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Algemeen 

De beurzen hebben hun verliezen sinds de inval van Rusland in Oekraïne grotendeels weggewerkt nu de 

Russische troepen zich uit verschillende steden rond Kiev teruggetrokken hebben. De NAVO waarschuwt echter 

dat het niet om een terugtrekking van Russische troepen gaat  maar om een herpositionering in de oostelijke 

Donbas regio. Het gevaar van Russische aanvallen is daarmee zeker nog niet verdwenen. 

De prijs voor Brentolie was zeer volatiel en steeg in de maand maart tot een niveau van 130 dollar per vat om 

nadien af te zwakken tot 100 $/vat nadat de VS besloot om olie uit de strategische reserves vrij te geven. Ook 

de lidstaten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) hebben aangekondigd de strategische reserves te 

zullen aanspreken.  

  

 

 

 

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


 MARKTINFORMATIE 
Maart 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 

ICE Endex Power  

De lange termijn elektriciteitsprijzen volgen nog voornamelijk de gasprijs. De CO2 prijs kende begin van de 

maand een forse daling die voornamelijk het gevolg was van financiële spelers die hun rechten verkochten als 

gevolg van de onzekerheden op de markt. De CO2 prijs situeert zich momenteel op een prijsniveau rond de 80 

€/ton. 

CAL23 sloot eind maart af op 171,55 €/MWh. CAL24 en CAL25 respectievelijk op 105,90 €/MWh en 84,76 

€/MWh 
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Belpex  

De Belpex spotprijzen kenden gedurende de maand maart enerzijds forse prijsstijgingen door de problemen in 

het Frans nucleair park, een laag aanbod aan windenergie en zeer dure aardgasprijzen, en anderzijds forse 

dalingen door een hoog aanbod van renewables (PV) en de relatief zachte temperaturen voor de tijd van het 

jaar.   

De gemiddelde BELPEX prijs van de maand maart bedroeg 265,74 €/MWh 
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De gemiddelde BELPEX prijs van de laatste 12 maand bedroeg 142,73 €/MWh 

De gemiddelde BELPEX prijs van 2022 bedroeg 208,01 €/MWh 
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ICE Endex TTF  

Zachte temperaturen en een hoog aanbod van LNG schepen richting de EU kon de volatiliteit van de gasprijs in 

maart niet temperen. Ondanks het feit dat Rusland voorlopig de gaskraan richting de EU niet dichtdraait heerst 

er veel ongerustheid bij de verschillende marktspelers. 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: 80% van de Europese stocks moeten tegen 1 november aangevuld zijn. De vraag 

naar aardgas zal dus ook tijdens de zomermaanden zeer hoog blijven terwijl de onzekerheid over een 

voldoende hoog aanbod aanwezig blijft in de markt.   

De lange termijn gasprijzen sloten eind maart af op 72,08 €/MWh voor TTF CAL23, 47,02 €/MWh voor TTF 

CAL24 en 36,34 €/MWh voor TTF CAL25. 
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TTF DAM 

Een beperkt aanbod van windenergie, aanhoudende problemen in het Frans nucleaire park  en milde 

temperaturen konden in de maand maart kon de gas spotprijs niet afzwakken. 

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van de maand maart bedroeg 130,54 €/MWh. 

 

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van de laatste 12 maanden bedroeg 66,26 €/MWh. 

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van 2022 bedroeg 99,04 €/MWh. 
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