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Algemeen 

In Europa en de VS begint het consumentenvertrouwen opnieuw te stijgen terwijl in Azië de groei nu al drie 

opeenvolgende kwartalen lager uitvalt dan voorzien. In China wordt men meer en meer geconfronteerd met 

tijdelijke stroomonderbrekingen waardoor fabrieken gedeeltelijk of zelfs volledig moeten sluiten. Om te 

voorkomen dat de groei van de op een na grootste economie ter wereld nog verder wordt afgeremd heeft de 

Chinese overheid, die vreest voor stroomtekorten voor de komende winter, de energiebedrijven opdracht 

gegeven om voldoende (steenkool) voorraden te garanderen ongeacht de prijs. Zowat 60% van de Chinese 

energieproductie gebeurt immers door middel van steenkool. De import van steenkool in China verloopt echter 

zeer moeizaam door een import embargo dat Peking zelf heeft ingesteld tegen Australië. Verschillende Chinese 

provincies moesten de afgelopen maanden restricties opleggen aan het energieverbruik en dit terwijl veel 

Chinese fabrieken net nu op volle toeren draaien en de elektriciteitsvraag al hoger ligt dan voor de coronacrisis. 

De vraag naar olie bleef in de ganse maand oktober hoog. OPEC+ besliste om de productie, ondanks druk uit 

verschillende landen, niet te verhogen. Het gevolg was dat olieprijzen in de maand oktober verder stegen. De 

fors gestegen gas- en steenkoolprijzen zorgen er ondertussen voor dat elektriciteitsopwekking op basis van olie 

terug interessanter wordt. De olieprijs steeg in de maand oktober tot boven 85 $/vat en zwakte nadien beperkt 

af tot een prijsniveau van 84 $/vat.  

 

De CO2 prijs steeg in het begin van de maand oktober vlot tot boven de 62 €/ton, ondersteunt door de 

stijgende steenkool en gasprijzen. Midden oktober kwam er dan een forse neerwaartse correctie als gevolg van 

de daling van de gasprijs. Deze daling kwam nadat de Russische premier Poetin in de media bevestigde dat zijn 

land bereid zou zijn de gasbevoorrading aan de EU op te voeren. Momenteel noteert de CO2 prijs terug rond 

58,7 €/ton. 
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De steenkoolprijs steeg in de maand oktober door recordniveaus door lage voorraden, een laag aanbod door 

aanvoer problemen en de Chinese overheid die lange tijd bereid bleek om steenkool in te kopen tegen om het 

even welke prijs. De vraag naar steenkool zal nog lange tijd hoog blijven al zagen we op het eind van de maand 

ook een forse correctie van de steenkoolprijs. In de maand oktober sloot de steenkoolprijs af op 101,5 $/ton. 
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ICE Endex Power  

De lange termijn elektriciteitsprijzen bleven het grootste deel van de maand oktober verder doorstijgen tot 

recordhoogtes. Voor een CAL22 baseload levering werd op een bepaald ogenblik prijzen geboden boven 150 

€/MWh!! De aankondiging van Rusland dat ze de EU van meer gas zouden voorzien deed de CAL22 fors dalen 

tot een prijsniveau van 120 €/MWh. De lange termijn elektriciteitsprijzen sloten de maand oktober af op 104,38 

€/MWh voor 2022, 76,16 €/MWh voor 2023 en 64,30 €/MWh voor 2024.  
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Belpex  

Dure korte termijn gasprijzen zorgden er nog steeds voor dat ook de gemiddelde BELPEX prijzen duur blijven. 

Een aantal zonnige dagen en een goed aanbod van windenergie kon de ongerustheid in de markt wat 

temperen in vergelijking met vorige maand. Een strenge winter en de lage gasreserves kunnen echter de korte 

termijn BELPEX prijzen nog fors laten stijgen. In oktober bedroeg de gemiddelde BELPEX prijs 165,24 €/MWh.  

 

 

 

 

 

De gemiddelde BELPEX prijs van dit jaar bedroeg 80,04 €/MWh 

De gemiddelde BELPEX prijs van de laatste 12 maand bedroeg 73,78 €/MWh 
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ICE Endex TTF  

De aanvoer van aardgas vanuit Rusland naar de EU is, ondanks beloftes van president Poetin, nog niet 

significant gestegen terwijl Noorwegen zijn aanbod wel verhoogde. De verschillende aankondiging van Vladimir 

Poetin dat zijn land bereid is om de EU van het nodige aardgas te voorzien zorgde wel dat de gasprijs op het 

einde van de maand fors daalde. Rusland boekte echter geen bijkomende doorvoercapaciteit via Oekraïne. De 

aanvoer vanuit Rusland blijft in de praktijk dan ook zeer laag waardoor de druk op de Duitse regulator om nu 

snel groen licht te geven voor de eerste leveringen via Nordstream 2 alleen maar toeneemt.  

De lange termijn gasprijzen sloten eind oktober af op 45,49 €/MWh voor TTF CAL22, 30,87 €/MWh voor TTF 

CAL23 en 23,85 €/MWh voor TTF CAL24. 
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TTF DAM 

De vraag naar gas voor het vullen van de stocks om de komende winterperiode door te komen blijft hoog. We 

zien ondertussen ook de eerste (beperkte) withdrawals uit de gasstocks. De gemiddelde TTF DAM spotprijs 

bedroeg in oktober  89,48 €/MWh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van dit jaar bedroeg 36,63 €/MWh 

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van de laatste 12 maanden bedroeg 32,63 €/MWh. 
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