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Algemeen 

De sterke opmars van de olieprijs in de eerste helft van de maand maart, een gevolg van de sterke vraag uit 

Azië, de beslissing van de OPEC + landen om de productiebeperkingen tot eind april niet meer op te schorten 

en een aanval van rebellen op de olie productie-installaties in Saudi-Arabië, zorgde voor een Brent prijs die de 

grens van 70 $/vat bereikte. De dure olieprijzen zorgden daarnaast ook voor extra nervositeit op de 

aandelenmarkten. In de tweede helft van de maand maart zorgden stijgende olievoorraden en minder gunstige 

werkloosheidscijfers in de VS dat de hoop op een snel economisch herstel voor een verminderde vraag naar 

olie. De olieprijs zwakte terug af naar prijzen rond 61 $/vat. De blokkade van het containerschip Evergreen in 

het Suez kanaal zorgde dan weer voor een korte heropflakkering van de olieprijs.   
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De steenkoolprijs blijft ondersteund door een hoge vraag uit Azië en situeert zich op het einde van de maand 

maart op een prijsniveau van 72,35 $/ton.  
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ICE Endex Power  

De lange termijn elektriciteitsprijzen bleven in de maand maart bijzonder onderhevig aan de volatiliteit van de 

CO2 prijs die steeg tot 43 €/ton! Dat is meer dan 20 €/ton duurder dan rond dezelfde periode vorig jaar. Op het 

eind van de maand maart daalde de lange termijn elektriciteitsprijs geleidelijk onder invloed van dalende CO2 

en olieprijzen.  

 

 

De lange termijn elektriciteitsprijzen sloten de maand maart af op 53,12 €/MWh voor 2022, 53,03 €/MWh voor 

2023 en 50,02 €/MWh voor 2024.  
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Belpex  

De spotprijzen bleken bijzonder volatiel te zijn gedurende gans de maand maart. In het begin van de maand 

zorgde een beperkte nucleaire beschikbaarheid in Frankrijk voor dure spotprijzen op ogenblikken waar het 

aanbod uit windproductie laag bleef. Daarnaast zagen we op verschillende ogenblikken, wanneer het aanbod 

uit wind hoog was, meerdere uren sterk negatieve spotprijzen. 

De gemiddelde BELPEX prijs van de maand maart bedroeg 46,61 €/MWh 

 

 

 

De gemiddelde BELPEX prijs van dit jaar bedroeg 50,96 €/MWh 

De gemiddelde BELPEX prijs van de laatste 12 maand bedroeg 37,05 €/MWh 
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ICE Endex TTF  

De lange termijn gasprijzen, die in het begin van de maand maart nog onder de 17 €/MWh noteerden door 

zachte temperaturen, een goed aanbod van LNG schepen en stabiele invoer vanuit Rusland en Noorwegen, 

stegen onder invloed van de koudere temperaturen in het midden van de maand maart en toenemende 

olieprijzen.  

De lange termijn gasprijzen sloten eind maart af op 18,07 €/MWh voor TTF CAL22, 16,97 €/MWh voor TTF 

CAL23 en 15,97 €/MWh voor TTF CAL24 
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TTF DAM 

De gas spot prijzen stegen onder invloed van koudere temperaturen midden maart van 16,5 €/MWh tot boven 

de 18 €/MWh. De lage voorraden zorgen daarnaast voor bijkomende opwaartse druk op de korte 

termijnprijzen. Om de opslagsites tegen volgende winter aangevuld te krijgen zal de vraag naar gas relatief hoog 

blijven ook tijdens de warmere zomermaanden. 

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van de maand maart bedroeg 17,65 €/MWh. 

 

 

 

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van dit jaar bedroeg 18,52 €/MWh 

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van de laatste 12 maanden bedroeg 11,54 €/MWh. 
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