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Algemeen 

De beurzen reageerden, zoals verwacht, slecht op het bericht dat president Vladimir Poetin de twee 

zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loehansk officieel erkend om nadien Oekraïne binnen te vallen. 

Russische troepen zouden Oekraïne niet alleen langs de grens met de volksrepublieken Donetsk en Loehansk 

aanvallen, maar ook langs de Krim en de Russische en Wit-Russische grenzen. 

De vrees voor westerse sancties duwt alvast op de Russische beurzen diep in het rood: op de dag van de 

invasie verloor de sterindex RTS bijna 10 procent, en de Moex-index crashte en sloot 33 procent lager af. De 

Russische roebel verloor meer dan 20 procent terrein ten opzichte van de dollar. 

De vrees dat door het conflict ook de Russische olieleveringen geraakt zullen worden door mogelijke sancties 

stuwde de prijs voor Brentolie naar 103 dollar per vat. Het is voor het eerst sinds 2004 dat voor Brentolie meer 

dan 100 dollar per vat moet worden betaald.  
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ICE Endex Power  

De lange termijn elektriciteitsprijzen volgen nog steeds de gas- en CO2 prijzen. De CO2 prijs steeg in de maand 

februari door tot bijna 100 €/ton om nadien fors neerwaarts te corrigeren tot 83 €/ton.  

De aanhoudend problemen in het Frans nucleaire park zullen vermoedelijk nog aanhouden tot in 2023 wat de 

lange termijnprijzen verder ondersteunde. Door de inval van Rusland in Oekraïne veerden de lange termijn 

prijzen fors op. CAL23 sloot eind februari af op 135,43 €/MWh. CAL24 en CAL25 respectievelijk op 92,35 €/MWh 

en 81,03 €/MWh 
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Belpex  

Ondanks de problemen in het Frans nucleair park, onzekerheid rond de gasaanvoer uit Rusland en de 

spanningen aan de grens met Oekraïne konden de spotprijzen in de maand februari verder dalen als gevolg 

van een hoog aanbod uit windenergie. Enkel op het eind van de maand februari veerden spotprijzen op als 

gevolg van de inval van Russische troepen in Oekraïne. 

De gemiddelde BELPEX prijs van de maand februari bedroeg 162,65 €/MWh 

 

 

De gemiddelde BELPEX prijs van de laatste 12 maand bedroeg 124,47 €/MWh 
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ICE Endex TTF  

Zachtere temperaturen en een hoog aanbod van LNG schepen richting de EU kon de gasprijs in februari voor 

afzwakken en dit ondanks de problemen in het Frans nucleair park. De Europese stocks blijven relatief laag voor 

de tijd van het jaar. De EU heeft ondertussen beslist om verplichtingen op te leggen aan de lidstaten om hun 

gasstocks voor de start van de winterperiode tot een bepaald verplicht minimum niveau te vullen. Toen eind 

februari Russische troepen Oekraïne binnenvielen, veerde de prijs terug op. 

De lange termijn gasprijzen sloten eind februari af op 61,35 €/MWh voor TTF CAL23, 40,10 €/MWh voor TTF 

CAL24 en 31,24 €/MWh voor TTF CAL25. 
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TTF DAM 

Een goed aanbod van renewables en milde temperaturen in  de maand februari kon de gas spotprijs 

afzwakken. Het is afwachten hoe de korte termijn gasprijzen zullen reageren op het militaire conflict in 

Oekraïne. Nord Stream 2 zal in ieder geval op korte termijn niet meer op een vergunning moeten rekenen. 

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van de maand februari bedroeg 80,83 €/MWh. 

 

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van de laatste 12 maanden bedroeg 56,86 €/MWh. 
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