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Algemeen 

De financiële markten reageerden positief op de overwinning van Joe Biden die, ondanks het verzet van Donald 

Trump, de onbetwiste winnaar blijft van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het positieve nieuws dat er nu 

versneld verschillende goedwerkende vaccins tegen COVID-19 beschikbaar zullen zijn ondersteunden de 

financiële markten. 

 

Al dit positieve nieuws duwde de olieprijs fors de hoogte in tot een prijs boven 48 $/vat ook al is dit in schril 

contrast met de huidige verminderde economische activiteit die zorgt voor aanzienlijke olieoverschotten.  

Het zal ook afwachten zijn hoe Joe Biden de Corona crisis in zijn land zal aanpakken. Als hij het land in een 

lockdown plaatst dan zal dit de olieprijs opnieuw onder druk zetten. Het huidige prijsniveau van de olie is er dan 

ook een die vooral door sentiment gedreven wordt omdat de wereldwijde vraag naar olie ongeveer 8% lager is 

en de OPEC niet direct de intentie toont om in te grijpen om de productie te verlagen. 
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De steenkoolprijs bleef in de maand november redelijk stabiel rond 55 $/ton maar kende naar het einde van de 

maand november alsnog een forse stijging tot 61,55 $/ton. Verminderde voorraden en een zwak aanbod zijn 

hiervoor verantwoordelijk. 
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ICE Endex Power  

CO2 prijzen, die gans de maand november de evolutie van de financiële markten en olieprijzen volgden, deden 

ook de elektriciteitsprijzen voor de lange termijn stijgen.  

 

 

 

Het nieuws over het sluiten van de laatste 2 nucleaire centrales in België had voorlopig geen impact op de 

Belgische lange termijn prijzen.  

De lange termijn elektriciteitsprijzen sloten de maand november af op 43,42 €/MWh voor 2021, 44,71 €/MWh 

voor 2022 en 46,79 €/MWh voor 2023.  
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Belpex  

De 2de lockdown heeft weinig tot geen impact gehad op het elektriciteitsverbruik in België. Milde temperaturen 

en een Franse nucleaire beschikbaarheid die in december opnieuw hoger zal zijn hield de BELPEX prijs in 

november onder controle ondanks een verminderd aanbod uit windenergie. 

De gemiddelde BELPEX prijs van de maand november bedroeg 39,92 €/MWh 

 

 

 

 

De gemiddelde BELPEX prijs van dit jaar bedroeg 30,41 €/MWh 
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ICE Endex TTF  

De lange termijn gasprijzen volgden de BRENT prijzen. Er is echter een voldoende groot aanbod uit Noorwegen 

en Rusland en temperaturen die bovengemiddeld blijven voor de tijd van het jaar, waardoor de Europese 

opslagniveau’s hoog blijven, beperken verdere prijsstijgingen. 

De TTF CAL 21, 22 en 23 noteringen sloten eind november af op 14,25 €/MWh , 14,62 €/MWh en 14,62 €/MWh. 
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TTF DAM 

De korte termijn TTF DAM prijs steeg op het einde van de maand november tot 14,60 €/MWh onder invloed van 

iets koudere weersvoorspellingen. Nu het einde van de lockdown meer in het zicht komt is er de verwachting 

dat de vraag naar gas zal toenemen. Vanuit de elektriciteitssector is de vraag naar aardgas hoog.  

 

 

 

 

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van de maand november bedroeg 13,73 €/MWh. 

 

 

 

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van dit jaar bedroeg 8,68 €/MWh. 
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