
Weekly Update Energy Services 4-1-2019

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

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$        

26-12-2018 87,02$     € 76,45 € 25,18 54,05$        € 47,48 1,1383$        

21-12-2018 87,71$     € 76,95 € 24,92 54,17$        € 47,52 1,1399$        

20-12-2018 88,55$     € 77,21 € 24,35 54,89$        € 47,86 1,1468$        

19-12-2018 88,46$     € 77,45 € 24,62 56,30$        € 49,29 1,1421$        

18-12-2018 88,82$     € 78,00 € 24,33 56,43$        € 49,55 1,1388$        

Spread (l-f) 8,92$       € 7,91 € 1,01 -0,07 $         -€ 0,01 -0,0012 $       

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

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

26-12-2018 € 66,60 € 63,44 € 65,41 € 0,00

21-12-2018 € 66,76 € 63,58 € 65,55 € 0,00

20-12-2018 € 67,23 € 63,96 € 64,96 € 0,00
19-12-2018 € 67,30 € 63,96 € 65,87 € 0,00

18-12-2018 € 66,28 € 62,82 € 63,69 € 0,00

Min verschil -€ 2,78 -€ 2,43 -€ 4,48 -€ 4,48

Datum Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak '23

Sett

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

26-12-2018 € 48,77 € 44,59 € 43,94 € 0,00

21-12-2018 € 48,88 € 44,70 € 44,04 € 0,00

20-12-2018 € 48,32 € 44,19 € 44,07 € 0,00

19-12-2018 € 49,64 € 46,26 € 45,07 € 0,00

18-12-2018 € 49,41 € 46,37 € 45,63 € 0,00

Min verschil -€ 3,51 -€ 3,45 -€ 2,52 -€ 1,23

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

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

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

26-12-2018 € 20,569 € 19,096 € 17,920 €ct 20,095 €ct 18,656 €ct 17,507

21-12-2018 € 20,926 € 19,319 € 18,140 €ct 20,444 €ct 18,874 €ct 17,722

20-12-2018 € 21,210 € 19,640 € 18,430 €ct 20,721 €ct 19,187 €ct 18,005

19-12-2018 € 21,362 € 19,827 € 18,650 €ct 20,869 €ct 19,370 €ct 18,220

18-12-2018 € 21,238 € 19,699 € 18,563 €ct 20,748 €ct 19,245 €ct 18,135
Spread (l-f) € 0,000 € 0,072 € 0,272 €ct 0,000 €ct 0,070 €ct 0,266

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '20

Sett

Base '21

Sett

Base '22

Sett

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

26-12-2018 € 54,970 € 50,140 € 0,000

26-12-2018 € 54,970 € 50,140 € 0,000

21-12-2018 € 55,100 € 50,250 € 0,000

20-12-2018 € 54,820 € 50,320 € 0,000

19-12-2018 € 55,880 € 51,380 € 0,000
Spread (l-f) € 2,530 € 2,080 -€ 0,420

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) zagen we lagere prijzen door goede opwek vanuit renewables en 

hogere temperaturen, dan seizoensgemiddeld, in Duitsland en Nederland. De

verwachting is echter wel dalende temperaturen volgende week.

De lange termijn prijzen (CAL20-CAL21) stonden de afgelopen dagen, na het nieuwe

jaar, onder druk door dalende kolenprijzen en ook CO2 prijzen. De grondstoffen staan

op dit moment onder druk door de wereldwijde economische malaise.

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

produceren is (voornamelijk Saoudi Arabie) en ook Libie die geen schepen de havens uit

krijgt door het slechte weer daar. De vraag is of dit stand zal houden. 

De $ vs € koers veranderde deze week licht doordat het bericht komt dat het niet goed

gaat met de economie in de VS. De VS en China zullen dan ook volgende week gaan

spreken over mogelijke niet verdere escalatie van de handelsoorlog.

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 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

De verwachting is dan ook op dit moment dat de prijzen mogelijk nog iets verder

kunnen dalen de komende week. De rek in de markt zal worden bepaald door de

uitkomst van de gesprekken tussen de VS en China aankomende week.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs maakt een duikeling door op het moment. De markt in Azie houdt

rekening met een lagere vraag dit jaar, t.o.v. vorig jaar. Daarnaast houdt ook Europa

rekening met sluiting van kolencentrales en kopen dus nu al minder. 

De prijs ging gisteren voor December 2019, welke wij aanhouden als indicator, met €2,-

omlaag. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de wereldwijde economische malaise en

dalende kolenprijs op dit moment. 

In Euro per MWh

De spot markt en front maanden in Belgie zakten iets doordat de temperaturen iets

boven seizoensgemiddelde liggen op dit moment. Daarnaast is er voldoende opwek

vanuit Rewables ( wind op dit moment) 

Op de spot markt zien we volle storages, gezonde toestroom van gas (over land en zee),

en ook warmere temperaturen voor het moment waardoor we lage prijzen zien.

Volgende week zal het kouder worden waardoor lichte stijging mogelijk zal zijn.

 

De lange termijnprijzen gas (CAL20/CAL21) daalden licht deze week, na de jaarwisseling.

De daling werd iets tegehouden gisteren door een stijgende olieprijs. De verwachting is

echter niet dat deze hard verder zal stijgen.

De komende week wordt het iets kouder weer waardoor het mogelijk een iets

opdrijvend effect zal hebben op de prijzen. Echter is de vraag of de olieprijs door zal

zetten en ook zal het e.e.a. afhangen van de gesprekken tussen de VS en China.

Ook al zijn er een aantal kerncentrales offline op dit moment, en komen er wederom

een aantal online deze maand heeft dit op dit moment niet echt heel veel druk op de

markt gezet. De temperaturen vallen mee en daarmee ook de vraag. 

De markt zal mogelijk iets omhoog kunnen gaan door kouder weer volgende week,

maar eind volgende week moet er wederom één kerncentrale gaan opstarten, dus het

zal mogelijk meevallen. Het weer en de centrales houden de markt in hun greep.


