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Algemeen 

De financiële markten beginnen nerveus te worden over de hoge inflatie. Financiële problemen van de Chinese 

vastgoedontwikkelaar Evergrande zorgden voor extra nervositeit. Het bedrijf torst een schuldenlast met zich 

mee van meer dan 300 miljard dollar. Die schuldenberg, die de voorbije jaren werd opgebouwd om de snelle 

groei in vastgoed en industrie te financieren, is niet meer vol te houden. Als Evergrande komt te vallen dan kan 

dit de Chinese vastgoedsector, die een belangrijke afzetmarkt is voor grondstoffen, in ernstige problemen 

brengen. Wellicht zal het Chinese regime de schade willen beperken om verdere onrust te vermijden. Een groot 

aantal andere grote Chinese bedrijven uit verschillende sectoren zitten echter in een gelijkaardige situatie. Als 

het Chinese regime zou beslissen om vooral de buitenlandse schuldeisers te laten opdraaien voor de verliezen, 

dan kunnen deze hun interesse verliezen in het land en andere oorden opzoeken. In Azië zijn er genoeg 

kandidaten om een deel van de Chinese industriële rol over te nemen….  

De vraag naar olie bleef in de ganse maand september hoger dan het aanbod. In de Golf van  Mexico heeft de 

orkaan Ida een aantal productie installaties getroffen. De impact zal zeker nog aanhouden tot in 2022. De 

olieprijs steeg in de maand september dan ook tot boven 80 $/vat maar corrigeerde neerwaarts op het einde 

van de maand tot 78,50 $/vat.  

 

De CO2 prijs, die in de maand augustus voor het eerst steeg boven de 60 €/ton, blijft verdergaan op het zelfde 

elan en blijven de stijging van de gas- en steenkoolprijzen volgen. De nieuwe prijsvork situeert zich nu tussen 60 

€/ton en 65 €/ton al lijkt een prijs van 70 €/ton op termijn niet ondenkbaar.  
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De steenkoolprijs zette zijn steile klim in de maand september verder. Er is nog steeds bijzonder veel vraag naar 

steenkool voor elektriciteitsproductie terwijl voorraden en aanbod laag blijven. De steenkoolprijs sloot in de 

maand september af op 157,58 $/ton. 
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ICE Endex Power  

Stijgende CO2, aardgas- en steenkoolprijzen lieten ook de lange termijn elektriciteitsprijzen stijgen tot 

ongekende hoogtes. De lange termijn elektriciteitsprijzen sloten de maand september af op 130,35 €/MWh 

voor 2022, 81,19 €/MWh voor 2023 en 70,70 €/MWh voor 2024.  
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Belpex  

Dure korte termijn gasprijzen zorgden ervoor dat de gemiddelde BELPEX prijs van de maand september 136,22 

€/MWh bedroeg. De vrees voor een strenge winter en de lage gasreserves zorgen voor bijzonder veel 

ongerustheid. De komende periode zal het productie aanbod uit PV verder afnemen nu de dagen korter 

worden. Het zal dan vooral de beschikbare productie uit windenergie zijn die de BELPEX dagprijs zal 

beïnvloeden. 

 

 

 

 

 

De gemiddelde BELPEX prijs van dit jaar bedroeg 70,35 €/MWh 

De gemiddelde BELPEX prijs van de laatste 12 maand bedroeg 63,29 €/MWh 
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ICE Endex TTF  

Op dit moment zijn de Europese gasreserves voor 75% gevuld, wat te laag is voor de tijd van het jaar. De lage 

reserves blijven voor grote ongerustheid bij alle Europese gasbedrijven die in allerijl hun stock gevuld willen 

krijgen tegen om het even welke prijs. De aanvoer van gas uit Noorwegen (verantwoordelijk voor 20% van het in 

de EU geleverde gas), in het begin van de maand september nog lager dan verwacht door onderhoudswerken, 

steeg op het eind van de maand. Het Noorse staatsbedrijf Equinor engageerde zich ondertussen om de 

komende wintermaanden 2 miljard kubieke meter gas extra te leveren. Met een totaal Europees gasverbruik 

van ongeveer 400 miljard kubieke meter is het onwaarschijnlijk dat dit de druk op de gasprijs zal kunnen 

afzwakken.  

Het Internationaal Energie agentschap verhoogde ondertussen de druk op Rusland (verantwoordelijk voor 

meer dan 40% van het Europese gas) om de EU te voorzien van het nodige gas om de winter door te komen. 

Tot op heden lijkt de Russische president Poetin niet onder de indruk en blijft Rusland amper 

transportcapaciteiten boeken in Oekraïne. Rusland wil zekerheden over importcapaciteiten om via de reeds 

afgewerkte Nord Stream 2 pijplijn rechtstreeks gas naar Duitsland te exporteren.  

De aanvoer van LNG naar Europa bleef ook in september laag, nog steeds als gevolg van hogere gasprijzen in 

Azië. 

De lange termijn gasprijzen sloten eind september af op 57,49 €/MWh voor TTF CAL22, 31,78 €/MWh voor TTF 

CAL23 en 24,28 €/MWh voor TTF CAL24. 
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TTF DAM 

De vraag naar gas voor het vullen van de stocks en elektriciteitsproductie, als gevolg van lage windproductie,  

bleef hoog gedurende de maand september. De gemiddelde TTF DAM spotprijs bedroeg in september  62,52 

€/MWh. 

 

 

 

 

 

 

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van dit jaar bedroeg 30,38 €/MWh 

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van de laatste 12 maanden bedroeg 26,32 €/MWh. 
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