
Weekly Update Energy Services 25-1-2019

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

24-01-2019 84,45$     € 74,57 € 24,07 61,79$        € 54,56 1,1325$        

23-01-2019 86,65$     € 76,15 € 24,72 60,83$        € 53,46 1,1379$        

22-01-2019 86,65$     € 76,20 € 25,21 61,79$        € 54,34 1,1371$        

21-01-2019 85,55$     € 75,35 € 24,47 62,31$        € 54,88 1,1353$        

18-01-2019 86,95$     € 76,39 € 24,86 62,81$        € 55,18 1,1382$        

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$        

Spread (l-f) -1,85 $     -€ 2,56 -€ 1,33 -2,06 $         -€ 2,49 0,0145$        

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

24-01-2019 € 65,47 € 61,64 € 61,48 € 60,43

23-01-2019 € 66,33 € 62,54 € 62,38 € 61,29

22-01-2019 € 65,93 € 62,14 € 60,93 € 60,57

21-01-2019 € 65,22 € 61,38 € 60,18 € 59,82

18-01-2019 € 66,08 € 62,24 € 61,25 € 60,89

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

Min verschil -€ 0,86 -€ 0,90 -€ 0,90 -€ 0,86

Datum Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak '23

Sett

24-01-2019 € 48,48 € 45,47 € 45,17 € 46,95

23-01-2019 € 49,28 € 45,96 € 45,68 € 47,45

22-01-2019 € 49,06 € 45,19 € 45,37 € 46,73

21-01-2019 € 47,93 € 44,10 € 44,49 € 45,86

18-01-2019 € 49,15 € 45,23 € 45,52 € 46,88

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

Min verschil -€ 0,80 -€ 0,50 -€ 0,51 -€ 0,50

Max verschil € 3,06 € 3,35 € 2,99 € 0,22

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

24-01-2019 € 20,693 € 19,675 € 18,633 €ct 20,216 €ct 19,221 €ct 18,203

23-01-2019 € 21,166 € 19,956 € 18,889 €ct 20,678 €ct 19,496 €ct 18,454

22-01-2019 € 20,941 € 19,769 € 18,727 €ct 20,458 €ct 19,313 €ct 18,295

21-01-2019 € 21,000 € 19,828 € 18,786 €ct 20,516 €ct 19,371 €ct 18,353

18-01-2019 € 21,283 € 19,982 € 18,831 €ct 20,792 €ct 19,521 €ct 18,397

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
Spread (l-f) € 0,604 € 0,629 € 0,267 €ct 0,590 €ct 0,614 €ct 0,261

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '20

Sett

Base '21

Sett

Base '22

Sett

24-01-2019 € 54,820 € 51,100 € 51,000

23-01-2019 € 55,430 € 51,550 € 50,750

22-01-2019 € 55,180 € 50,740 € 49,750

21-01-2019 € 54,180 € 49,830 € 49,750

18-01-2019 € 55,380 € 50,440 € 50,000

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
Spread (l-f) -€ 2,380 -€ 2,350 -€ 1,250

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 zagen we voor het eerst in een tijdje prijzen boven de €100,- in Belgie.

Dit had voornamelijk te maken met het feit dat NL iets krap in het jasje zat de afgelopen

dagen, daar er geen issues in BE zelf waren. 

Op de spot markt zagen we toch iets warmere temperaturen dan verwacht en ook naar

het weekend toe hogere temperaturen. Dit zorgt op het moment, i.c.m. goede toevoer

en beschikbaarheid, voor dalende prijzen op de spot en front. 

 

De lange termijnprijzen gas (CAL20/CAL21) gingen ook omlaag, net als de spot en front

prijzen. De prijzen zullen mogelijk vandaag iets terug omhoog lopen door

winstnemingen op de markt en toegenomen handel. 

De komende week zal het iets warmer worden en lijkt het erop dat de sentiment

stijging vorige week nog iets verder uit de markt zal trekken. De verwachting is dat er

dalingspotentieel in de markt zit. 

De lange termijn prijzen blijven in toom, net als in DE en NL op dit moment. De

commodities en emissies blijven op dit moment meevallen, en ook het weer valt mee. 

Einde van de maand moet nummer 5 uit 7 kerncentrales weer online komen en lijkt het

erop met het warmere weer dat de markt omlaag moet komen. Door deze feiten

verwachten we dan ook een daling de aankomende week in Belgie. 

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 € 2,14 € 1,45 € 1,73 € 0,00

De verwachting is dat er warmer weer aankomt de komende weken. Als de

commodities op de niveaus blijven waar ze nu op staan is de verwachting dat er

dalingspotentieel in de markt zit, echter kan CO2 de daling tegen gaan. 

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De kolenprijs is op dit moment nog hoog doordat de grootste Australische

vrachttransporteur aan het staken is, en regenval in Indonesie voor wat problemen daar 

zorgt. Echter zien we wel dalingspotentieel in de markt. 

Op dit moment zien we nog steeds een erg hoge prijs. De prijs corrigeerde iets gisteren,

echter is wel meer stijgingspotentieel in de markt dan dalingspotentieel. We moeten

erop blijven letten, maar de prijs kan zomaar boven de €25,- komen. 

Door de OPEC wordt er nu minder geproduceerd, de VS laat hoge voorraden en hoge

productie zijn, waardoor de prijs gebalanceerd blijft op dit moment. Venezuela zorgt

voor weinig issues, want de productie is daar al jaren onder niveau. 

De $ vs € koers veranderde deze week niet heel erg veel. Dit komt door zwakke cijfers

vanuit de EU, problemen omtrent de Brexit, en ook geen goede cijfers vanuit de VS

en/of China. Daardoor bleef het e.e.a. gewoon in de 1.13 hangen. 

Kolen

CO2

Olie

€ - $

Op de spotmarkt (APX) zagen we de afgelopen dag en vandaag extreme prijzen door het

uitvallen van de Maasstroom centrale, waardoor het systeem een tekort had. De front

maand (Feb) werd wel goedkoper op berichtgeving van warmer weer.  

De lange termijn prijzen (CAL20-CAL21) zijn de afgelopen dagen zoals vorige week

verwacht zijwaarts gegaan. De markt blijft volatiel op berichten omtrent de

commodities en het weer.  


