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Algemeen 

Het pessimisme in Europa als gevolg van een tekort aan corona vaccins en de aanhoudende strenge lockdown 

maatregelen staan in schril contrast met het optimisme op de financiële markten. Vooral in de VS en de UK 

heerst er euforie omdat het aantal besmettingen daalt en de vaccinatiecampagnes vlotter verlopen dan in de 

EU. 

De olieprijs steeg gans de maand februari. Enerzijds doordat de olie producerende landen besloten de 

productie laag te houden en anderzijds zorgde de extreme koudegolf in Texas er ook voor dat er tijdelijk 

minder olie beschikbaar was langs aanbod zijde. De olieprijs steeg hierdoor tot een prijsniveau van 67 $/vat. De 

vraag naar olie blijft wereldwijd echter relatief laag zolang er beperkingen zijn rond transport en reizen. Het is 

afwachten wat de OPEC+ landen zullen beslissen over de productiecapaciteit begin maart. 
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De steenkoolprijs daalde door een afnemende vraag in Azië en voorraden die terug op niveau zijn.  
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ICE Endex Power  

De lange termijn elektriciteitsprijzen bleven in de maand februari onderhevig aan de volatiliteit van de CO2 

prijzen die voor het eerst stegen boven de grens van 40 €/ton. Veel had te maken met speculatie door 

financiële spelers. Zachtere temperaturen op het eind van de maand februari drukten de gasprijzen waardoor 

ook de elektriciteitsprijs voor CAL22 terug daalde onder de grens van 50 €/MWh. De CO2 prijs noteert terug 

onder 40 €/ton al is het afwachten hoe de prijs op termijn zal evolueren.  

 

 

 

 

De lange termijn elektriciteitsprijzen sloten de maand februari af op 49,01 €/MWh voor 2022, 51,65 €/MWh 

voor 2023 en 49,39 €/MWh voor 2024.  
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Belpex  

Mildere temperaturen zorgden ervoor dat de gasprijs eind februari afzwakte. In combinatie met een goed 

aanbod uit renewables en een maximale beschikbare nucleaire capaciteit in België zorgde voor BELPEX prijzen, 

die in vergelijking met vorige maand, fors daalden.  

De gemiddelde BELPEX prijs van de maand februari bedroeg 48,57 €/MWh 

 

 

 

 

De gemiddelde BELPEX prijs van dit jaar bedroeg 53,24 €/MWh 

De gemiddelde BELPEX prijs van de laatste 12 maand bedroeg 35,17 €/MWh 
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ICE Endex TTF  

De lange termijn gasprijzen, die in het begin van de maand februari nog onder druk stonden door een laag 

aanbod van LNG schepen, namen op het einde van de maand af. De dure CO2 prijzen maken het duur om met 

kolencentrales stroom op te wekken waardoor het vooral gascentrales zijn die de vraag naar aardgas 

ondersteunen. De koudegolf begin februari zette ook druk op de beschikbare voorraden die lager uitvallen dan 

gemiddeld.  

De lange termijn gasprijzen sloten eind februari af op 16,49 €/MWh voor TTF CAL22, 16,13 €/MWh voor TTF 

CAL23 en 15,56 €/MWh voor TTF CAL24 
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TTF DAM 

De gas spot prijzen daalden naar het einde van de maand door de zachtere temperaturen. De vraag naar 

aardgas vanuit de productie van elektriciteit bleef relatief hoog.  

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van de maand februari bedroeg 17,76 €/MWh. 

 

 

 

 

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van dit jaar bedroeg 19,11 €/MWh 

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van de laatste 12 maanden bedroeg 10,80 €/MWh. 
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