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Algemeen 

De Europese economie veert geleidelijk aan op nu de vaccinatiecampagnes overal op tempo gekomen zijn. Dit 

zorgt voor vertrouwen in de economie en positieve groeiverwachtingen. De wereldwijde vraag naar olie steeg 

hierdoor in de maand juni terwijl het aanbod deze vraag niet volgen. De olieprijs steeg dan ook tot boven 75 

$/vat. De OPEC meeting begin juli zal uitsluitsel geven of de productie wordt opgetrokken om aan de vraag te 

blijven voldoen waardoor de olieprijs mogelijks wat neerwaarts zal kunnen corrigeren. 

 

De CO2 prijs volgde in het begin van maand juni even een andere koers. Er was voor het eerst een beperkte 

daling door een tweede veilingronde van CO2 certificaten uit het VK. De verwachtingen blijven echter dat de 

prijs van de emissierechten zich nog een tijd zal positioneren in een prijsvork van 50 €/ton en 60 €/ton. Op het 

eind van de maand juni noteerden de CO2 prijs op een recordhoogte van 56,26€/ton, na een sterke stijging in 

de laatste week in de aanloop naar de komende gesprekken in de Europese Commissie betreffende 

hervormingen en aanpassingen van de Europese certificatenmarkt. 
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De steenkoolprijs steeg in de maand juni van 81,86 $/ton naar 87,20 $/ton.  

mailto:info@elexys.be
http://www.elexys.be/


 MARKTINFORMATIE 
Juni 2021 

 

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 

ICE Endex Power  

De kortstondige daling van de CO2 prijzen in de eerste week van de maand juni zorgde voor een tijdelijk 

verminderde druk op de CAL22 notering waardoor de prijs even kon zakken onder de grens van 60€/MWh. De 

daling was echter van korte duur. In de 2de helft zorgden duurdere CO2- en aardgasprijzen dat de CAL22 prijs 

richting 70 €/MWh evolueerde. 

 

De lange termijn elektriciteitsprijzen sloten de maand juni af op 69,67 €/MWh voor 2022, 60,65 €/MWh voor 

2023 en 57,14 €/MWh voor 2024.  
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Belpex  

De maand juni werd gekenmerkt door wisselende beschikbaarheid van renewables. De warme temperaturen in 

combinatie met weinig wind zorgden voor een verminderende productie uit windenergie. Daarnaast was er in 

Frankrijk ook een verminderde nucleaire capaciteit (68%). In combinatie met dure gas spotprijzen was de 

impact op de BELPEX uur prijzen navenant. We zagen Belpex uurprijzen tot 123,96 €/MWh 

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

 

 

 

De gemiddelde BELPEX prijs van dit jaar bedroeg 56,65 €/MWh 

De gemiddelde BELPEX prijs van de laatste 12 maand bedroeg 48,00 €/MWh 
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ICE Endex TTF  

Hogere temperaturen in de maand juni konden de vraag naar gas niet afzwakken. De vraag naar gas voor 

elektriciteitsopwekking bleef hoog, het gemiddeld niveau van de opslagsites veel te laag voor de tijd van het jaar 

terwijl de aanvoer van gas uit Rusland en Noorwegen afnam. De hoge gasprijzen in Azië maken het 

aantrekkelijker om LNG schepen naar daar te laten uitwijken.  

De lange termijn gasprijzen sloten eind juni af op 25,47 €/MWh voor TTF CAL22, 19,70 €/MWh voor TTF CAL23 

en 17,51 €/MWh voor TTF CAL24 
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TTF DAM 

Lage voorraden in gans Europa, problemen met de aanvoer vanuit Rusland en Noorwegen evenals de hoge 

vraag vanuit de elektriciteitsproductie deden spotprijzen gas verder stijgen.  

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van de maand juni bedroeg 28,79 €/MWh. 

 

 

 

 

 

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van dit jaar bedroeg 21,68 €/MWh 

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van de laatste 12 maanden bedroeg 16,38 €/MWh. 

 

mailto:info@elexys.be
http://www.elexys.be/

