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Algemeen 

Ondanks alsmaar strengere maatregelen in verschillende Europese landen om de uitbraak van de omikron 

variant blijven de financiële markten het goed doen. De olieprijs daalde in de maand december wel al wordt dit 

als tijdelijk fenomeen beschouwd totdat de economische activiteiten weer verder aantrekken. De olieprijs 

noteerde in de maand december rond een prijsniveau van ongeveer 75 $/vat.  

 

 

 

De CO2 prijs steeg dan weer fors in de maand december tot een prijs van 88,88 €/ton om nadien terug te dalen 

tot een prijsniveau van 79,5 €/ton. Hoe de CO2 prijs in de toekomst zal evolueren hangt van een groot aantal 

factoren af maar zolang er geen verminderde economische activiteit wordt verwacht door strenge lockdowns 

lijken prijzen tussen 90€/ton en 100 €/ton niet meer onrealistisch. 
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De steenkoolprijs bleef gans de maand december fluctueren rond een prijsniveau van 110 $/ton. De duurder 

wordende gasprijzen maken elektriciteitsproductie met steenkool interessant ondanks het feit dat hierdoor  

meer CO2 emissierechten nodig zijn om de uitstoot te compenseren. Wereldwijd blijft de vraag naar steenkool 

hoog. 
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ICE Endex Power  

De forward prijzen, en deze voor 2022 in het bijzonder, waren gans de maand onderhevig aan de stijgende gas- 

en CO2 prijzen. Ongeplande stilstanden in het Franse nucleair park, dat al te kampen had met een lage 

beschikbaarheid, zorgden ervoor dat de CAL22 prijs steeg tot 306,51 €/MWh. Zachtere temperaturen zorgden 

op het einde van de maand december voor een forse terugval van de forwardprijzen. De neerwaartse correctie 

van de CO2 prijs van 88,88 €/ton naar 73,20 €/ton was nauwelijks merkbaar in de elektriciteitsprijs. 

De lange termijn elektriciteitsprijzen sloten de maand december af op 191,69 €/MWh voor 2022, 101,70 €/MWh 

voor 2023 en 76,75 €/MWh voor 2024.  
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Belpex  

Dure korte termijn gasprijzen zorgden er voor dat de gemiddelde BELPEX prijzen gans de maand december 

zeer duur bleven. De milde temperaturen op het einde van de maand in combinatie met een hoog aanbod uit 

windenergie deed de prijs uiteindelijk wat afzwakken al vermoeden we dat bij de eerste winterprik de BELPEX 

prijzen nog duurder kunnen worden. De gemiddemde BELPEX prijs in de maand december bedroeg 245,49 

€/MWh.  

 

 

 

De gemiddelde BELPEX prijs van dit jaar bedroeg 104,12 €/MWh 
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ICE Endex TTF  

De gasprijs steeg gans de maand december tot ongeziene hoogtes en dit door lage Europese gasvoorraden, 

zwakke en onvoorspelbare aanvoer vanuit Rusland en spanningen aan de grens met Oekraïne. Ondertussen 

heeft Duitsland gezegd dat Nord Stream 2 niet in werking zal treden als het conflict tussen Rusland en Oekraïne 

verder zou escaleren. Het Russische leger liet ondertussen aan persbureau Interfax weten dat tienduizend 

Russische militairen, na maandenlange oefeningen in de buurt van de grens met Oekraïne teruggestuurd 

werden naar hun bases.  

 

Al bij al bleven de temperaturen relatief zacht, zeker op het eind van de maand december. Extra aanbod uit 

Noorwegen en bijkomende LNG aanvoer naar de EU, nu de gasprijzen in Azië afzwakken, konden de gasprijs op 

het eind van de maand december nog verder drukken al valt het af te wachten hoe emotioneel de markt zal 

reageren eens de eerste echte koude Europa treft.  

 

 

De lange termijn gasprijzen sloten eind december af op 79,06 €/MWh voor TTF CAL22, 41,33 €/MWh voor TTF 

CAL23 en 27,00 €/MWh voor TTF CAL24. 
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TTF DAM 

Korte termijn gasprijzen bleven stijgen gedurende de maand december om op het einde van de maand, toen 

de temperaturen zachter werden, af te zwakken. Het goed aanbod van hernieuwbare energie zorgt voor 

minder vraag naar gas voor elektriciteitsproductie.  

De gemiddelde TTF DAM spotprijs bedroeg in december  113,94 €/MWh. 

 

 

 

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van dit jaar bedroeg 46,55 €/MWh 
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