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Algemeen 

Van de bezorgdheid van de financiële markten in de maand juli was in augustus niets meer te bespeuren. Er is 

positieve groei en in Europa lijkt men al bij al de verspreiding van de deltavariant van het Corona virus redelijk 

onder controle te hebben. In Azië en Amerika is er wel bezorgdheid over de verspreiding van de deltavariant.  

De OPEC+ verhoogde zijn olie productie terwijl de wereldwijde vraag, als gevolg van bezorgdheid over de 

verspreiding van de deltavariant in de US en Azië, afzwakte. Hierdoor kon de olieprijs dalen tot een prijsniveau 

onder de 66 $/vat. Momenteel noteert de olieprijs terug boven 70 $vat vooral door optimisme op de financiële 

markten. 

 

De CO2 prijs steeg eind augustus voor het eerst boven de 60 €/ton en volgt hiermee de stijging van de gas- en 

steenkoolprijs.  

mailto:info@elexys.be
http://www.elexys.be/


 MARKTINFORMATIE 
Augustus 2021 

 

Elexys nv 

 
Kleine Tapuitstraat 18  

B-8540 Deerlijk 

 

T +32 (0)56 36 44 80 

F +32 (0)56 36 44 89 

info@elexys.be www.elexys.be 

 

 

De steenkoolprijs steeg spectaculair in de maand augustus tot 114,05 $/ton vooral als gevolg van een 

aanhoudende vraag uit Azië. 
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ICE Endex Power  

De fors stijgende CO2, aardgas- en steenkoolprijzen lieten de lange termijn elektriciteitsprijzen gedurende de 

maand augustus verder stijgen. De lange termijn elektriciteitsprijzen sloten de maand augustus af op 85,34 

€/MWh voor 2022, 69,57 €/MWh voor 2023 en 63,30 €/MWh voor 2024. Prijzen boven de 100 €/MWh voor 

CAL22 lijken niet meer onrealistisch zeker als zou blijken dat we een strenge winterperiode zouden krijgen…. 
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Belpex  

De maand augustus werd gekenmerkt door een beperkt aanbod van renewables  (zon en wind) waardoor 

(dure) gascentrales moesten bijspringen om aan de vraag te kunnen voldoen. De dure korte termijn gasprijzen 

zorgden ervoor dat de gemiddelde BELPEX prijs van de maand augustus 79,46 €/MWh bedroeg. 

 

 

 

 

De gemiddelde BELPEX prijs van dit jaar bedroeg 62,21 €/MWh 

De gemiddelde BELPEX prijs van de laatste 12 maand bedroeg 55,62 €/MWh 
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ICE Endex TTF  

De snelheid waarmee de opslagsites gevuld werden bleef ook in de maand augustus onder de verwachtingen 

(de opslagniveau’s lagen ongeveer 20% lager dan vorig jaar). De aanvoer van LNG bleef eveneens laag als gevolg 

van hogere gasprijzen in Azië. De aanvoer uit Rusland en Noorwegen verbeterde wat in de tweede helft van de 

maand. Het gevolg was een korte neerwaartse prijscorrectie, vooral van de TTF CAL22 notering, maar 

ongeplande onderhoudswerken in Noorwegen deden de forwardprijzen weer fors stijgen. 

De lange termijn gasprijzen sloten eind augustus af op 33,52 €/MWh voor TTF CAL22, 23,37 €/MWh voor TTF 

CAL23 en 19,35 €/MWh voor TTF CAL24 
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TTF DAM 

De vraag naar gas voor het vullen van de stocks en elektriciteitsproductie bleef hoog gedurende de maand 

augustus. De gemiddelde TTF DAM spotprijs bedroeg in augustus  43,83 €/MWh. 

 

 

 

 

 

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van dit jaar bedroeg 26,38 €/MWh 

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van de laatste 12 maanden bedroeg 22,03 €/MWh. 
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