
 MARKTINFORMATIE 
Januari 2022 

 

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 

Algemeen 

Begin 2022 staat de wereldwijde economie er uitstekend voor. Het Internationaal Monetair Fonds stelde zijn 

verwachtingen voor de economische groei in de wereld wel licht naar beneden bij omdat de Omikron variant 

nog impact heeft op de economische activiteit. Maar de verwachtingen voor 2022 blijven uitstekend: 4 procent 

groei in de VS, 3,9 procent in de eurozone, 4,7 procent in het Verenigd Koninkrijk en 3,3 procent in Japan. Maar 

de gunstige economische vooruitzichten hebben ook nadelen. Nu de inflatie stijgt, komt aan de steun die 

centrale banken hebben gegeven een einde. De aandelen markten reageerden bijzonder ongerust op de 

stijgende inflatie en januari 2022 ging de geschiedenis in als een slechte beursmaand met forse verliezen (de 

AEX-index -7%, de Amerikaanse S&P 500 -9% en de Nasdaq-index verloor meer dan 13%). 

Ook de olieprijs steeg gans de maand januari doordat de wereldwijde voorraden laag blijven. De olieprijs 

noteerde eind januari 2022 rond 90 $/vat  

 

 

Grondstofexperten gaan ervan uit dat de olieprijs 10 dollar kan stijgen zeker indien het tot een gewapend 

conflict komt tussen Rusland en Oekraïne.  
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De steenkoolprijs blijft verder stijgen onder impuls van China waar de vraag naar steenkool aantrekt. Een 

tijdelijk exportverbod dat Indonesië oplegde ondersteunde de steenkoolprijs. In januari steeg de steenkoolprijs 

tot  117 $/ton. Zolang de wereldwijde vraag naar steenkool voor elektriciteitsproductie niet afneemt zal de prijs 

ondersteunt blijven.  
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ICE Endex Power  

De lange termijn elektriciteitsprijzen volgen voornamelijk de gas- en CO2 prijzen. De CO2 prijs kende in het 

begin van de maand een neerwaartse correctie. Prijzen daalden van 87,16 €/ton tot onder 80 €/ton om nadien 

vrij stabiel te blijven rond een prijsniveau van 80 €/ton. In de tweede helft van de maand januari klommen de 

CO2 prijzen opnieuw richting 90 €/ton.  

Ondertussen zorgen problemen in het Frans nucleaire park voor nervositeit op de internationale 

stroommarkten. Frankrijk telt in totaal 56 kernreactoren in 19 centrales, waarvan er nu vijf werden stilgelegd na 

(mogelijke) problemen met corrosie. Frankrijk moet hierdoor massaal stroom importeren daar waar het 

normaal rond deze tijd van het jaar stroom exporteert. De heropstart van reactor 2 in de kerncentrale van 

Chooz, vlak aan de Belgische grens, is uitgesteld naar het eind van het jaar. In de kerncentrale van Civaux, nabij 

Poitiers, zou een van de twee kernreactoren pas eind dit jaar weer geactiveerd worden. De andere zou op 31 

augustus heropstarten. 

 

 

 

 

 

De lange termijn elektriciteitsprijzen sloten de maand januari af op 132,17 €/MWh voor 2023, 90,36 €/MWh 

voor 2024 en 80,08 €/MWh voor 2025.  
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Belpex  

De problemen in het Frans nucleair park, dure CO2 emissierechten en de onzekerheid rond de gasaanvoer uit 

Rusland en de spanningen aan de grens met Oekraïne verhoogt de onrust de energiemarkten waardoor de 

spotprijzen relatief duur bleven ondanks relatief zachte temperaturen en een hoog aanbod uit windenergie. 

De gemiddelde BELPEX prijs van de maand januari bedroeg 191,34 €/MWh 

De gemiddelde BELPEX prijs van de laatste 12 maand bedroeg 114,96 €/MWh 
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ICE Endex TTF  

Zachtere temperaturen en lage gasprijzen in Azië zorgden in januari voor een hoog aanbod van LNG schepen 

uit de VS en het Midden-Oosten dat de EU aandoet. Het relatieve zachte weer in de EU zorgt voor een relatief 

laag gasverbruik voor de tijd van het jaar al zijn de Europese opslagniveau’s gemiddeld 20 % minder gevuld dan 

normaal voor deze tijd van het jaar. De komende weken worden geen extreme koude temperaturen meer 

verwacht en als de temperaturen ook relatief mild blijven tot de maanden maart en april dan kan dit de gasprijs 

mogelijks beperkt afremmen. Ook in de zomermaanden zal de vraag naar aardgas hoog blijven om de 

Europese stocks opnieuw gevuld te krijgen voor de komende winter. Hierdoor wordt aangenomen dat de 

forwardprijs aardgas voor levering in 2023 ook in 2022 relatief hoog zal blijven. 

De lange termijn gasprijzen sloten eind januari af op 54,54 €/MWh voor TTF CAL23, 35,04 €/MWh voor TTF 

CAL23 en 27,47 €/MWh voor TTF CAL25. 
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TTF DAM 

De dure gas spotprijzen van december 2021 liggen gelukkig achter ons. Met een gemiddelde gasprijs van 84,07 

€/MWh situeert januari zich meer in de buurt van de maand november vorig jaar. Lage voorraden en de 

spanningen aan de Russisch – Oekraïense grens houden de spotprijzen onder druk. De korte termijn gasmarkt 

zal pas tot rust komen eens de winterperiode voorbij is en Rusland de gebruikelijk hoeveelheden gas 

exporteert richting de EU. Zolang er geen oplossing is gevonden voor de ingebruikname van Nordstream 2 zal 

het ten vroegste in het najaar zijn dat de spot gasprijzen zullen normaliseren.  

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van de maand januari bedroeg 84,07 €/MWh. 

 

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van de laatste 12 maanden bedroeg 51,60 €/MWh. 
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