
Weekly Update Energy Services 18-1-2019

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

17-01-2019 86,25$     € 75,69 € 23,67 61,78$        € 54,22 1,1395$        

16-01-2019 85,47$     € 75,05 € 23,40 61,08$        € 53,64 1,1388$        

15-01-2019 83,15$     € 72,92 € 22,62 60,81$        € 53,33 1,1402$        

14-01-2019 81,70$     € 71,16 € 22,55 59,69$        € 51,99 1,1480$        

11-01-2019 82,60$     € 72,02 € 22,74 59,73$        € 52,08 1,1470$        

10-01-2019 81,70$     € 70,88 € 22,11 61,67$        € 53,50 1,1527$        

09-01-2019 80,70$     € 69,86 € 22,03 60,81$        € 52,64 1,1552$        

08-01-2019 80,31$     € 70,05 € 22,84 59,38$        € 51,80 1,1464$        

07-01-2019 78,95$     € 69,00 € 22,25 57,45$        € 50,21 1,1442$        

04-01-2019 80,30$     € 70,35 € 23,73 57,88$        € 50,71 1,1414$        

Spread (l-f) -5,95 $     -€ 5,34 € 0,06 -3,90 $         -€ 3,51 0,0020$        

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

17-01-2019 € 65,47 € 61,93 € 61,20 € 60,84

16-01-2019 € 64,20 € 60,70 € 60,26 € 59,90

15-01-2019 € 63,50 € 60,19 € 59,75 € 59,39

14-01-2019 € 63,33 € 60,19 € 59,75 € 59,39

11-01-2019 € 64,46 € 61,07 € 60,78 € 60,42

10-01-2019 € 63,57 € 60,80 € 60,58 € 60,22

09-01-2019 € 63,45 € 61,18 € 60,53 € 60,17

08-01-2019 € 63,70 € 61,55 € 61,21 € 60,85
07-01-2019 € 63,20 € 61,00 € 60,69 € 60,33

04-01-2019 € 64,74 € 61,93 € 61,66 € 61,30

Min verschil € 0,00 € 0,00 -€ 0,46 -€ 0,46

Datum Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak '23

Sett

17-01-2019 € 48,38 € 44,90 € 45,08 € 46,44

16-01-2019 € 46,41 € 43,47 € 43,52 € 44,88

15-01-2019 € 45,56 € 42,55 € 42,62 € 43,98

14-01-2019 € 45,42 € 42,12 € 42,18 € 43,55

11-01-2019 € 45,90 € 43,14 € 42,89 € 44,25

10-01-2019 € 45,10 € 42,56 € 42,64 € 44,00

09-01-2019 € 45,55 € 42,38 € 42,58 € 43,94

08-01-2019 € 46,04 € 42,55 € 42,71 € 44,08

07-01-2019 € 45,21 € 42,15 € 41,91 € 43,28

04-01-2019 € 46,77 € 43,25 € 43,13 € 44,49

Min verschil € 1,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Max verschil € 3,29 € 2,78 € 3,17 € 2,46

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

17-01-2019 € 21,158 € 19,775 € 18,790 €ct 20,670 €ct 19,319 €ct 18,357

16-01-2019 € 20,598 € 19,433 € 18,554 €ct 20,123 €ct 18,985 €ct 18,126

15-01-2019 € 20,342 € 19,279 € 18,514 €ct 19,873 €ct 18,835 €ct 18,087

14-01-2019 € 20,089 € 19,046 € 18,366 €ct 19,626 €ct 18,607 €ct 17,943

11-01-2019 € 20,250 € 19,126 € 18,446 €ct 19,783 €ct 18,685 €ct 18,021

10-01-2019 € 20,017 € 18,969 € 18,332 €ct 19,555 €ct 18,532 €ct 17,909

09-01-2019 € 19,974 € 18,923 € 18,241 €ct 19,513 €ct 18,487 €ct 17,820

08-01-2019 € 20,148 € 18,948 € 18,115 €ct 19,683 €ct 18,511 €ct 17,697

07-01-2019 € 19,880 € 18,773 € 17,971 €ct 19,422 €ct 18,340 €ct 17,557

04-01-2019 € 20,230 € 18,931 € 18,078 €ct 19,764 €ct 18,495 €ct 17,661
Spread (l-f) € 1,278 € 1,002 € 0,819 €ct 1,249 €ct 0,979 €ct 0,800

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '20

Sett

Base '21

Sett

Base '22

Sett

17-01-2019 € 54,440 € 50,030 € 50,000

16-01-2019 € 52,600 € 48,630 € 48,380

15-01-2019 € 51,950 € 48,000 € 47,700

14-01-2019 € 51,460 € 47,750 € 47,850

11-01-2019 € 52,440 € 48,750 € 48,040

10-01-2019 € 51,800 € 48,250 € 47,880

09-01-2019 € 52,060 € 48,250 € 47,880

08-01-2019 € 52,500 € 48,630 € 47,750

07-01-2019 € 51,710 € 48,000 € 47,460

04-01-2019 € 53,140 € 49,000 € 48,130
Spread (l-f) -€ 1,300 -€ 1,030 -€ 2,300

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

De spot markt en front maanden in Belgie blijven de prijzen in toom. Desondanks het

feit dat er nog 3 van de 7 centrales offline zijn en het kouder is geworden. Het blijft

meevallen in Belgie op dit moment.

Op de spot markt zien we door de lagere temperaturen en ook de verwachting van het

aanhouden van deze temperaturen hogere prijzen op de spot en front maanden,

voornamelijk Feb ging op basis van de weersverwachting omhoog.

 

De lange termijnprijzen gas (CAL20/CAL21) bewogen zich omhoog op het koudere weer.

De lange termijn prijzen bewogen zich meer op het nieuws omtrent CO2 en kolen

omhoog. 

De komende week zal het niet warmer en/of veel kouder worden en lijkt het erop dat

een zijwaartse prijs ontwikkeling logisch zal zijn, maar door de onrust kan het verder

stijgen. Een sentiment stijging is zo maar mogelijk volgende week. 

De lange termijn stijgt net als in Nederland en Duitsland op de prijzen van de

commodities en CO2 rechten. Natuurlijk is de stijging in Belgie minder, daar deze geen

kolenopwek heeft. 

De markt zal de komende week net als in Nederland op sentiment zijwaarts/opwaarts

kunnen gaan bewegen en lijkt een daling op dit moment niet direct aannemelijk. 

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 € 2,27 € 1,74 € 1,45 € 1,45

De verwachting is dat de prijzen een stijgende/zijwaartse beweging zullen maken. De

onrust op dit moment zal niet 1-2-3 uit te markt zijn, echter is het voornamelijk een

sentiment stijging en normaliter zien we hier weer een correctie op. 

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs is op dit moment gestegen door 2 aanwijsbare issues. De grootste

Australische vrachttransporteur is aan het staken, en in China zijn er een aantal locaties

gesloten i.v.m. veiligheidsinspecties. 

Op dit moment zien we wederom een stijgende trend, welke natuurlijk ook te zien was

in 2018. Dit komt doordat er onzekerheid is omtrent uitfasering van de Duitse

kolencentrales en hierdoor zijn er mogelijk meer certificaten nodig in de toekomst. 

Door de OPEC wordt er nu minder geproduceerd, maar er wordt meer geproduceerd in

de VS. Door deze extra productie wordt echter de prijsstijging gedrukt, op dit moment ,

en een harde stijging wordt tegen gegaan. 

De $ vs € koers veranderde deze week licht doordat de gesprekken tussen China en de

VS iets vertraagd zullen worden. Dit komt door het feit dat de "government shutdown"

in de VS Donald Trump bezighoudt en hij daardoor niet naar Davos komt. 

Kolen

CO2

Olie

€ - $

Op de spotmarkt (APX) zien we inderdaad door het koudere weer, en minder wind

productie, iets hogere prijzen. De spot is gelijk aan het trekken met Duitse prijzen en

ook hierdoor trekken de front maanden omhoog op dit moment. 

De lange termijn prijzen (CAL20-CAL21) zijn de afgelopen dagen de afgelopen dagen op

nieuws van de kolen, CO2 en de gasprijs gestegen. Ook de lagere temperaturen stuwen

de prijs i.c.m. het voorgaande nieuws de prijzen. 


