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Algemeen 

De financiële markten bleven gans de maand december bijzonder positief als gevolg van het positief nieuws 

over de uitrol van de coronavaccins in de VS, UK en Europa. De financiële markten gaan uit van een snel 

economisch herstel in de VS, UK en Europa ook al blijkt voorlopig de economische situatie in Azië momenteel 

als enige terug normaal te functioneren. Het uitblijven van een Brexit akkoord tussen de UK en Europa zet de 

Britse pond onder druk nu men vreest voor bevoorradingsproblemen in de UK.   

 

Het economische herstel in Azië zorgde ervoor dat olieprijzen gans de maand december ondersteund bleven. 

De olieprijs steeg op het eind van de maand december tot een prijsniveau boven 52 $/vat wat hoger is dan voor 

de lockdown van maart. 
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De steenkoolprijs bleef, net zoals de olieprijs, in de maand december fors stijgen als gevolg van de toenemende  

vraag uit Azië, tot 72,57 $/ton. Ook dit is een prijsniveau hoger dan voor de eerste lockdown in Europa….  
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ICE Endex Power  

Dure steenkool, gas en CO2 prijzen zorgde ervoor dat ook de lange termijn elektriciteitsprijzen in de maand 

december fors duurder werden. De strengere lockdown maatregelen in verschillende Europese landen en de 

vrees voor een harde Brexit, lijken het optimisme rond de corona vaccins niet te kunnen afzwakken. Het uitstel 

van de uitgifte van gratis emissierechten door de Europese Commissie en het verhogen van de 

emissiereductiedoelstelling van 40% naar 55% in 2030 zorgde ervoor dat de prijs voor CO2 emissierechten 

steeg naar een recordniveau van 33,44 €/ton. 

 

 

 

De lange termijn elektriciteitsprijzen sloten de maand december af op 48,53 €/MWh voor 2021, 47,66 €/MWh 

voor 2022 en 49,72 €/MWh voor 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 MARKTINFORMATIE 
December 2020 

 

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 

 

 

 

 

 

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


 MARKTINFORMATIE 
December 2020 

 

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 

 

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


 MARKTINFORMATIE 
December 2020 

 

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 

Belpex  

Koude temperaturen in het begin van de maand december in combinatie met een lager aanbod uit 

windenergie en dure gas spot prijzen,  stuwden de korte termijn Belpex prijzen fors hoger met enkele uren 

prijzen van meer dan  130 €/MWh. De heropstart van Tihange 1 midden december zorgde ervoor dat de korte 

termijn prijzen uiteindelijk terug afzwakten. 

De gemiddelde BELPEX prijs van de maand december bedroeg 47,38 €/MWh 

 

 

 

 

De gemiddelde BELPEX prijs van dit jaar bedroeg 31,84 €/MWh 
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ICE Endex TTF  

De lange termijn gasprijzen stegen in het begin van de maand december even als gevolg van lager dan 

verwachte  temperaturen. De vraag naar gas vanuit de productie van elektriciteit bleef gans de maand 

december hoog. De sterke vraag vanuit Azië zorgt voor algemene prijsstijging op de Europese markt. De lange 

termijn gasprijzen sloten eind december af op 17,05 €/MWh voor TTF CAL21, 16,02 €/MWh voor TTF CAL22 en 

15,23 €/MWh voor TTF CAL23 
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TTF DAM 

De lagere temperaturen in het begin van de maand december zorgden voor dure korte termijn gasprijzen in 

van de maand december. Het lage aanbod van elektriciteit uit windenergie werd opgevangen door gascentrales 

waardoor de gemiddelde  TTF DAM spotprijs van de maand december 16,09 €/MWh bedroeg. 

 

 

 

 

 

 

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van dit jaar bedroeg 9,31 €/MWh. 
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