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Algemeen 

In de Verenigde staten en China stijgt de economische activiteit ondanks de verontrustende corona cijfers in 

Indië. De kloof met Europese economie blijft groot al is er ook in de EU opnieuw vertrouwen dat op korte 

termijn de economische activiteit zal heropleven.  

De heropleving van de Amerikaanse en Chinese economie zorgde ervoor dat de olieprijs in de eerste helft van 

de maand mei steeg van een prijsniveau van 66 $/vat tot bijna 70 $/vat. Ondanks de lage olievoorraden 

handhaven de OPEC-landen hun huidige productiecijfers tot juli van dit jaar. In de tweede helft van de maand 

mei zwakte de olieprijs wat af tot 65 $/vat omdat analisten anticiperen op een beperkte daling van de olievraag. 

Een cyberaanval op één van de belangrijkste Amerikaanse oliepijpleidingen had nauwelijks impact op de 

olieprijs. 

 

De CO2 prijs bleef het grootste deel van de maand mei stijgen en doorbrak vlot de grens van 50 €/ton. Een 

prijsstijging met meer dan 30 €/ton op een jaar tijd. De forse stijging is voor een zeer groot deel het gevolg van 

speculatieve hedgefondsen die meer een meer wegen op de Europese emissiehandel. De CO2 prijs kende op 

het eind van de maand een forse neerwaartse correctie als gevolg van winstnemingen van speculanten die 

bijna 30% van de emissiehandel in handen hebben en anticipeerden op de eerste veiling van UK certificaten. 

sinds de Brexit (de UK start met een eigen handelssysteem voor emissierechten). De verwachtingen blijven 

echter dat de prijs van de emissierechten terug zal fluctueren in een prijsvork tussen 50 €/ton en 60 €/ton. 
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De steenkoolprijs sloot de maand mei af op prijsniveau van 80,85 $/ton.  
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ICE Endex Power  

Stijgende CO2 en aardgasprijzen zorgden ervoor dat de lange termijn elektriciteitsprijzen de eerste helft van de  

maand mei bleven stijgen om dan fors neerwaarts te corrigeren als gevolg van de plotse daling van de CO2 

prijzen. Er wordt echter verwacht dat de CO2 prijzen opnieuw geleidelijk zullen aantrekken als gevolg van de 

verstrengde doelstellingen van de EU (55% minder uitstoot van broeikasgassen in plaats van 40% uitstoot van 

tegen 2030). Hierdoor blijft de vraag naar CO2 emissierechten hoger dan het aanbod. Daarnaast zorgt het 

inzetten van de VS, onder impuls van president Biden, op extra CO2 reductie eveneens voor meer 

koopsentiment. 

 

 

 

De lange termijn elektriciteitsprijzen sloten de maand mei af op 60,43 €/MWh voor 2022, 56,17 €/MWh voor 

2023 en 53,87 €/MWh voor 2024.  
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Belpex  

Naast de koude temperaturen, met dure gas spotprijzen als gevolg, zorgden wisselende weersinvloeden 

gedurende de maand mei voor extra volatiliteit. In de maand mei zagen we BELPEX uur prijzen die fluctueerden 

tussen -66,18 €/MWh en 112,20 €/MWh.  

De gemiddelde BELPEX prijs van de maand mei bedroeg 58,53 €/MWh! 

Nu het de komende dagen eindelijk wat warmer zal worden, verwachten we dat de prijsdruk op de korte 

termijn elektriciteitsprijs enigszins zal afzwakken. 

 

 

 

 

 

De gemiddelde BELPEX prijs van dit jaar bedroeg 53,12 €/MWh 

De gemiddelde BELPEX prijs van de laatste 12 maand bedroeg 44,17 €/MWh 
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ICE Endex TTF  

Dure CO2 prijzen bleven er ook in de maand mei voor zorgen dat elektriciteitsproductie met aardgas 

interessanter bleef dan productie met steenkool. De temperaturen in mei bleven ruim onder het gemiddelde 

voor de tijd van het jaar. Dit zorgde voor zeer lage gasvoorraden en toenemende ongerustheid rond het 

aanvullen van de opslagsites, zeker nu men verwacht dat de economische activiteit in de EU zal aantrekken. Op 

het eind van de maand mei kon door een verbeterde de gasaanvoer uit Noorwegen en Rusland en een goede 

aanvoer van LNG  opnieuw geïnjecteerd worden in de opslagsites. De forse daling van de CO2 prijs op het eind 

van de maand liet zich ook voelen in de lange termijn gasprijzen die eveneens fors neerwaarts corrigeerden. 

De lange termijn gasprijzen sloten eind mei af op 20,90 €/MWh voor TTF CAL22, 17,94 €/MWh voor TTF CAL23 

en 16,93 €/MWh voor TTF CAL24 
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TTF DAM 

Koude temperaturen, lage voorraden in gans Europa en de hoge vraag vanuit de elektriciteitsproductie deden 

spotprijzen gas verder stijgen gedurende de maand mei. De spotprijs in de maand mei steeg tot 27 €/MWh.  

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van de maand mei bedroeg 25,04 €/MWh. 

 

 

 

 

 

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van dit jaar bedroeg 20,25 €/MWh 

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van de laatste 12 maanden bedroeg 14,40 €/MWh. 
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