
Weekly Update Energy Services 1-2-2019

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

31-01-2019 85,05$     € 74,33 € 22,30 60,84$        € 53,17 1,1443$        

30-01-2019 86,24$     € 74,96 € 23,06 61,90$        € 53,80 1,1505$        

29-01-2019 85,20$     € 74,48 € 23,39 61,22$        € 53,52 1,1439$        

28-01-2019 84,49$     € 73,87 € 22,77 59,94$        € 52,41 1,1438$        

25-01-2019 85,35$     € 74,82 € 23,93 60,84$        € 53,33 1,1408$        

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$        

Spread (l-f) 1,90$       € 2,06 € 2,56 1,97$          € 2,01 -0,0061 $       

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

31-01-2019 € 63,61 € 59,50 € 59,98 € 58,92

30-01-2019 € 64,46 € 60,07 € 60,55 € 59,45

29-01-2019 € 65,09 € 61,38 € 60,75 € 59,66

28-01-2019 € 64,45 € 59,77 € 60,75 € 59,66

25-01-2019 € 64,88 € 60,66 € 61,33 € 60,24

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

Min verschil -€ 2,72 -€ 3,04 -€ 2,40 -€ 2,37

Datum Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak '23

Sett

31-01-2019 € 46,01 € 42,61 € 42,54 € 44,30

30-01-2019 € 46,99 € 43,45 € 43,39 € 45,15

29-01-2019 € 46,77 € 43,48 € 43,53 € 45,17

28-01-2019 € 47,08 € 45,00 € 44,64 € 46,52

25-01-2019 € 47,64 € 45,13 € 44,66 € 46,43

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

Min verschil -€ 3,27 -€ 3,35 -€ 3,15 -€ 3,15

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

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

31-01-2019 € 20,486 € 19,724 € 18,877 €ct 20,014 €ct 19,269 €ct 18,442

30-01-2019 € 20,584 € 19,775 € 18,829 €ct 20,109 €ct 19,319 €ct 18,395

29-01-2019 € 20,720 € 19,875 € 18,954 €ct 20,242 €ct 19,417 €ct 18,517

28-01-2019 € 20,563 € 19,644 € 18,749 €ct 20,089 €ct 19,191 €ct 18,317

25-01-2019 € 20,705 € 19,746 € 18,789 €ct 20,228 €ct 19,291 €ct 18,356

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
Spread (l-f) € 0,000 € 0,080 € 0,244 €ct 0,000 €ct 0,078 €ct 0,238

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '20

Sett

Base '21

Sett

Base '22

Sett

31-01-2019 € 52,350 € 48,650 € 48,880

30-01-2019 € 53,260 € 49,310 € 49,490

29-01-2019 € 53,170 € 49,680 € 49,250

28-01-2019 € 53,380 € 50,000 € 50,080

25-01-2019 € 53,820 € 50,180 € 50,120

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
Spread (l-f) € 3,030 € 1,790 € 0,370

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 net als vorige week wat hogere prijzen op de spot

door weinig windproductie en de koudere temperaturen. Dit blijkt ook het geval te zijn

en de verwachting is dan ook geen scherpe daling de komende dagen. 

De lange termijn prijzen (CAL20-CAL21) zagen we zoals verwacht inderdaad een dalende

trend deze week. De commodities daalden deze week op slecht nieuws omtrent

consumenten vertrouwen in de VS en de wereldwijde economie.

Op dit moment kan Venezuela niet exporteren door sancties vanuit de VS. Veel effect

heeft het niet door toegenomen productie in zowel de VS als in Mexico, en hoge

voorraden in de VS. De prijs staat zelfs een beetje onder druk op het moment.

De $ vs € koers veranderde deze week licht in het voordeel van de € door het bericht

dat de FED de rente niet zal gaan verhogen in de nabije toekomst. Het consumenten

vertrouwen en handelsoorlog werden als directe redenen opgevoerd. 

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 voor de komende week dat de markt zijwaarts/dalend zal

blijven bewegen, maar als de CO2 prijs heftig zal reageren op het nieuws in Duitsland

kunnen we wel eens vreemde bewegingen gaan zien. 

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

Kolen ging weer iets omlaag deze week door berichten dat de stakingen in Australie

voorbij zijn en daardoor de export weer hervat kan worden. Ook nieuws dat de VS de

afgelopen 10 jaar 34% minder kolen is gaan verbruiken had impact.

De commissie in Duitsland, de Kohleausstieg (verantwoordelijk voor het uitfaseren van

de kolencentrales) zal hun rapport gaan uitbrengen aan de overheid omtrent het

uitfaseren van de kolencentrales. De markt kan hier heftig op gaan reageren. 

In Euro per MWh

Op de spotmarkt zagen we ook hier hogere prijzen door lagere temperaturen en minder

windopwek op dit moment. Het is dan ook de verwachting dat de prijzen rond deze

niveaus blijven met minder wind en kouder weer op komst. 

Op de spot markt zagen we toch lichte problemen door de koudere temperaturen. Het

spot systeem zat zowaar kort deze week wat leidde tot hogere prijzen. De front

maanden en zomer 2019 verhandelde echter wel op lagere niveaus.

 

De lange termijnprijzen gas (CAL20/CAL21) gingen ook omlaag, net als de zomer prijs

voor 2019, echter veel minder en er lijkt bijna geen echte sterke richting te bekennen op

dit moment. 

De komende week zal het naar verwachting mogelijk verder kunnen dalen, daar de

spread tussen Q2 en Q3 niet aanwezig is waardoor zomer 2019 kan dalen en de curve

iets naar beneden kan trekken. 

De lange termijn prijzen vielen de afgelopen dagen, net als in Nederland, naar beneden.

Dit kwam voornamelijk door de dalende prijzen voor de zomermaanden op de

gasmarkt. 

De verwachting is dat de daling in Belgie door kan zetten, daar Belgie gelimiteerde

impact ondervindt van de kolenprijs en CO2 prijzen, daar ze geen kolenopwek hebben. 


