
 Gestegen Gelijk Gedaald

 Gra eken

Prijsontwikkeling t.o.v. vorige week

Elektriciteit
  Dagmarkt NL

  Termijnmarkt NL

Marktbeschrijving
  Dagmarkt NL

De EPEX-prijzen stegen afgelopen week sterk. Een combinatie van weinig wind en grootschalige stroomexport zorgde hiervoor. In
vergelijking met vorige week werd er 66% minder windenergie opgewekt, waardoor kostbare conventionele stroomproductie
nodig was om aan de vraag te voldoen. Frankrijk kreeg te maken met onverwachte uitval bij de twee van de Chooz kernreactoren.
Meerdere grote Franse kernreactoren zijn op dit moment buiten dienst, waardoor Nederland via België extra stroom exporteerde.

Het EPEX maandgemiddelde voor december koerst op € 309,37 piek om € 216,60 dal.

  Termijnmarkt NL

Hogere gasprijzen zorgden voor een forse stijging van de termijnprijzen voor stroom. Deze stegen met 41,8%. De inspecties van
de twee kernreactoren in Frankrijk gaan door tot in het eerste kwartaal van komend jaar, waardoor de prijs van het jaarproduct
voor 2022 verder toenam. De termijnprijzen voor elektriciteit volgen al enige tijd de gasprijzen. Omdat deze fors stegen, volgden
de stroomprijzen deze beweging. De kolenprijs steeg licht omdat de vraag ernaar hoog bleef en het gebruik rendabeler is dan gas.

Het termijncontract 2022 handelt momenteel tegen € 358,69 piek om € 287,73 dal.

  Piek  Dal     Piek  Dal  
Jaar 2021* € 117,92  € 86,26         
              
Januari € 61,43 € 47,75 Juli € 91,62 € 74,47

Februari € 57,89 € 41,37 Augustus € 100,85 € 73,84

Maart € 56,64 € 41,25 September € 151,21 € 122,30

April € 60,23 € 48,70 Oktober € 195,62 € 137,43

Mei € 66,69 € 48,84 November € 213,97 € 159,73

Juni € 85,21 € 68,08 December € 309,37  € 216,60 

*Gemiddelde dagmarktprijzen NL in €/MWh van 01-01-2021 t/m 22-12-2021

  Piek  Dal    Piek  Dal  
Jaar 2022 € 358,69  € 287,73  Kwartaal 1 - 2022 € 526,06  € 400,24 

Jaar 2023 € 154,50  € 128,09  Kwartaal 2 - 2022 € 285,83  € 257,21 

Jaar 2024 € 104,28  € 90,30  Kwartaal 3 - 2022 € 284,40  € 248,38 

Jaar 2025 € 104,49  € 82,56  Kwartaal 4 - 2022 € 342,18  € 247,17 

Termijnmarktprijzen NL in €/MWh van 21-12-2021 (Let op: 12 uurs piek)
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 Gra eken

Gas
  Dagmarkt NL

  Termijnmarkt NL

Marktbeschrijving
  Dagmarkt NL

Afgelopen week steeg de LEBA-prijs zeer sterk. Het nieuws dat Rusland zijn gastoevoer via de Yamal gaspijpleiding had stopgezet
zorgde voor een inke prijsstijging. Daarnaast zorgde kouder weer in Noordwest-Europa voor extra gasvraag voor
verwarmingsdoeleinden, waardoor de krapte op de gasmarkt blijft voortduren. Op dit moment zijn de Europese gasvoorraden
voor 59% gevuld, tegenover 78% in dezelfde periode vorig jaar. LNG-leveringen namen met 17% toe vergeleken met vorige week.

Het LEBA maandgemiddelde voor december koerst op €ct 110,10 per m3.

  Termijnmarkt NL

De gasprijzen op de termijnmarkt stegen fors met 53,5%. De Duitse netbeheerder BNA maakte bekend geen besluit te nemen
over de certi cering van Nord Stream 2 voor de tweede helft van 2022. Hierdoor namen de zorgen over gasvoorziening in de
eerste helft van komend jaar verder toe. De olieprijs koerste stabiel, met name door het sterk toenemende aantal
coronabesmettingen met de omikronvariant. Hierdoor namen zorgen over het olievraagherstel en een mogelijk olieoverschot toe.

Het ICE Endex termijncontract 2022 handelt momenteel tegen €ct 134,50 per m3.

 Brandstofmarkten

 Base     Base    
Jaar 2021* €ct 43,78         
              
Januari €ct 19,87 Juli €ct 35,26

Februari €ct 17,25 Augustus €ct 42,88

Maart €ct 17,23 September €ct 61,08

April €ct 19,89 Oktober €ct 87,38

Mei €ct 24,45 November €ct 78,99

Juni €ct 28,11 December €ct 110,10 

*Gemiddelde dagmarktprijzen in €ct/m3 van 01-01-2021 t/m 22-12-2021

 Base     Base    
Jaar 2022 €ct 134,50  Kwartaal 1 - 2022 €ct 171,47 

Jaar 2023 €ct 58,39  Kwartaal 2 - 2022 €ct 122,86 

Jaar 2024 €ct 29,09  Kwartaal 3 - 2022 €ct 121,51 

Jaar 2025 €ct 23,84  Kwartaal 4 - 2022 €ct 122,84 

Jaar 2026 €ct 21,86 

Termijnmarktprijzen in €ct/m3 van 21-12-2021

 Olie (Brent, per vat) Steenkolen (per ton) CO  rechten (per ton)  
 $ 73,98  $ 127,34  € 80,94   
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Marktprijzen van 21-12-2021
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De termijnmarktprijzen elektriciteit en gas zijn gebaseerd op: ICE Endex Dutch Power Baseload Futures, ICE Endex Dutch Power Peakload Futures en ICE Endex Dutch TTF Gas Futures. De dagmarktprijzen elektriciteit op EPEX NL Baseload en de
dagmarktprijzen gas op LEBA Baseload.
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