2 prijs houdt de

ruimte voor prijsdalingen beperkt. Een lagere gasprijs zou de electriciteitsmarkt wel een

zetje kunnen geven.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs kwam licht af deze week in lijn met het algehele sentiment, dat iets

neutraler was na de stijgingen van de laatste weken.

CO2 stabiliseert momenteel op de hoge prijsniveau's die we vorige week bereikten. Er is

wat extra koopinteresse in de markt momenteel omdat eind April de deadline is voor het

inleveren van certificaten voor CO2 uitstoot in 2018.

In Euro per MWh

De Belgische spot levert nog steeds keurig in lijn met de Nederlandse en Franse markt. De

beschikbaarheid van de kerncentrales is behoudens wat normaal onderhoud, nog steeds

prima.

Hogere temperaturen en minder produktieproblemen in Noorwegen hebben de markt

flink verruimd en de spotprijzen zijn van 17 Euro/MWh weer teruggezakt naar 15

Euro/MWh. Volgende week verwachten we ook lage prijzen in de 15 euro/MWh zone.

 

Ondanks de sterke olieprijs corrigeerde de termijnprijs voor gas na de stijgingen van de

vorige weken. De premie voor wintergas is nog steeds erg hoog, zodat het financieel

aantrekkelijk is de gasopslagen zoveel mogelijk te vullen.

De ruime spotmarkt blijft vooralsnog drukken op de lange termijnmarkt ondanks de

sterke olieprijs. Het meest waarschijnlijke scenario is dan ook de prijzen langzaam gaan

afkomen.

De termijnprijs voor België handhaafde zich net boven de 54 euro, een kleine euro boven

de Nederlandse prijs, maar ook in België is de markt een stuk meer relaxed dan in de

vorige weken.

De lage spot prijzen in de elektra en gasmarkt zullen de Belgische spot onder druk

houden, hoewel de neerwaartse ruimte beperkt is zo lang CO2 zo sterk is.


