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Warmer weer drukt de prijzen in oktober en begin november
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De marktprijzen daalden in oktober en gingen verder omlaag in het begin van november. Door warmer weer, dan seizoensgemiddeld, in oktober en 
november zagen we fors lagere gasprijzen en daarmee ook lagere elektriciteitsprijzen. De opslagen in West Europa zitten voor de tijd van het jaar al 
goed vol en zagen we zelfs op sommige momenten dat er meer dan 30 LNG tankers voor de kust van West Europa voor anker gingen omdat ze het 
gas nog niet in het netwerk konden verwerken - door vraag uitval vanuit de zware industrie en verminderde gasvraag voor verwarmingsdoeleinden. 
De prijs is op dit moment iets aan het stijgen op de spot en termijn  markten door productie uitval vanuit Noorwegen en onrust omtrent de 
mogelijke output van de Franse kerncentrales naar de winter toe. 

De markten waren stabiel en dalende in oktober en gingen verder onderuit in begin november. Dit lijkt nu iets te draaien, maar dat is voornamelijk 
door wederom wat onrust vanuit Rusland omtrent de gasleveringen door Oekraïne heen en de recentelijke zware bombardementen in Oekraïne. 
Tikte de termijnmarkt voor elektriciteit nog de €0,46/kWh aan in begin oktober was de laagste prijs in november al weer €0,32/kWh. De markt 
veerde de laatste dagen door de onrust weer op, maar lijkt nu al weer terug in een dalende trend te komen. De Chinezen hebben weer last van 
COVID lockdowns en de vraag naar LNG lijkt daar dus af te koelen waardoor er weer meer aanbod komt naar Europa. Door deze lockdowns en 
economische vooruitblik voor 2023 zien we ook een enorme prijscorrectie in de oliemarkt - welke zich vasthoudt voor een wereldwijde recessie en 
daarmee ook fors minder vraag. 

De markt daalde fors op de spotmarkt door minder vraag in oktober en ook aanhoudende lagere vraag in november. Dit is deels te wijden aan het 
warmere weer, maar ook aan de vraaguitval vanuit de industrie en voornemens vanuit telers van groente, fruit, en bloemen welke voornemens zijn 
dit jaar minder te belichten en te verwarmen. Deze impact was goed zichtbaar op de spotmarkt waar het gemiddelde van de maandprijzen onder de 
€0,80/m³ uitkwam (zonder opslagen) en de dagprijs op meerdere dagen onder de €0,30/m³ lag. Dit is iets aan het veranderen door iets kouder weer 
en wat uitval vanuit productie vanuit Noorwegen, echter zien we nog steeds prijzen van rond de €1 /m³ op dit moment op de dagmarkt. De uitval 
van Noorwegen zie je direct terug in de prijzen, maar dit is ook te zien doordat de grootste LNG faciliteit in Amerika (Freeport) welke te maken had 
met een brand deze zomer nog niet kan exporteren. De verwachting is dat deze weer kan gaan exporteren in het begin van 2023 - wanneer het dan 
ook nodig is voor Europa dus de impact is nog goed te overzien op dit moment - daar er nog genoeg andere LNG verschepingen naar Europa gepland 
staan. 

De elektriciteitsprijzen daalden in oktober door warmer weer en daarmee lagere gasprijzen. Er waren ook nog zonnige dagen en een aantal dagen 
met veel wind. Dit zien wij ook in november, echter zien we daar wel weer door de oplopende prijzen voor steenkool en gas op de dagmarkt een 
aantal duurdere uren ontstaan. Het gemiddelde bouwt echter nog steeds wel op rond de niveaus van oktober - met nog maar 4 dagen in de opbouw 
te gaan. Het is nu voornamelijk onrustig op de termijnmarkt, voornamelijk voor het eerste kwartaal. De markt zakte rustig weg gedurende oktober 
en verder in november, maar doordat een groot aantal Franse kerncentrales later terug gaan komen (dan de planning) van hun onderhoud en 
daarmee zorgen ontstaan qua opwekcapaciteit door de winter heen zagen we de laatste week een oplopende trend ontstaan. De trend zou 
binnenkort moeten breken daar er veel kerncentrales terug moeten komen van onderhoud aan het einde van de maand en begin december. Indien 
dit niet gebeurd zal de trend voor de eerste maanden op de termijnmarkt aanhouden, maar als het goed is zou er voldoende capaciteit terug moeten 
komen in december om niet voor grote problemen te zorgen op de spotmarkt.  

We schrijven nu al enkele maanden dat het economische beeld aan het draaien is in Europa, en het is ook echt zichtbaar. Mevrouw Lagarde van de 
ECB zei nog medio oktober dat er van een recessie in Europa geen sprake was - eind oktober gaf ze echter wel een heel zwart beeld van de situatie 
naar de komende maanden toe dat meer dan de helft van Europa in een recessie kon belanden. Dit zie je ook terug in Nederland waar het nu al een 
maand lang "black friday" is en winkeliers klanten echt moeten lokken om de omzet op te schroeven.

U heeft het waarschijnlijk ook al aan de pomp gemerkt, mits u geen elektrische auto rijdt, dat de prijzen weer fors gedaald zijn voor benzine en 
diesel. De delta tussen diesel en benzine blijft wel minder dan die was in het verleden, dit voornamelijk door minder import vanuit Rusland van olie 
welke gebruikt wordt voor dieselproductie. Handelaren slaan nu voordat het embargo van verschepingen van olie vanuit Rusland nog extra diesel in 
vanuit Rusland op dit moment (prachtig die EU sancties) waardoor we zien dat de imports vanuit Rusland de laatste maanden alleen maar stijgen. 
Dan wordt er ook veel diesel geëxporteerd vanuit China, wat voornamelijk weer geproduceerd is vanuit Russische olie. We zien voor de rest door 
recessie angsten en lockdowns in China een enorme daling op de oliemarkt, welke nu zo rond de $85,- per vat zit - een enorme daling van het 
hoogste niveau dit jaar van $127,- per vat. 

De kolenmarkt was in oktober nog redelijk sterk en zakte eigenlijk maar marginaal door de maand heen. Deze daling werd forser in november door 
de maand heen. Het gemiddelde was nog $250,- per MT in oktober en ligt nu gemiddeld op $200,-. De lockdowns in China en de iets verminderde 
vraag in Europa trekken de prijs omlaag. De markt zal naar verwachting stabiel zal blijven rond deze niveaus daar de voorraden in Europa hoger zijn 
dan seizoensgemiddeld en China met de lockdowns niet echt snel weer op volle toeren zal gaan draaien. Mocht China weer harder gaan draaien, 
daar ze 50% van de wereldwijde markt in handen hebben (op gebied van kolen) qua import en export, dan zal de prijs mogelijk wel weer oplopen -
maar dan hebben we het voornamelijk pas over de verschepingen die in Januari/Februari pas aankomen in Europa. 

De markt handelde in oktober en november nu tussen de €65 en €80,- per MT. We zagen doordat de prijzen in oktober voor gas lager waren een 
wisseling van energie opwek door gas i.p.v. kolen en daarmee dus minder CO₂ nodig en daarmee een dalende prijs. Nu zien we door de verminderde 
beschikbaarheid van de kerncentrales in Frankrijk wel dat dit gat door fossiele generatie moet worden gedicht en daardoor een iets stijgende prijs de 
laatste dagen, maar het lijkt erop dat de prijs rond het niveau van de €75 tot €80 blijft hangen waarbij de €80 per MT het plafond op dit moment 
lijkt. Dit plafond kan naar onze mening alleen doorbroken worden als er aanhoudend kouder weer zal komen en in Frankrijk en de beschikbaarheid 
van de nucleaire vloot niet verder toeneemt - naar de nabije toekomst toe. 

De inflatie was 14,3% in oktober (volgens Europese rekenregels). De ECB heeft de rente nogmaals omhoog gehaald met 0,75% in oktober en mogelijk 
nogmaals in december met nogmaals 0,50% of 0,75%. De rentestijgingen moeten de inflatie in de Eurozone weer onder de 10% brengen en langjarig 
weer terug brengen naar de 2% inflatie. Wij blijven vermoeden dat het niet snel terug zal keren onder de 8%

De ECB heeft in oktober de rente verhoogd met nogmaals 0,75%. De rente stijgt hard om lenen duurder te maken en sparen meer te laten renderen, 
waardoor volgens economen de inflatie zal afremmen. De ECB is echter veel te laat geweest en nu worden alle remmen losgelaten en mogelijk wordt 
de rente nog verder verhoogd in december, maar de ECB geeft nu al aan de stappen mogelijk naar de toekomst toe te verkleinen - een teken dat zij 
ook verwachten dat er een recessie gaat plaatsvinden en rentestijgingen net voor of in een recessie duwen landen harder in die recessie. 

De € / $ wisselkoers was in oktober nog steeds onder de 1 te vinden - echter kantelt dit wel naar boven de 1 in november. Beleggers zien "positieve" 
cijfers in de VS waardoor de beurzen af en toe nog opveren, maar de cijfers zijn eigenlijk minder slecht dan verwacht. De technologie reuzen 
kondigen massa ontslagen aan en dat geeft ook wel weer wat het sentiment is in de VS. Dit sentiment is nog niet massaal aanwezig in de EU, 
waardoor de wisselkoers iets in ons voordeel is gekeerd - het beeld zal wel gaan draaien is de verwachting.



Lange termijn prijzen

PIEK 2023 PIEK 2024 DAL 2023 DAL 2024 Gas 2023 Gas 2024 Olie Kolen CO₂ €/$

24-11-2022 € 408,78 € 274,01 € 282,61 € 195,73 €ct 127,77 €ct 96,21 $85,34 $220,25 € 78,27 $1,04

23-11-2022 € 415,96 € 277,73 € 288,89 € 202,18 €ct 132,62 €ct 99,52 $85,41 $227,31 € 75,87 $1,04

22-11-2022 € 405,33 € 273,26 € 299,34 € 198,63 €ct 126,33 €ct 97,20 $88,36 $221,80 € 73,89 $1,03

21-11-2022 € 380,67 € 263,69 € 279,46 € 188,61 €ct 121,17 €ct 95,50 $87,45 $215,56 € 74,61 $1,03

18-11-2022 € 364,49 € 261,32 € 276,75 € 193,09 €ct 120,78 €ct 96,07 $87,62 $204,62 € 72,47 $1,03

17-11-2022 € 362,56 € 266,29 € 280,72 € 191,88 €ct 118,52 €ct 95,15 $89,78 $191,47 € 72,40 $1,04

16-11-2022 € 354,99 € 266,03 € 281,23 € 191,24 €ct 119,07 €ct 95,88 $92,86 $185,39 € 73,41 $1,04

Uitgedrukt in $ / VAT $ / MT €/MT $

De maandelijkse marktupdate  is een publicatie van Cinergie alle rechten voorbehouden. Deze publicatie bevat algemene prijsinformatie en kan niet worden opgevat als juridisch danwel financieel advies voor 
specifieke situaties. Deze data wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. 																
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De maandelijkse marktupdate  is een publicatie van Cinergie alle rechten voorbehouden. Deze publicatie bevat algemene prijsinformatie en kan niet worden opgevat als juridisch danwel financieel advies voor 
specifieke situaties. Deze data wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. 																
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dagmarkt prijzen

2022 Piek* Dal* Gas** 2021 Piek 2021 Dal 2021 Gas 2021

Januari € 234,29 € 168,51 €ct 85,19 Januari € 47,49 € 36,69 €ct 16,89
Februari € 193,56 € 157,03 €ct 81,65 Februari € 47,49 € 36,69 €ct 16,89

Maart € 275,98 € 255,17 €ct 132,02 Maart € 47,49 € 36,69 €ct 16,89
April € 210,41 € 189,63 €ct 104,58 April € 47,49 € 36,69 €ct 16,89
Mei € 178,61 € 185,53 €ct 91,27 Mei € 47,49 € 36,69 €ct 16,89
Juni € 214,70 € 210,86 €ct 104,49 Juni € 47,49 € 36,69 €ct 16,89
Juli € 313,87 € 305,44 €ct 168,58 Juli € 47,49 € 36,69 €ct 16,89

Augustus € 463,96 € 439,85 €ct 233,29 Augustus € 47,49 € 36,69 €ct 16,89
September € 379,27 € 322,94 €ct 188,70 September € 47,49 € 36,69 €ct 16,89

Oktober € 181,43 € 144,66 €ct 81,80 Oktober € 47,49 € 36,69 €ct 16,89
November € 189,40 € 141,34 €ct 85,76 November € 47,49 € 36,69 €ct 16,89
December € - € -  €ct - December € 47,49 € 36,69 €ct 16,89

De maandelijkse marktupdate  is een publicatie van Cinergie alle rechten voorbehouden. Deze publicatie bevat algemene prijsinformatie en kan niet worden opgevat als juridisch danwel financieel 
advies voor specifieke situaties. Deze data wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. 																

* De Elektriciteit prijzen zijn berekend door het gemiddelde van de uur noteringen, die tot nu toe in 2022 hebben 
plaatsgevonden, gesplitst in piek en dal voor elektriciteit en te vermeerderen met de contractuele opslagen. Deze tarieven 
staan nog niet vast voor november en zijn puur ter indicatie zodat u kunt zien welke beweging op de dag markt plaatsvindt. 

**De gasprijs is berekend door het gemiddelde van de dag noteringen, die tot nu toe in 2022 hebben plaatsgevonden te 
nemen, en te vermeerderen met de contractuele opslagen voor kleinverbruik. Deze zijn hoger dan voor GXX aansluitingen. De 

tarieven voor GXX aansluitingen worden na bekendmaking van de definitieve tarieven over november 2022 losstaand naar 
klanten met een GXX aansluiting gecommuniceerd.
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