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Algemeen  
 Intermedio Group adviseert flexibel te blijven op dagmarkten. 

 

Prijsverlagingen 
In 2021 wordt de prijssturing verder beïnvloed door duurzame opwekcapaciteit. Het snelle 
opschalen naar wind en zonnestroom realiseert overproductie op veel dagen. Hierdoor zal 
de prijs vaker onder de nul duiken of meerdaags laag bij de nul blijven. Aanstaande zomer 
verwacht België langdurig en vaker meer te produceren dan het leveren kan. Deze 
overproductie kent een positieve invloed op uw energieprijzen.  

 
Prijsverhogingen: 
De stijgende CO2-prijs duwt energieprijzen gestaag omhoog. Zowel voor gas als elektriciteit. 
Door de stijgende CO2-prijs en de verhoogde CO2-doelstelling van de EU wordt elektriciteit 
uit kolen steeds minder rendabel. Dit wordt opgevangen door opwek uit gascentrales. De 
hierdoor stijgende vraag naar gas zal in Q3 de gasprijs verder doen stijgen.  

 
Na de winter zijn de opslagsites leger dan in 2018. Toen steeg de gasprijs fors door het 
bijvullen van de Europese opslagsites. Omdat de toevoer van LNG vanuit de VS verder is 
ontwikkeld kan de extra vraag naar gas deze zomer mogelijk worden opgevangen. We 
onderzoeken nog in welke mate het relevant is om met deze kennis het gas mogelijk 
kortlopend vast te zetten. 

 
Onduidelijkheid: 
Herstel van de economieën na COVID brengt extra onduidelijkheid over aantrekkende 
prijzen door grotere vraag. Het toenemende aantal vaccinaties maakt een herstelscenario 
relevanter, echter blijven geluiden over respectievelijk de derde en vierde golf domineren in 
het nieuws. Intermedio managet de verwachting dagelijks en actualiseert waar nodig 
wekelijks de adviezen. 

 
Conclusie: 
Elektriciteit kent gunstige prijzen in 2021 door toenemende overproductie uit zon en wind. 
De verstoorde vraag-aanbod verhouding maakt inkopen via de Belpex blijvend interessant. 

 
Gas is meer onzeker maar het advies blijft voorlopig flexibel blijven op de TTF DAM. 
Intermedio onderzoekt de kansen bij kortlopend vastzetten (1-jaar) maar blijft sceptisch over 
forse prijsstijgingen voor gas. 
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Olie 
In de eerste helft van maart noteerde de olieprijs een sterke stijging als gevolg van de 
toenemende vraag vanuit Azië, de beslissing van de OPEC+ en de aanval op de olie-
installatie van Saudi-Arabië. De Brent prijs bereikte maar liefst 70$/vat. In de tweede helft van 
de maand stegen de olievoorraden wat de prijs terugdrukte naar prijzen rond 61$/vat. 
Uiteraard steeg die prijs weer even kort door de blokkade in het Suezkanaal.   
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Door een hoge vraag uit Azië situeert de steenkoolprijs zich aan het einde van de maand 
op een prijsniveau van 72,35$/ton. 
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ICE Endex Power  

De volatiliteit van de CO2-prijs (stijging tot 43 €/ton!) en hoge olieprijs bepalen de koers van 
de lange termijn elektriciteitsprijzen. Met de maand mee daalden de elektriciteitsprijzen 
geleidelijk onder invloed van dalende CO2 en olieprijzen.  

De lange termijn elektriciteitsprijzen sloten de maand maart af op: 

53,12 €/MWh voor 2022 
53,03 €/MWh voor 2023 
50,02 €/MWh voor 2024 
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Belpex  
De spotprijzen bleken bijzonder volatiel te zijn gedurende gans de maand maart. In het 
begin van de maand zorgde een beperkte nucleaire beschikbaarheid in Frankrijk voor dure 
spotprijzen op ogenblikken waar het aanbod uit windproductie laag bleef. Daarnaast zagen 
we op verschillende ogenblikken, wanneer het aanbod uit wind hoog was, meerdere uren 
sterk negatieve spotprijzen.  

De gemiddelde BELPEX prijs van de maand maart bedroeg 46,61 €/MWh  
De gemiddelde BELPEX prijs van dit jaar bedroeg 50,96 €/MWh 
De gemiddelde BELPEX prijs van de laatste 12 maand bedroeg 37,05 €/MWh  
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ICE Endex TTF  

De lange termijn gasprijzen, die in het begin van de maand maart nog onder de 17 €/MWh 
noteerden door zachte temperaturen, een goed aanbod van LNG schepen en stabiele invoer 
vanuit Rusland en Noorwegen, stegen onder invloed van de koudere temperaturen in het 
midden van de maand maart en toenemende olieprijzen.  

De lange termijn gasprijzen sloten eind maart af op: 

18,07 €/MWh voor TTF CAL22  
16,97 €/MWh voor TTF CAL23  
15,97 €/MWh voor TTF CAL24  
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TTF DAM  

De gas spot prijzen stegen onder invloed van koudere temperaturen midden maart van 16,5 
€/MWh tot boven de 18 €/MWh. De lage voorraden zorgen daarnaast voor bijkomende 
opwaartse druk op de korte termijnprijzen. Om de opslagsites tegen volgende winter 
aangevuld te krijgen zal de vraag naar gas relatief hoog blijven ook tijdens de warmere 
zomermaanden.  

De gemiddelde TTF DAM spotprijs van de maand maart bedroeg 17,65 €/MWh.  
De gemiddelde TTF DAM spotprijs van dit jaar bedroeg 18,52 €/MWh 
De gemiddelde TTF DAM spotprijs van de laatste 12 maanden bedroeg 11,54 €/MWh.  

 
 


