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Algemeen 

De Amerikaanse dollar blijft terrein verliezen tegenover de Euro, terwijl in sommige delen van Europa de 

ongerustheid over een tweede Covid pandemie toeneemt. De aandelenmarkten blijven het, ondanks deze 

ongerustheid, relatief goed doen, zeker in de VS. De stijgende financiële markten hadden tot gevolg dat ook de 

CO2 prijzen in de maand augustus verder bleven stijgen. In de 4e week van augustus zette de stijging zich nog 

versterkt door, na de publicatie van een haalbaarheidsstudie over een eventuele verscherping van de EU-

doelstellingen van CO2-emissies, waardoor de CO2 prijzen op het eind van deze week de kaap van 29 €/ton 

hebben doorbroken,  

De zware explosie in de haven van Beiroet als gevolg van nalatigheid bij het opslaan van ammoniumnitraat 

zorgde in het begin van de maand augustus voor een beperkte stijging van de olieprijzen, uit vrees dat de 

gemoederen in de regio zouden kunnen omslaan. Olieprijzen stabiliseerden op het eind van de maand 

augustus rond 45 $/vat. Het is afwachten wat de impact zal zijn op de aanbodzijde nu het orkaanseizoen in de 

VS start. Mogelijks zullen hierdoor een aantal olievelden tijdelijk sluiten. We verwachten dat de olieprijzen zullen 

stabiliseren rond het huidige prijsniveau van ongeveer 45 $/vat. 

Het nieuws dat de indienstname van de 1GW Alegro interconnectie tussen België en Duitsland voor ligt op 

schema kan mogelijks aanleiding geven tot lagere stroomprijzen in België in Q4 2020, zeker wanneer er veel 

wind zou zijn in Duitsland. 
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Steenkoolprijzen daalden terug van 59,80 $/ton naar 57,71 $/ton als gevolg van een verhoogde export vanuit 

Rusland. 
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ICE Endex Power  

Elektriciteitsprijzen voor levering in 2021, 2022 en 2023 bleven in de maand augustus opnieuw de evolutie van 

de CO2 prijzen volgen, met een heuse piek in de 4e week van de maand. De stijging van de aardgasprijzen 

zorgde eveneens voor een verdere ondersteuning van de CAL21, CAL2 en CAL23 notering. 

 

De lange termijn elektriciteitsprijzen sloten de maand augustus af op 42,12 €/MWh voor 2021, 44,96 €/MWh 

voor 2022 en 47,56 €/MWh voor 2023.  
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Belpex  

Een tijdelijke verminderde beschikbaarheid van 2 kernreactoren als gevolg van de hoge temperaturen in de 

maand augustus ondersteunde de spotprijzen. Nu de temperaturen verder afnemen is er minder vraag naar 

elektriciteit. 

 

 

 

De gemiddelde BELPEX prijs van de maand augustus bedroeg 35,54 €/MWh. 

 

 

De gemiddelde BELPEX prijs van dit jaar bedroeg 26,42 €/MWh 
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ICE Endex TTF  

De TTF CAL21 prijs steeg, ondanks een goed aanbod uit Rusland, in de maand augustus van 12,11 €/MWh naar 

13,92 €/MWh. Een prijsniveau dat we sinds Q1 2020 niet meer vaststelden. 

In de UK heerst er onrust dat de minimum stockagecapaciteit voor de komende winter niet wordt gehaald. Het 

verminderde aanbod door ongeplande onderhoudswerken op de aanvoer uit Noorwegen en een verminderd 

aanbod LNG ondersteunt de prijs.  

De TTF CAL 22 en 23 noteringen sloten eind augustus af op 15,23 €/MWh en 15,56 €/MWh. 
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TTF DAM 

 

 

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van de maand augustus bedroeg 7,27 €/MWh. 

 

 

 

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van dit jaar bedroeg 7,14 €/MWh. 
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