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ABSTRAKS 

Prakiraan kebutuhan energi llistrik untuk satu ataupun dua decade mendatang merupakan hal yang 

penting dalam untilitas listrik. Tugas akhir ini bertujuan untuk memperkirakan jumlah kebutuhan energi listrik 

Bandara Juanda Surabaya, serta melihat dampak virus Covid-19 terhadap hasil peramalan untuk 1 tahun 

kedepan. Metode peramalan yang di pakai adalah metode Holt Winter Aditif, sedangkan data yang digunakan 

merupakan data history pemakaian energi listrik Bandara Juanda dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. 

Dari hasil penelitian didapatkan nilai konstanta terbaik α = 0,8; β = 0,04; γ = 1.nilai beta yang mendekati 0 

menunjukkan bahwa data tersebut bersifat konstan horisontal atau bias diasumsikan trend hari ini sama 

dengan trend di hari yang lalu. Untuk nilai gama yang bernilai 1 mengartikan data tidak terlalu 

mempertimbangkan nilai musiman periode sebelumnya dan hanya mempertimbangkan nilai level serta besaran 

observasi nilai aktual periode sebelumnya. Data yang dihasilkan dengan asumsi Covid-19 terus berlanjut tahun 

berikutnya menjukkan plot data yang menurun yang berarti dampak Covid-19 terhadap peramalan memiliki 

pengaruh yang besar. Sedangkan data yang dihasilkan dengan asumsi tidak ada virus Covid-19 menunjukkan 

nilai data yang konstan dimana trend yang terjadi sama dengan trend di masa lampau. 
 

Kata Kunci:Dampak Covid, Metode Holt Winter Aditif,  Peramalan Beban  

 

 

1. PENDAHULUAN 

Energi listrik adalah kebutuhan. yang sangat 

penting bagi kehidupan baik di sektor rumah 

tangga, bisnis, industri, pemerintah dan sosial. 

Seiring berjalannya waktu kebutuhan energi listrik 

mengalami perubahan yang cenderung meningkat. 

Peningkatan konsumsi energi listrik di suatu 

industri tergantung perkembangan, kemajuan serta 

faktor-faktor lainnya. (Purdjanarsa & Nursuhud, 

2013) 

Laju pertumbuhan pemakaian energi listrik 

pada Bandara Juanda Surabaya cenderung 

mengalami pola yang sama tiap tahunnya, namun 

dengan terjadinya pandemi covid-19 di seluruh 

dunia tentunya mempengaruhi perkembangan 

industri penerbangan tak hanya di Indonesia namun 

juga seluruh dunia. Sehingga berdampak pada 

konsumsi energi listrik di Bandara Juanda 

Surabaya. 

Dalam perancanaan industri kelistrikan dan 

pengoperasian sistem tenaga listrik peramalan 

merupakan proses vital untuk memperkirakan 

besarnya daya yang dibutuhkan untuk memberi 

pelayanan dan dalam distribusi tenaga listrik. 

Peramalan yang tidak tepat dapat menyebabkan 

kelebihan kapasitas daya sehingga menyebabkan 

kerugian, sebaliknya jika peramalan yang terlalu 

kecil menyebabkan tidak cukupnya kapasistas daya 

yang tersalurkan. 

Pada penelitian kali ini berdasar data yang 

diperoleh, metode peramalan yang dipakai 

Eksponensial Holt-Winters’ Aditif, dikarenakan 

data yang diperoleh menunjukkan perubahan tiap 

tahunnya yang cenderung memiliki kesamaan 

pergerakan tiap bulannya yang memiliki pola tren 

dan pola musiman. 

Peramalan ini bertujuan agar dapat dipakai 

sebagai gambaran konsumsi listrik di masa 

mendatang oleh Bandara Juanda Surabaya untuk 

menghitung prakiraan jumlah pemakaian listrik dan 

bisa meminimalkan pengaruh ketidak pastian serta 

meminimal kesalahan yang terjadi saaat meramal 

serta bertujuan untuk mengetahui dampak adanya 

Covid terhadap data hasil peramalan. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Peramalan Beban Listrik 

Peramalan sendiri memiliki arti yaitu “suatu 

dugaan atau prakiraan mengenai terjadinya suatu 

kejadian atau peristiwa yang akan terjadi di masa 

yang akan datang”. Peramalan ini sangat berguna 

dalam berbagai bidang, terutama dalam rangka 

perencanaan untuk mengantisipasi berbagai 

keadaan yang teradi pada masa depan. Dalam 

bidang teknik, khususnya teknik listrik peramalan 

pada dasarnya merupakan peramalan dari 

kebutuhan energi listrik (Demand Forecasting) serta 

peramalan beban energi listrik (Load Forecasting) 

yang dimodelkan secara matematis. Hasil dari 

peramalan ini digunakan untuk membuat rencana 

pemenuhan kebutuhan maupun pengembangan 

penyediaan energi listrik.  (Makridakis, 

Wheelwright, & McGee, 1999) 
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Suatu peramalan tidak akan benar 100% sebab 

suatu masa depan pasti mengandung ketidak 

pastian. Akan tetapi dengan memilih metode yang 

tepat, kita bisa menghasilkan peramalan dengan 

tingkat kesalahan atau error yang kecil ataupun 

memberikan perkiraan yang sebaik mungkin 

terhadap keadaan masa yang akan datang.  

(Makridakis, Wheelwright, & McGee, 1999) 

 

2.2 Metode Holt Winter Aditif 

Metode ini adalah salah satu penemuan yang 

penting dalam bidang peramalan, karena metode ini 

mampu menangani data yang memiliki unsur trend 

serta unsur musiman. Metode ini merupakan hasil 

penyempurnaan dari Metode Holt.-.Brown. Metode 

Holt - Winters’ ini menggunakan tiga persamaan 

pemulusan yaitu pemulusan level, pemulusan tren, 

dan pemulusan musiman. (Suprananto, 1993) 

Metode ini memiliki kemiripan dengan 

metode.Holt, akan tetapi untuk mengatasi nilai usur 

musimannya digunakan persamaan tambahan, 

sehingga metode holt - winters menggunakan tiga 

pembobotan atau konstanta yang berbeda yaitu α, β, 

dan γ dengan nilai 0 < α,β,γ <1. 

Persamaan yang digunakan metode ini adalah: 

𝐿𝑡 = 𝛼(𝑌𝑡−𝑆𝑡−𝑠)+(1−𝛼)(𝐿𝑡−1+𝑏𝑡−1) (2.1) 

𝑏𝑡 = 𝛽(𝐿𝑡–𝐿𝑡−1)+(1−𝛽)𝑏𝑡−1  (2.2) 

𝑆𝑡 = 𝛾(𝑌𝑡−𝐿𝑡)+(1−𝛾)𝑆𝑡−𝑠  (2.3) 

Persamaan yang digunakan untuk membuat 

peramalan pada periode m yang akan datang 

adalah: 

𝐹𝑡+𝑚  = 𝐿𝑡  + 𝑏𝑡 . 𝑚 + 𝑆𝑡+𝑚-s (2.4) 

Dengan : 

𝐿𝑡 = nilai pemulusan baru estimasi saat ini 

𝛼 = konstanta pemulusan Level (0 < 𝛼 < 1) 

𝑌𝑡 = pengamatan baru atau data aktual periode t 

𝛽 = konstanta pemulusan untuk estimasi trend 

(0<𝛽<1) 

𝑏𝑡 = estimasi nilai trend 

𝛾 = konstanta pemulusan untuk estimasi musiman 

(0 < 𝛾 < 1) 

𝑆𝑡 = estimasi unsur musiman 

m = jumlah periode. yang akan diramalkan 

s = panjang musim 

𝐹𝑡+𝑚 = nilai prediksi m periode ke depan 

Untuk menginisialisai metode peramalan ini, 

dibutuhkan nilai awal untuk pemulusan level Ls, 

trend bt, serta nilai indeks musiman St. Untuk 

mendapatkan estimasi nilai awal dari indeks 

musiman, diperlukan setidaknya data lengkap 

selama dua musim. Dengan begitu, nilai trend dan 

pemulusan diinisialisasi pada periode s.  (Kristianti, 

2020) 

Nilai awal konstanta pemulusan. level dengan 

menggunakan nilai dari rata-rata musim pertama, 

sehingga :  

𝐿𝑠 =  (𝑌1 + 𝑌2  + ⋯ + 𝑌𝑠) /s   (2.5) 

Untuk menginisialisasi trend, akan lebih baik 

jika menggunakan data lengkap selama 2 musim 

(periode), sebagai berikut: 

   

(2.6) 

Kemudian untuk menginisialisasi indeks 

musiman metode aditif, yaitu: 

𝑆1 = 𝑌1−𝐿𝑠, 𝑆2 = 𝑌2 − 𝐿𝑠 ,..…,𝑆𝑠 =𝑌𝑠−𝐿𝑠 

     (2.7) 

 

2.3 Menentukan Nilai Parameter Terbaik 

Pemilihan nilai parameter yang tepat dan 

optimal pada metode Holt Winter cukuplah sulit 

untuk dilakukan, sehingga perlu bantuan dengan 

melakukan pengoptimalan untuk nilai konstanta 

menggunakan alat bantu solver pada program 

perangkat lunak Microsoft Excel.  

Untuk menggunakan bantuan solver tersebut, 

haruslah di setting agar nilai dari parameter berada 

dalam batas nilai 0 sampai dengan 1. Setelah kita 

menentukan nilai konstanta parameter, nilai 

tersebut baru dioptimalkan secara otomatis dengan 

menggunakan item solver pada Microsoft Excel. 

Langkah menentukan parameter terbaik untuk 

metode Holt-Winters dengan bantuan Solver : 

a. Tentukan dahulu nilai awal konstanta dari 𝛼, 

𝛽, 𝛾 yang relevan sesuai hasil pengamatan 

data. 

b. Asumsikan atau misalkan bahwa nilai 

peramalan periode 1 sama dengan data 

aktual pada periode 1. 

c. Lalu gunakan rumus untuk menghitung nilai 

peramalan semua. periode dari masa lampau 

untuk setiap data yang ada. 

d. Hitung error hasil peramalan yang trlah 

didapat, kecuali pada periode pertama karena 

sama dengan dataaktual periode pertama. 

e. Masuk ke menu Invoke solver pada Excel. 

f. Lalu dikolom Set Objective, pilihlah sell dari 

nilai Error yang telah dihitung dan tekan 

tombol Minimize. 

g. Pada kolom By..Changing Variable Cells, 

pilihlah sell dengan konstanta yang telah di 

tentukan di awal pemulusan. 

h. Beri setting batas antara 0 dan 1 untuk nilai 

dari pada konstanta konstanta pemulusan. 

i. Untuk kolom Solving Method tidak perlu 

adanya yang diubah-ubah. 

Pilih Solve untuk menjalankan dan didapatlah 

nilai optimal untuk konstanta pemulusan dengan 

nilai error minimum. 

 

2.4 Ketepatan Dalam Metode Peramalan 

Ketepatan dianggap sebagai kriteria koreksi 

atau akurasi dalam memilih suatu metode 

peramalan untuk digunakan dalam mengolah suatu 

data. Jika metode yang dipakai sudah dianggap 

benar dalam melakukan proses peramalan, maka 

dalam pemilihan metode peramalan terbaik dapat 

dilihatpada tingkat kesalahan prediksi atau error .  
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Besarnya nilai error peramalan bisa dihitung 

dgan mengurangi data aktual dengan besarnya 

ramalan. 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟(𝐸) = 𝑌𝑡 − 𝐹𝑡   (2.8) 

dengan  

𝑌𝑡 : .data actual ke-t 

𝐹𝑡 : .hasil peramalan waktu ke-t 

Jika nilainya yang didapat semakin kecil, maka 

nilai konstanta dan metode peramalan yang 

digunakan sudah baik. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

 
 

3.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk 

memperkirakan kebutuhan energi listrik di masa 

yang akan datang dalam jangka waktu 1 tahun 

sebagai referensi Bandara Juanda Surabaya sebagai 

tolak ukur perencanaan kelistrikan di masa 

mendatang. Penelitian ini termasuk dalam 

peramalan jangka menengah. 

 

3.3 Data Penelitian 

Data yang digunakan adalah data pemakaian 

listrik Bandara Juanda Surabaya selama periode 

waktu 2014 sampai dengan 2020. Data diperoleh 

dari Dinas Listrik Bandara Juanda. 

 

3.4 Kesimpulan  

Setelah dilakukan peramalan data dengan 2 kali 

peramalan untuk yang pertama dengan menyertakan 

data yang terdampak Covid dan yang kedua tanpa 

menyertakan data terdampak Covid. Untuk 

membandingkan hasil peramalan  

 

4. HASIL PERAMALAN 

4.1 Penerapan Metode Holt Winter Aditif 

Untuk rekapitulasi data pemakaian listrik 

Bandara Juanda Surabaya ditempatkan pada 

lampiran dikarenakan  data yang terlampau banyak, 

sedangkan untuk grafik data dapat dilihat pada 

gambar berikut : 
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Gambar 1. Grafik Data Listrik Juanda 2014-2020 

 

4.2 Penentuan Nilai Awal Pemulusan 

Langkah 1. Inisialisasikan nilai awal level Ls 

dengan persamaan (2.5). 

L12=(Y1+Y2+Y3+4Y+Y5+Y6+Y7+Y8+

Y9+Y10+Y11+Y12) / 12 

= (4020916800+3796393600+…+ 

4553068451) /12 
= 4352339199 

Langkah 2. Menentukan nilai awal dari tren bs, 

dengan menggunakan persamaan (2.4). 

 

b 12= 1/12 x [(4398483722-4020916800)/12 + 

(3898483722 - 3530392824) /12 +⋯+ 

4375579992-4553068451)/12] 

b 12 = (-17784635,24) 

Langkah 3. Menentukan nilai awal indek 

musiman dengan persamaan (2.5) 

S1 = Y1 – L12 

S1 = 4020916800 – 4352339199 
      = (-331422398,9) 

Lalu dilanjutkan menghitung indeks musiman 

dari S1 s/d S12  

Berdasar perhitungan nilai awal level, tren dan 

musiman di dapat hasil seperti pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 1. Hasil Penentuan Nilai Awal 

Pemulusan 

Bln Aktual Level Tren Musiman 

1 4020916800 - - -331422398,9 

2 3796393600 - - -555945598,9 

3 3403750400 - - -948588798,9 

4 4146340800 - - -205998398,9 

5 4385140800 - - 32801601,08 
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6 4847122124 - - 494782925,1 

7 4885712300 - - 533373101,1 

8 4714393480 - - 362054281,1 

9 4438240032 - - 85900833,08 

10 4358153218 - - 5814019,083 

11 4678838382 - - 326499183,1 

12 4553068451 4352339199 -17784635,2 200729252,1 

 

4.3 Menghitung Peramalan 

Setelah nilai awal dari tren, level dan musiman 

ditentukan maka langkah selanjutnya melakukan 

peramalan perlu ditentukan nilai parameter awal α , 

β , γ yang merupakan nilai pembobotan. Nilai dari 

parameter ini berkisar antara (0 sampai denagn 1) 

untuk menentukan nilai parameter yang memiliki 

nilai error minimal dipakai bantuan solver excel. 

Langkah 1. Hitung pemulusan level dengan 

persamaaan (2.1) menggunakan nilai alpha sebesar 

(0,2) 

𝐿𝑡 = 𝛼 (𝑌𝑡 − 𝑆𝑡−𝑠) + (1 − 𝛼) (𝐿 𝑡−1 + 𝑏 𝑡−1) 

L13 =  0,2 (4398483722–(-331422398,9)) + (1–

0,2) (4352339199+(-17784635,24 )) 

L13  =  4413624875 

Untuk nilai L14 dan seterusnya sampai dengan 

L84 dihitung dengan menggunakan excel untuk 

mempermudah pengerjaan. 

Langkah 2. Hitung pemulusan trend dengan 

persamaan (2.2) dengan nilai beta sebesar 0,2 

b𝑡 = 𝛽 (𝐿𝑡 – 𝐿 𝑡−1 ) + (1 − 𝛽) 𝑏 𝑡−1 

𝑏13 = 0,2 (4413624875 – 4352339199) + (1 - 

0,2) -17784635,24 

𝑏13 = ( -1970572,947) 

Selanjutnya untuk menghitung sampai dengan 

nilai 𝑏84 dengan menggunakan excel untuk 

mempermudah perhitungan. 

Langkah 3. Hitung pemulusan musiman dengan 

persamaan (2.3) dengan nilai gama sebesar 0,2 

𝑆𝑡     =   𝛾 (𝑌𝑡 − 𝐿𝑡) + (1 − 𝛾) 𝑆𝑡−𝑠  

𝑆13  =  0,2 (4398483722 – 4413624875) + (1- 

0,2) -331422398,9 

𝑆13  =   ( -268166149,8 ) 

Dan untuk nilai S14 sampai dengan S84 

dilakukan dengan menggunakan excel. Setelah 

didapat hasil pemulusan kemudian dihitung nilai 

error nya RMSE sebesar 517983483,6. Untuk 

mengoptimalkan nilai konstanta dilakukan “ solver “ 

data dengan bantuan aplikasi excel dan didapatkan 

nilai error (RMSE) terkecil pada nilai alpha, beta 

dan gama sebesar α = 0,8 ; β = 0,04 ; γ = 1. 

Tabel hasil pemulusan level dengan nilai 

konstanta terbaik dapat dilihat pada lampiran. 

Langkah 4. Selanjutnya menghitung nilai 

peramalan berdasarkan persamaan (2.13)  

Pada langkah kali ini kita akan melakukan 2 kali 

perhitungan ramlan yang pertama dengan 

menyertakan tahun 2020 dimana situasi saat virus 

Covid mulai masuk ke Indonesia dan tanpa 

menyertakan tahun 2020 dimana kita memisalkan 

tidak adanya virus dan melihat apakah ada dampak 

ke hasil peramalan kita. 

Perhitungan pertama menyertakan tahun 2020 

mulai dari F85 sampai dengan F96 dengan 

menggunakan persamaan (2.13) dan hasil 

perhitungan sebagai berikut :  

𝐹𝑡+𝑚  = 𝐿𝑡  + 𝑏𝑡 . 𝑚 + 𝑆𝑡+𝑚-s 

F84+1 = L84 + b84 . 1 + S73 

F85    = 2884906971+(-36203210,7).1+ 

108852180,2 

   = 2957555940 

Perhitungan Kedua tanpa menyertakan data 

aktual tahun 2020 mulai dari F73 sampai dengan 

F84 dengan menggunakan persamaan (2.13) dan 

hasil perhitungan sebagai berikut :  

𝐹𝑡+𝑚    = 𝐿𝑡  + 𝑏𝑡 . 𝑚 + 𝑆𝑡+𝑚-s 
F72+1 = L72 + b72 . 1 + S61 
F73        =3902954636+(-15479132,04).1+ 

       59272755,88         

              = 3946748260 

4.4 Hasil Peramalan 

Tabel 2. Data Hasil Peramalan dengan 

Menyertakan Tahun 2020 

 

Tahun Nilai m Forecast 

2021-1 1 2957555940 

2021-2 2 2453298421 

2021-3 3 1880165350 

2021-4 4 2258155828 

2021-5 5 2348580021 

2021-6 6 2774257880 

2021-7 7 3031484691 

2021-8 8 2934359345 

2021-9 9 2820729508 

2021-10 10 2583849574 

2021-11 11 2853785996 

2021-12 12 2824643242 

 

Tabel 3. Data Hasil Peramalan Tanpa 

Menyertakan Tahun 2020 

 

Tahun Nilai m Forecast 

2020-1 1 3946748260 

2020-2 2 3474450376 

2020-3 3 2915941754 

2020-4 4 3420697553 

2020-5 5 3695577459 

2020-6 6 4062849993 

2020-7 7 4199299255 

2020-8 8 4065039812 

2020-9 9 3999322065 
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2020-10 10 3776207530 

2020-11 11 4083263973 

2020-12 12 3998221579 

 

 
Gambar 2. Plot Data Peramalan Terdampak 

Covid dengan MiniTab 

 
Gambar 3. Plot Data Peramalan tanpa dampak 

Covid dengan MiniTab 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil peramalan data dan analisis 

yang telah dilakukan sebelumnya, dapat ditarik suatu 

kesimpulan : 

1. Pada hasil pengolahan data dengan metode Holt 

Winter Aditif  dengan tiga parameter α , β , γ  

menggunakan alat bantu Excel pada item Solver  

untuk mendapat nilai parameter terbaik untuk 

data pemakaian beban listrik di Bandara Juanda 

didapatkan nilai α = 0,8 ; β = 0,004 ; γ = 1. 

Untuk nilai beta yang mendekati 0 dapat 

disimpulkan bahwa data tersebut konstan 

horisontal atau trend hari ini sama dengan trend 

di hari yang lalu. Untuk nilai gama yang bernilai 

1 berartikan data tidak terlalu memprtimbangkan 

nilai musiman periode sebelumnya dan hanya 

mempertimbangkan nilai level serta besaran 

observasi nilai aktual periode sebelumnya. 

2. Data yang terpengaruh Covid-19 bisa dianggap 

akan mengalami penurun secara signifikan 

selama Covid-19 belum teratasi dengan baik. 

3. Data yang tidak terpengaruh Covid-19 memiliki 

bentuk plot data yang konstan dengan trend di 

masa lalu, sehingga kita bisa mengasumsikan 

saat Covid-19 sudah teratasi maka bentuk plot 

data pemakaian energi listrik di Juanda akan 

memiliki kecenderungan kembali ke trend data 

masa lalunya. 
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LAMPIRAN 
 

Tabel 4. Hasil Pemulusan Level, Trend dan musiman keseluruhan 

 

No TAHUN Aktual LEVEL TREN SEASONAL 

1 2014-1 4020916800 - - -331422398,9 

2 2014-2 3796393600 - - -555945598,9 

3 2014-3 3403750400 - - -948588798,9 

4 2014-4 4146340800 - - -205998398,9 

5 2014-5 4385140800 - - 32801601,08 

6 2014-6 4847122124 - - 494782925,1 

7 2014-7 4885712300 - - 533373101,1 

8 2014-8 4714393480 - - 362054281,1 

9 2014-9 4438240032 - - 85900833,08 

10 2014-10 4358153218 - - 5814019,083 

11 2014-11 4678838382 - - 326499183,1 

12 2014-12 4553068451 4352339199 -17840204,61 200729252,1 

13 2015-1 4398483722 4674909899 -4223768,435 -276426176,7 

14 2015-2 3890481732 4477618946 -11946455,82 -587137213,7 

15 2015-3 3530392824 4477130488 -11488135,9 -946737663,7 

16 2015-4 3784391236 4056491387 -27854174,48 -272100151,4 

17 2015-5 4070430827 4036378549 -27544521,06 34052278,45 

18 2015-6 4298391552 3832152932 -34611764,87 466238619,8 

19 2015-7 4420139920 3874356639 -31539146,02 545783281,5 

20 2015-8 4245852125 3878097986 -30127926,29 367754139,2 

21 2015-9 4245852125 4116558576 -19384385,64 129293549,2 

22 2015-10 4084064628 4080882644 -20036047,48 3181983,869 

23 2015-11 4315020240 3998580642 -22526685,68 316439598,4 

24 2015-12 4375579992 4147200575 -15680820,9 228379416,6 

25 2016-1 4394621940 4596006420 2898645,716 -201384479,9 

26 2016-2 3987191992 4577747403 2052339,198 -590555410,7 

27 2016-3 3634989600 4581459169 2118716,298 -946469569,4 

28 2016-4 3854535572 4190190705 -13616770,92 -335655133,1 

29 2016-5 3710901015 3746354307 -30825556 -35453292,32 

30 2016-6 3933479325 3501774490 -39375726,46 431704835,1 

31 2016-7 4034323289 3484904085 -38475513,59 549419204 

32 2016-8 3733323289 3376815691 -41260028,79 356507597,5 

33 2016-9 3999236693 3795616480 -22857596,11 203620213,2 

34 2016-10 3977055664 3945901109 -15931907,1 31154555,16 

35 2016-11 4090668172 3795890161 -21295068,72 294778010,6 

36 2016-12 4191891765 3937236304 -14789420,28 254655461,4 

37 2017-1 4088884010 4239109071 -2122932,769 -150225061 

38 2017-2 4289709586 4790792894 20029337,46 -501083308 

39 2017-3 4096308744 5010516102 28017092,29 -914207358,2 

40 2017-4 4650492475 4993433793 26213116,22 -342941317,8 
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41 2017-5 4772963102 4837795936 18939077,32 -64832834,43 

42 2017-6 4446982420 4132313866 -10037768,58 314668553,7 

43 2017-7 4408037093 3895289472 -19117233,59 512747620,5 

44 2017-8 4175442336 3826895764 -21088292,58 348546571,8 

45 2017-9 4098048854 3882102536 -18036489,99 215946317,6 

46 2017-10 4012700583 3965206021 -13990891 47494562,03 

47 2017-11 4701452852 4343326050 1693545,805 358126801,8 

48 2017-12 4294598467 4082375372 -8812223,167 212223095,3 

49 2018-1 4649409264 4698646839 16191124,44 -49237574,77 

50 2018-2 4581550958 5031478367 28856740,58 -449927408,5 

51 2018-3 4268905123 5166035673 33084763,2 -897130549,8 

52 2018-4 4789529582 5141741023 30789586,68 -352211440,8 

53 2018-5 4838755848 4940995165 21528168,92 -102239317,5 

54 2018-6 4964872420 4693643627 10772980,61 271228793,2 

55 2018-7 4813234228 4356668256 -3136953,463 456565972,5 

56 2018-8 4538131061 4212387455 -8782707,33 325743605,6 

57 2018-9 4526198876 4295419172 -5110130,371 230779704 

58 2018-10 3963894629 3968406163 -17986245,51 -4511534,165 

59 2018-11 4317965664 3958528804 -17661890,06 359436860,1 

60 2018-12 4365031507 4123329981 -10363367,39 241701526,4 

61 2019-1 4843887317 4784614561 16502550,53 59272755,88 

62 2019-2 4727797094 5125343090 29471589,67 -397545996,2 

63 2019-3 3945327451 4885902937 18715119,95 -940575485,8 

64 2019-4 4062577747 4482918302 1847129,76 -420340555,1 

65 2019-5 4183067628 4313049145 -5021521,731 -129981516,6 

66 2019-6 4446544037 4193773888 -9591671,125 252770149 

67 2019-7 4267836191 3863137648 -22433453,89 404698543,3 

68 2019-8 3880114743 3594196511 -32293761,22 285918232,4 

69 2019-9 3827911430 3592231813 -31080598,69 235679617,2 

70 2019-10 3790706213 3762661998 -23020167,31 28044214,58 

71 2019-11 4035398880 3684819091 -25213076,91 350579788,9 

72 2019-12 4183971163 3902954636 -15479132,04 281016526,9 

73 2020-1 4303210157 4194357977 -3203833,126 108852180,2 

74 2020-2 4069289602 4428491731 6289670,347 -359202128,5 

75 2020-3 3813741960 4709873949 17293372,28 -896131989,1 

76 2020-4 3863956574 4345894875 2042474,402 -481938300,5 

77 2020-5 2597901964 2953212860 -53746505,14 -355310896,3 

78 2020-6 2101100445 1994530272 -89943948,48 106570173,3 

79 2020-7 2275505082 1875504887 -91107205,92 400000194,7 

80 2020-8 2452519884 2113441825 -77945440,19 339078059,5 

81 2020-9 2457905940 2196254507 -71515115,3 261651433,4 

82 2020-10 2389544460 2328569750 -63361900,95 60974709,93 

83 2020-11 2734666356 2367552013 -59268134,38 367114342,7 

84 2020-12 3259081770 2884906971 -36203210,7 374174799,1 

 


