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Algemeen 

De financiële markten reageerden in de maand juli bezorgd over de snelle verspreiding van de COVID-19 Delta 

variant en de impact ervan op de economische groeicijfers. 

De wereldwijde vraag naar olie bleef in de maand juli verder stijgen terwijl de olievoorraden verder afnamen. De 

onzekerheden over de uitkomst van de OPEC+ vergadering zorgden voor onrust op de oliemarkt met als gevolg 

dat de olieprijs in het begin van de maand juli kon stijgen tot meer dan 78 $vat. Toen er uiteindelijk een akkoord 

werd gevonden om geleidelijk de productie verder te kunnen opvoeren, zwakte de olieprijs weer wat af tot 69 

$vat. Momenteel noteert de olieprijs terug rond 74 $vat. 

 

De CO2 prijs bereikte in het begin van de maand juli een nieuw record van 57,77 €/ton als gevolg van de 

onzekerheid rond de hervorming van het Europese Emissiehandelssysteem (ETS). Via dit Europese 

Emissiehandelssysteem wordt jaarlijks een koolstofprijs bepaald en het toegestane emissieplafond van een 

aantal economische sectoren verlaagd. In de nieuwe voorstellen stelt de EU opnieuw voor om het totale 

emissieplatform te verlagen. Energieproductie en -gebruik zijn immers verantwoordelijk voor 75 % van de CO2 

emissies in de EU. De EU wil daarom de overgang naar een groener energiesysteem nog verder versnellen om 

tegen 2030 40 % van onze energie met hernieuwbare bronnen op te wekken. 

Na de presentatie van de nieuwe doelstellingen corrigeerde de CO2 prijs fors tot 50,73 €/ton nadat 

speculanten in de CO2 markt hun winsten namen. Ondertussen trekt de CO2 prijs opnieuw aan en sloot de 

maand juli af op 53,27 €/ton. 
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Een stijgende CO2-prijs zal naar verwachting op termijn binnen de EU de doodssteek betekenen voor 

kolencentrales. De steenkoolprijs steeg in de maand juli tot 96,24 $/ton vooral als gevolg van een sterke vraag 

uit Azië. 
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ICE Endex Power  

De scherpe neerwaartse correctie van de CO2 prijs van  57,77 €/ton naar 50,73 €/ton liet zich ook voelen in de 

elektriciteitsprijzen. De prijs voor levering in 2022, 2023 en 2024 daalde respectievelijk met 5,11 €/MWh, 3,66 

€/MWh en 2,85 €/MWh.  

 

 

De lange termijn elektriciteitsprijzen sloten de maand juli af op 72,14 €/MWh voor 2022, 61,16 €/MWh voor 

2023 en 56,97 €/MWh voor 2024.  
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Belpex  

In het begin van de maand juli zagen we regelmatig spotprijzen die boven 100 €/MWh noteerden door een laag 

aanbod uit wind- en zonne-energie. Hierdoor moesten gascentrales regelmatig bijspringen om aan de vraag te 

kunnen voldoen. De dure korte termijn gasprijzen zorgden ervoor dat spotprijzen elektriciteit gans de maand 

juli bijzonder duur bleven al werd de prijs op het einde van de maand wat gedrukt door meer renewables en 

zachtere temperaturen.  

De gemiddelde BELPEX prijs van de maand juli bedroeg 77,44 €/MWh! 

 

 

 

De gemiddelde BELPEX prijs van dit jaar bedroeg 59,69 €/MWh 

De gemiddelde BELPEX prijs van de laatste 12 maand bedroeg 50,26 €/MWh 
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ICE Endex TTF  

De snelheid waarmee de opslagsites gevuld raken blijft ondermaats wat onrust met zich meebrengt over de 

beschikbare gasreserves om de volgende winterperiode door te komen. De aanvoer van LNG blijft nog steeds 

laag als gevolg van de hogere gasprijzen in Azië. De bouw van de Nord Stream 2 pijpleiding tussen Rusland en 

Duitsland zit in zijn laatste fase en zal mogelijks reeds in 2021 operationeel kunnen zijn. Hierdoor zou zo’n extra 

55 bcm (billion cubic metres) gas beschikbaar kunnen zijn voor de Europese gasmarkt. Voor Oekraïne, dat als 

doorvoerland naar de EU fungeert, is de voltooiing van Nord Stream 2 bijzonder slecht nieuws. Rusland heeft 

ondertussen openlijk gezegd dat Oekraïne met de voltooiing van Nord Stream 2 zijn positie als doorvoerland 

verliest en nam alvast niet deel aan een Oekraïense capaciteitsveiling voor volgend jaar. Dit alles zorgt voor 

nervositeit op de gasmarkt. 

De lange termijn gasprijzen sloten eind juli af op 27,39 €/MWh voor TTF CAL22, 20,44 €/MWh voor TTF CAL23 

en 17,88 €/MWh voor TTF CAL24 
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TTF DAM 

De Noorse en Russische aanvoer steeg deze maand. De vraag naar gas voor het vullen van de stocks en  

elektriciteitsproductie bleef hoog gedurende de maand juli waardoor de gemiddelde TTF DAM spotprijs  in juli  

36,09 €/MWh bedroeg. 

 

 

 

 

 

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van dit jaar bedroeg 23,81 €/MWh 

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van de laatste 12 maanden bedroeg 18,98 €/MWh. 
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