
Marktrapport September 2022
De perfect storm is gaan liggen en de markten dalen
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De marktprijzen daalden in september en dalen verder in oktober. Er viel na een recorddroogte weer wat regen in september waardoor de 
waterstanden weer iets stegen en daardoor konden binnenvaartschepen met kolen weer meer beladen worden naar Duitsland toe, konden in 
Frankrijk de kerncentrales weer meer draaien, en door wat onstuimig weer zagen we ook wat lagere spotprijzen door opwek vanuit wind en zon. 
Deze maand zien we dat de markt verder omlaag gaat door veel dagen met wind, een aantal dagen met veel zon, en een enorme besparingsdrift in 
de EU op het gebied van gas, volle opslagen (+/- 90% gevuld in Europa) veel LNG schepen welke aankomen in Europa en aanhoudend warmer dan 
seizoensgemiddeld weer. 

De markten zijn op dit moment voor bijna alle grondstoffen aan het dalen. De kolenprijs staat sinds een aantal weken weer op niveaus welke wij 
voor het laatst zagen in april - zo'n $60 per ton lager dan het gemiddelde in augustus en september. Dit i.c.m. lagere CO₂ emissie rechten (industriele 
grootverbruikers schalen af en verkopen nu hun ingekochte rechten weer) zorgt voor lagere kosten voor zowel kolen- als gasgestookte elektriciteits 
centrales. De "perfect storm" welke wij in augustus zagen waar alles omhoog ging door de perfecte samenloop van omstandigheden zagen we al 
corrigeren in september - en nu verder dalen in oktober. De verwachting is dat het de komende periode in november ook wel zo zal blijven, daar er 
geen signalen (voor het moment) zijn die de markten kunnen doen stijgen.

De markt lijkt nu in rustiger vaarwater terecht gekomen te zijn. De voorraden waren in september al erg vol, sneller dan verwacht, en deze zijn in 
oktober nu zelfs meer dan 90% vol in Europa. De aanhoudende hogere temperaturen zorgen voor minder vraag naar gas en ook het minder verbruik 
binnen de industrie (+/-30% van het totale aardgas verbruik in Nederland) heeft een grote impact. Binnen de 30% totale vraag naar aardgas in de 
industrie zijn er +/-250 bedrijven verantwoordelijk voor 75% van dit verbruik. Deze industriele grootverbruikers zijn nu door de hoge prijzen aan het 
afschalen en/of sluiten de deuren. Een goed voorbeeld hiervan is Aldel. Dit zorgt nu voor lagere prijzen door de wegvallende vraag, echter de 
economische schade zal groter zijn dan de voordelen op de gasmarkt. De ketens waarin deze bedrijven zich bevinden zijn gevuld met tientallen 
bedrijven, welke dus hierdoor directe impact zullen ondervinden en dus is het niet meer de vraag wanneer het economisch slechter zal gaan, maar 
meer de vraag hoe hard de economische correctie zal gaan worden. 

De elektriciteitsprijzen daalden in september door wat hogere waterstanden en dus betere aanvoerlijnen voor kolen naar de Duitse kolencentrales 
en ook meer beschikbaar koelwater in Frankrijk voor de kerncentrales - waardoor de Franse markt minder dure stroom hoefden te importeren uit 
Duitsland. De prijzen dalen in oktober verder door wat meer opwek vanuit windparken, lagere grondstof prijzen en de verwachting is dan ook dat dit 
de komende weken door zal zetten, want er wordt mild weer verwacht waardoor de gasprijs laag zal blijven op de dagmarkt. Dat i.c.m. het feit dat er 
enkele tientallen tankers beladen met LNG niet kunnen lossen op dit moment in Europa, want de opslagen zitten extreem vol voor de tijd van het 
jaar. Deze situatie zorgt ervoor dat er nu een tijdelijk "overschot" is welke niet direct het net in kan en daardoor de prijzen voor het moment omlaag 
duwt. De situatie in Frankrijk (een aantal stakingen waardoor 30% van de kerncentrales niet operationeel zijn) kan mogelijk wel voor opwaartse druk 
zorgen indien dit heel lang gaat aanhouden. 

Het economische beeld in Europa is aan het draaien. Het aantal werklozen is al een aantal maanden stilletjes aan aan het stijgen, en ook het 
gedwongen banenverlies zien we toenemen. De vakbonden en werknemers eisen enorme inflatiecorrecties, maar het aantal bedrijven in het MKB 
welke nu al stoppen en/of willen stoppen groeit met de dag. De overheid en de verzonnen energiekosten compensatie regelingen zijn overhaast 
verzonnen, EN zullen naar verwachting maar erg weinig bedrijven daadwerkelijk helpen - terwijl de TEK regeling juist was verzonnen voor de bakkers 
en slagers, maar die halen vaak de 12,5% eis niet.

De olieprijs was aan het dalen gedurende september door recessie angsten en minder vraag. Doordat de prijzen daalden besloten de OPEC+ landen 
aan het einde van september om de productie te beperken, wat minder aanbod oplevert en dus hogere prijzen als gevolg heeft. Dit was dan ook 
direct te zien in oktober waar de prijs van +/- $88,- steeg naar $98,- . De Amerikanen, zeker met het oog op de tussentijdse verkiezingen, willen geen 
hogere benzine prijzen waardoor er nu een krachtmeting is ontstaan tussen de VS en Saudi Arabie. De VS laat nu meer strategische reserves vrij 
komen waardoor de prijs onder druk komt te staan, en Saudi Arabie probeert mogelijk de productie nog verder te reduceren om de prijzen weer 
omhoog te halen. De vraag op dit moment is welke partij het meest overtuigd is van hun strategie en welke het langst zal aanhouden. De prijs zal 
naar verwachting tussen de $90-$100,- per vat blijven bewegen voor het moment.  

De kolenmarkt was nog steeds sterk in september met hoge vraag in Europa naar steenkool door de enorme rendementen van de 
kolenelektriciteitscentrales. Ook al importeert Europa nu niets meer uit Rusland er is nog steeds afdoende aanbod wereldwijd waardoor de prijzen 
zelfs in oktober weer aan het dalen zijn. Dit komt voornamelijk doordat stakingen in Zuid Afrika weer afgewikkeld zijn en verschepingen weer op 
gang zijn gekomen. Ook is er nieuws dat de output in China dit jaar 12,5% hoger is, vanuit lokale kolenmijnen, waardoor China meer binnenlandse 
productie heeft en dus minder op de wereldwijde markt inkoopt t.o.v. vorige jaren. Daarnaast zien we ook hoge voorraadniveaus in India, waardoor 
de wereldwijde markt nu zelfs ruim in het aanbod zit. 

De markt handelde in augustus nog rond de €90,- per MT/CO₂. In september en oktober zien we echter dat er veel verkocht wordt en dat 
institutionele beleggers (speculanten) minder actief zijn in de markt. De prijs is dan ook al gedaald naar een niveau rond de €70 - €75,- per MT 
waarbij een aantal weken lang prijzen onder de €70,- per MT lagen.  Het is nog wel even afwachten wat de Europese Commissie wil doen om het 
RepowerEU project te financieren. Een mogelijkheid is om de veiling van CO₂ rechten welke pas in de periode 2027-2030 geveild gaan worden 
eerder te verkopen. Dit wordt frontloading genoemd, van +/-€20 miljard, waardoor er onzekerheid in de markt is en de prijzen op dit moment naar 
verwachting niet zullen gaan stijgen. 

De inflatie was 17,1% in september (volgens Europese rekenregels). De ECB zal naar verwachting de rente nogmaals omhoog halen 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. 

De ECB gaat in oktober de rente verhogen 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 - persoonlijk ben ik van mening dat dit niet meer verantwoord is en we hierdoor nog harder een recessie 
ingaan. Echter is mevrouw Lagarde van mening dat we niet in een recessie zitten in de EU - dit is natuurlijk net zoiets als de ECB economen die riepen 
dat de inflatie niet boven de 6 - 8% uit zou komen dit jaar.

De € / $ wisselkoers was in september nog steeds onder de 1 te vinden. Deze zal naar verwachting ook niet meer ver boven de 1 uit komen de 
komende periode. De cijfers die de Europese economie laat zien zijn dermate slecht t.o.v. de economie in de VS, en de VS doet het al niet al te best 
op dit moment. De FED en ECB jagen de rentes omhoog in een paniek manouvre om de inflatie te beteugelen, maar het tij zal gaan keren ook al wil 
mevrouw Lagarde het nu nog niet inzien. 



Lange termijn prijzen

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

26-10-2022 € 425,00 € 280,00 € 305,67 € 193,44 €ct 0,00 €ct 0,00 $95,69 $231,89 € 75,79 $1,01

25-10-2022 € 430,02 € 276,77 € 310,21 € 188,88 €ct 0,00 €ct 0,00 $93,52 $240,16 € 77,11 $1,00

24-10-2022 € 423,11 € 275,01 € 299,21 € 190,80 €ct 0,00 €ct 0,00 $93,26 $236,48 € 72,32 $0,99

21-10-2022 € 434,20 € 282,90 € 306,53 € 198,60 €ct 0,00 €ct 0,00 $93,50 $244,15 € 68,72 $0,99

20-10-2022 € 439,96 € 292,45 € 335,18 € 204,56 €ct 0,00 €ct 0,00 $92,38 $245,49 € 66,87 $0,98

19-10-2022 € 420,58 € 287,34 € 317,17 € 199,27 €ct 0,00 €ct 0,00 $92,41 $244,80 € 67,29 $0,98

18-10-2022 € 405,40 € 279,92 € 320,27 € 186,63 €ct 0,00 €ct 0,00 $90,03 $243,80 € 67,77 $0,98

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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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 € 182,32 € 149,17 €ct 89,09 Oktober € 47,49 € 36,69 €ct 16,89
November € - € -  €ct - 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 oktober 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 oktober 2022 losstaand naar 
klanten met een GXX aansluiting gecommuniceerd.
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