
Weekly Update Energy Services 7-2-2019

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

06-02-2019 81,50$     € 71,75 € 23,70 62,34$        € 54,88 1,1359$        

05-02-2019 80,30$     € 70,52 € 23,17 61,77$        € 54,25 1,1386$        

04-02-2019 81,75$     € 71,50 € 23,06 62,77$        € 54,90 1,1433$        

01-02-2019 83,10$     € 72,61 € 21,99 62,80$        € 54,87 1,1445$        

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$        

Spread (l-f) 2,95$       € 2,82 € 0,37 -0,55 $         -€ 0,32 -0,0034 $       

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

06-02-2019 € 63,30 € 60,00 € 60,46 € 59,40

05-02-2019 € 63,38 € 59,35 € 59,81 € 58,75

04-02-2019 € 62,13 € 58,88 € 59,36 € 58,30

01-02-2019 € 62,91 € 59,13 € 59,61 € 58,55

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

Min verschil -€ 2,17 -€ 1,64 -€ 1,02 -€ 1,03

Datum Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak 

'22 Sett

Offpeak '23

Sett

06-02-2019 € 47,16 € 43,19 € 42,83 € 44,60

05-02-2019 € 45,87 € 42,82 € 42,46 € 44,23

04-02-2019 € 45,57 € 42,23 € 42,03 € 43,79

01-02-2019 € 46,57 € 42,76 € 42,56 € 44,32

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

Min verschil -€ 1,31 -€ 2,28 -€ 2,34 -€ 2,35

Max verschil € 1,59 € 0,96 € 0,80 € 0,80

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

06-02-2019 € 20,166 € 19,394 € 18,646 €ct 19,701 €ct 18,947 €ct 18,216

05-02-2019 € 20,166 € 19,377 € 18,603 €ct 19,701 €ct 18,930 €ct 18,174

04-02-2019 € 20,267 € 19,463 € 18,679 €ct 19,800 €ct 19,014 €ct 18,248

01-02-2019 € 20,358 € 19,626 € 18,849 €ct 19,889 €ct 19,174 €ct 18,414

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
Spread (l-f) € 0,000 € 0,017 € 0,043 €ct 0,000 €ct 0,017 €ct 0,042

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '20

Sett

Base '21

Sett

Base '22

Sett

06-02-2019 € 53,060 € 48,600 € 48,660

05-02-2019 € 52,060 € 48,100 € 48,570

04-02-2019 € 51,540 € 47,730 € 48,000

01-02-2019 € 52,330 € 48,210 € 48,440

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
Spread (l-f) € 1,760 € 2,500 -€ 0,660

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 ook hier lagere prijzen door de goede windopwek op dit

moment en naar het weekend toe lijkt ook hier de kans te komen voor verdere daling

op de spot.

Op de spot markt zien we voldoende voorraden, goede aanvoer, gepaste temperaturen

voor de tijd van het jaar, dus op dit moment geen rare invloeden die de markt omhoog

of omlaag kunnen drukken op de spot.

 

De lange termijnprijzen gas (CAL20/CAL21) gingen deze week omlaag door het nieuws

dat de voorraden naar waarschijnlijkheid voller de winter uit zullen komen en de

injecties komende zomer dus lager zullen liggen dan normaal.

Er is ook nieuws dat de Nordstream 2, vanuit Rusland, in 2020 online zal komen. Dit

zorgde voor een daling op de lange termijn contracten. Er wordt dan ook een

daling/zijwaartse beweging volgende week verwacht. 

De lange termijn prijzen gingen omhoog op CAL 20 vooral door de stijgende kolen en

CO2 prijs, daar Belgie steeds meer afhankelijk wordt van import uit Duitsland en

Nederland, waar de markten voornamelijk draaien op kolencentrales.

De verwachting is dat de markt dezelfde zijwaartse richting zal volgens als in Nederland

de komende week, er komt wel nieuws naarbuiten omtrent twee windparken die +/-

500 MW kunnen leveren ergens in 2020. 

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 € 1,17 € 1,12 € 1,10 € 1,10

De verwachting is met de commodities dat deze niet drastisch omhoog zullen springen

op dit moment, daarmee is dan ook de verwachting dat de markt zijwaarts zal handelen

de komende week. 

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

De prijzen en de interesse in de kolenmarkt zijn laag op dit moment. Het is net Chinees

nieuwjaar geweest, dan is altijd het e.e.a. erg traag in China, waardoor de vraag op dit

moment gewoon erg laag ligt. 

De commissie in Duitsland heeft het e.e.a. doorgegeven aan de overheid, maar dit had

nou niet echt een dramatische impact op de markt en prijzen. Het lijkt erop dat een

plafond van €25,- realistisch is op dit moment en een bodem van €22,- 

Op dit moment is de bandbreedte waar de prijs zich tussen beweegt tussen de $61 en

$63. De markt is relatief saai te noemen, want de volumes die verhandeld worden en de

prijs verschillen tussen de handelingen is klein te noemen. 

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

dat er progressie plaatsvindt in de gesprekken tussen China en de VS. De deadline voor

een deal, gedeeltelijk danwel volledig, is 2 Maart. 

Kolen

CO2

Olie

€ - $

Op de spotmarkt (APX) zien we lagere prijzen door de hoge windopwek en de hogere

temperaturen. Op dit moment zien we prijzen in de €40,- per MWh en in Duitsland voor

het weekend door de hoge opwek zelfs prijzen van +/- €13,-

De lange termijn prijzen (CAL20-CAL21) zagen iets stijgen door de iets hogere prijzen van

de kolen en CO2. Dit zagen we terug in de hoge offpeak prijs gisteren, echter lijkt het er

wel op dat dit te snel is gegaan. 


