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Algemeen 

De verslechterende COVID cijfers in gans de EU zorgt voor grote ongerustheid op de financiële markten. 

Verschillende Europese landen gaan weer naar semi-lockdown situaties en de markten vrezen voor een 

negatieve impact op de economische groei. De aandelen markten bleven het ook in november goed doen 

ondanks een stijgende inflatie.  

De vraag naar olie bleef in november hoog en door de weigering van OPEC+ om de olieproductie op te voeren 

spreken verschillende landen nu hun strategische oliereserves aan. 

Zo maken de Verenigde Staten alvast 50 miljoen vaten ruwe olie uit hun strategische reserves vrij om de hoge 

brandstofprijzen aan de pomp te drukken. De olie komt uit de Amerikaanse Strategic Petroleum Reserve (SPR) 

goed voor meer dan 600 miljoen vaten. Oliebedrijven kunnen ruwe olie uit de reserves ontvangen die ze dan 

later wel weer moeten teruggeven aan de overheid, plus rente. De olie uit de voorraden kan rechtstreeks 

worden verkocht aan oliebedrijven voor raffinage. 

Ook India, Japan, China, Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk spreken hun strategische reserves aan. 

Voorlopig lijkt het erop dat de OPEC+ de productie niet versneld zal verhogen. De olieprijs noteerde in de 

maand november dan ook continu rond een prijsniveau van ongeveer 82 $/vat.  

 

 

 

De CO2 prijs, die eind vorig maand onder invloed van lagere gasprijzen rond in de buurt van  60 €/ton 

noteerden stegen fors in de maand november tot boven 70 €/ton. Ze volgen hiermee de stijging van de 

gasprijs. De verwachtingen zijn dat CO2 prijzen nog een tijd zullen doorstijgen. 
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De steenkoolprijs bleef gans de maand november, ondanks een relatief laag aanbod, stabiel rond 110 $/ton. De 

forse prijsdaling van de steenkoolprijs en de alsmaar duurder wordende gasprijzen zorgt er ondertussen voor 

dat elektriciteitsproducenten in Nederland en Duitsland terug meer energie produceren met steenkool. 
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ICE Endex Power  

De onzekerheden gedurende de maand november omtrent de gastoevoer vanuit Rusland veroorzaken veel 

volatiliteit in de elektriciteitsprijs voor CAL22 die op sommige dagen prijssprongen vertoonde van meer dan 5 

€/MWh. De lange termijn elektriciteitsprijzen voor 2023 en 2024 stegen minder snel en volgen meer de stijging 

van de CO2 prijs. De lange termijn elektriciteitsprijzen sloten de maand november af op 138,29 €/MWh voor 

2022, 91,51 €/MWh voor 2023 en 75,10 €/MWh voor 2024.  
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Belpex  

Dure korte termijn gasprijzen zorgden er voor dat de gemiddelde BELPEX prijzen gans de maand november 

zeer duur bleven. Een heel strenge winter in combinatie met minder renewables en de lage Europese 

gasreserves kunnen de korte termijn BELPEX prijzen nog verder laten doorstijgen. In november bedroeg de 

gemiddelde BELPEX prijs 202,12 €/MWh.  

 

 

 

 

 

De gemiddelde BELPEX prijs van dit jaar bedroeg 91,00 €/MWh 

De gemiddelde BELPEX prijs van de laatste 12 maand bedroeg 87,29 €/MWh 
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ICE Endex TTF  

De gasprijs, die in het begin van de maand november even daalde na de aankondiging van president Poetin dat 

de levering aan de Europese Gazprom opslagplaatsen kon opgevoerd worden van zodra de Russische 

gasreserves aangevuld waren, was van korte duur.  

De Duitse regulator schorste de vergunning voor Nordstream 2. De Duitse regulator wil een uitbater voor 

Nordstream 2 enkel een vergunning geven als dat een bedrijf naar Duits recht is. De huidige Zwitserse uitbater 

besliste enkel om een Duitse dochteronderneming op te richten voor het beheer van het Duitse deel van de 

pijpleiding. Zo'n dochterfirma voldoet volgens de Duitse wetgeving niet volledig aan alle vereisten voor een 

onafhankelijke transmissienetbeheerder. Pas als de huidige Zwitserse uitbater de belangrijkste activa en 

personeel heeft overgezet naar de Duitse dochteronderneming zal de regulator zijn onderzoek voortzetten. De 

verwachtingen zijn dan Nordstream 2 niet meer voor begin mei 2022 operationeel kan zijn.  

De lange termijn gasprijzen, en dan vooral de prijs voor CAL22, stegen gans de maand november. Een  hoog 

gasaanbod vanuit Noorwegen en een verhoogd LNG aanbod kon de prijsstijging niet meer afzwakken.  

Ondertussen dalen de temperaturen en worden nu overal de gasstocks aangesproken.  

 

 

 

De lange termijn gasprijzen sloten eind november af op 55,26 €/MWh voor TTF CAL22, 34,22 €/MWh voor TTF 

CAL23 en 26,07 €/MWh voor TTF CAL24. 
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TTF DAM 

Korte termijn gasprijzen bleven stijgen gedurende de maand november. Moskou boekte voor de maand 

december maar 1/3 van de transportcapaciteit van de bestaande aanvoerlijnen. Nu de winter in de EU zijn 

intrede maakt steeg de vraag naar gas voor verwarming. Het lage aanbod van hernieuwbare energie zorgt voor 

toenemende vraag naar gas voor elektriciteitsproductie. Hierdoor worden de gasvoorraden meer en meer 

aangesproken.  

De gemiddelde TTF DAM spotprijs bedroeg in november  80,69 €/MWh. 

 

 

 

 

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van dit jaar bedroeg 40,46 €/MWh 

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van de laatste 12 maanden bedroeg 38,21 €/MWh. 
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