
Weekly Update Energy Services 1-2-2018

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

31-01-2018 82,42$     € 66,51 € 9,28 68,98$         € 55,67 1,2392$         

30-01-2018 84,13$     € 67,64 € 8,88 68,22$         € 54,85 1,2438$         

29-01-2018 86,36$     € 69,89 € 9,00 68,70$         € 55,60 1,2357$         

26-01-2018 87,53$     € 70,47 € 9,09 69,98$         € 56,34 1,2421$         

25-01-2018 87,44$     € 70,23 € 9,24 70,28$         € 56,45 1,2450$         

24-01-2018 85,20$     € 68,61 € 9,46 70,97$         € 57,15 1,2419$         

23-01-2018 85,65$     € 69,55 € 9,01 69,84$         € 56,71 1,2315$         

22-01-2018 85,70$     € 69,96 € 8,75 69,41$         € 56,66 1,2249$         

19-01-2018 85,54$     € 69,95 € 8,76 68,75$         € 56,22 1,2228$         

18-01-2018 85,23$     € 69,56 € 8,49 68,58$         € 55,97 1,2253$         

Spread (l-f) 2,81$       € 3,05 -€ 0,79 -0,40 $         € 0,31 -0,0139 $       

Datum Peak '19

Sett

Peak '20

Sett

Peak '21

Sett

Peak '22

Sett

31-01-2018 € 46,07 € 46,42 € 47,39 € 47,73

30-01-2018 € 46,13 € 46,50 € 47,00 € 48,07

29-01-2018 € 46,60 € 46,65 € 47,25 € 48,27

26-01-2018 € 46,85 € 46,90 € 47,77 € 48,81

25-01-2018 € 46,48 € 46,52 € 47,39 € 48,43

24-01-2018 € 46,43 € 46,47 € 47,34 € 48,38

23-01-2018 € 46,71 € 46,75 € 47,62 € 48,66

22-01-2018 € 46,90 € 46,94 € 47,81 € 48,85

19-01-2018 € 46,42 € 46,27 € 47,10 € 48,14

18-01-2018 € 46,17 € 46,04 € 46,87 € 47,91

Min verschil -€ 0,83 -€ 0,52 -€ 0,42 -€ 1,12

Datum Offpeak 

'19 Sett

Offpeak 

'20 Sett

Offpeak 

'21 Sett

Offpeak '22

Sett

31-01-2018 € 33,42 € 33,84 € 33,63 € 34,98

30-01-2018 € 33,46 € 33,87 € 33,69 € 34,84

29-01-2018 € 33,90 € 34,32 € 33,99 € 34,94

26-01-2018 € 34,15 € 34,60 € 34,20 € 35,17

25-01-2018 € 34,32 € 34,65 € 34,55 € 35,52

24-01-2018 € 34,06 € 34,52 € 34,42 € 35,40

23-01-2018 € 34,26 € 34,40 € 34,41 € 35,38

22-01-2018 € 34,29 € 34,48 € 34,49 € 35,46

19-01-2018 € 34,29 € 34,95 € 34,74 € 35,70

18-01-2018 € 33,98 € 34,44 € 34,23 € 35,10

Min verschil -€ 0,91 -€ 1,112 -€ 1,11 -€ 0,72

Max verschil € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,14

Datum Cal-19 Cal-20 Cal-21 Cal-19 Cal-20 Cal-21

31-01-2018 € 17,060 € 16,370 € 16,057 €ct 16,667 €ct 15,993 €ct 15,687

30-01-2018 € 16,797 € 16,240 € 15,975 €ct 16,410 €ct 15,866 €ct 15,607

29-01-2018 € 16,869 € 16,245 € 15,980 €ct 16,480 €ct 15,870 €ct 15,612

26-01-2018 € 16,998 € 16,375 € 16,118 €ct 16,606 €ct 15,997 €ct 15,746

25-01-2018 € 17,183 € 16,535 € 16,236 €ct 16,787 €ct 16,154 €ct 15,862

24-01-2018 € 17,287 € 16,634 € 16,369 €ct 16,888 €ct 16,250 €ct 15,992

23-01-2018 € 17,513 € 16,782 € 16,434 €ct 17,109 €ct 16,395 €ct 16,055

22-01-2018 € 17,586 € 16,833 € 16,534 €ct 17,181 €ct 16,445 €ct 16,153

19-01-2018 € 17,507 € 16,725 € 16,401 €ct 17,103 €ct 16,339 €ct 16,023

18-01-2018 € 17,509 € 16,735 € 16,309 €ct 17,105 €ct 16,349 €ct 15,933
Spread (l-f) € 0,263 € 0,130 € 0,082 €ct 0,257 €ct 0,127 €ct 0,080

(1MWh = 102,36m³)

Datum Base '19

Sett

Base '20

Sett

Base '21

Sett

31-01-2018 € 39,280 € 38,800 € 39,030

30-01-2018 € 39,200 € 38,850 € 39,080

29-01-2018 € 39,490 € 39,330 € 39,310

26-01-2018 € 39,630 € 39,400 € 39,380

25-01-2018 € 39,500 € 39,220 € 39,420

24-01-2018 € 39,350 € 39,050 € 39,330

23-01-2018 € 39,600 € 39,300 € 39,580

22-01-2018 € 39,650 € 39,500 € 39,630

19-01-2018 € 39,780 € 39,550 € 39,820

18-01-2018 € 39,310 € 39,200 € 39,470
Spread (l-f) € 0,030 € 0,400 € 0,440
(1MWh = 102,36m³)

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. 

De spotprijzen zijn nog steeds laag voor de tijd het jaar. Hoge buitentemperaturen in

combinatie met voldoende windopwekking zijn hiervoor verantwoordelijk. 

De lange termijnprijzen (cal19 en cal20) dalen onder invloed van de lage spotprijzen, en

vanwege de gedaalde kolen- en gasprijzen. Daarnaast is de beschikbaarheid van

conventionele centrales ruim te noemen.

De olieprijs laat een forse correctie zien in de afgelopen week. De productie in m.n. de

V.S. is in de afgelopen periode verhoogd, in een hoger tempo dan dat de vraag naar olie is

toegenomen.

Deze week meldde Eurostat dat de groei in de Eurozone in 2017 het hoogste was van de

afgelopen 10 jaar. De euro-dollarverhouding reageerde nauwelijks op dit nieuws en

beweegt zicht tussen de 1,23 en 1,24 dollar per euro.

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 € 0,38 € 0,52 € 0,00

Vanaf begin februari wordt kouder weer verwacht waardoor de vraag naar stroom zal

stijgen. Ook de output van duurzame energie zal in de eerste week van februari onder

gemiddeld liggen; een prijsstijging is daarom aannemelijk.

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

ELEKTRA -  theice.com (End Of Day notering)

Ondanks een grotere vraag naar kolen in China vanwege de koude winter is de kolenprijs

toch gedaald in de afgelopen week.

De CO2-prijs kan de stijging van de afgelopen weken niet vasthouden. Deze week zien we

een neerwaartse correctie met op dinsdag een prijs onder de 9 euro per ton.

In Euro per MWh

De gehele maand januari zijn de spotprijzen elektricteit laag voor de tijd van het jaar,

veroorzaakt door de (tot nu toe) milde winter.

Ook in de laatste week van januari waren de spotptijzen gas laag, vanwege de hoge

temperaturen.

 

De lange termijnprijzen (cal19 en cal20) zijn, na een daling, op woensdag weer wat

gestegen. Dit hangt samen met het advies van de SodM dat een verlaging van de

gasproductie in Groningen van 21,6 naar 12 miljard kuub per jaar inhoudt. 

Voor de komende week wordt een stijging van de gasprijs verwacht. Er komt een

koudeperiode aan, en daarnaast kan het advies van de Staatstoezicht op de Mijnen

(SodM) ook nog een verder prijsopdrijvend effect hebben.

De lange termijnprijzen (cal19 en cal20) laten in de afgelopen week weinig ontwikkeling

zien. De komende koudeperiode houdt een daling van de prijzen tegen.

Voor de komende week worden hogere prijzen voorzien, vanwege het koude weer, een

lager aanbod van renewables, en een mogelijke stijging van de gasprijs.


