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Overzicht elektriciteit - afgelopen maand

De kosten voor de productie van elektriciteit zijn 
in de afgelopen maand zeer fors gedaald doordat 
de prijzen in de grondstoffenmarkten zeer hard 
daalden. Ook zakte de prijs voor emissierechten 
zeer hard in. In het begin van de maand leek de 
markt voor CO2-emissierechten zich nog relatief 
weinig aan te trekken van de coronacrisis. 
Echter vond er halverwege de maand een 
extreme prijsval plaats, die te verklaren is door 
de productiestop in bijvoorbeeld de auto-
industrie. Grote energieverbruikers hebben 
veel minder emissierechten nodig doordat de 
uitstoot terugloopt waardoor het aanbod van 
emissierechten toeneemt en de prijs daalt. De 
harde daling van de CO2-prijs werkte sterk 
door op de elektriciteitsprijs. Andere prijzen 
in de grondstoffenmarkten zoals de gas- en 
steenkoolprijs liepen eveneens terug waardoor 
het neerwaarts potentieel op de elektriciteitsprijs 
werd vergroot met een zeer harde prijsval als 
gevolg.

Noteringen in € per MWh
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Overzicht elektriciteit - visie

In de komende periode zal de elektriciteitsprijs 
nog zeer beweeglijk blijven doordat de periode 
van onzekerheid door het coronavirus zal 
aanhouden. Een belangrijke factor zoals 
de CO2-prijs bleek in de afgelopen maand 
al zeer beweeglijk te zijn en hierdoor soms 
onvoorspelbaar. Door de gevolgen van het 
virus liggen de grote economieën stil, waardoor 
de vraag naar elektriciteit en grondstoffen 
sterk afneemt. In de komende maand zullen 
de ontwikkelingen van het coronavirus dan 
ook een belangrijke rol spelen. Wanneer de 
grondstoffenmarkten nog verder zakt, zal de 
elektriciteitsprijs meebewegen. De kans op een 
daling zoals in de maand maart is echter klein. 
De prijs voor uitstootrechten blijft hiernaast een 
onvoorspelbare factor, die de elektriciteitsprijs 
zowel opwaarts als neerwaarts zou kunnen 
sturen.
 

Noteringen in € per MWh
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Overzicht gas - afgelopen maand

De gasprijs heeft de afgelopen maand een 
zeer forse daling laten zien. Dit is te verklaren 
door de sterk gedaalde vraag naar aardgas 
als gevolg van de coronacrisis en een extreem 
gedaalde olieprijs. De prijs voor een vat Brent 
olie daalde naar een historisch dieptepunt nadat 
er een conflict was ontstaan tussen de grote 
olieproducenten Saoedi-Arabië en Rusland. Hier 
kwam bij dat de aanvoer van gas in de afgelopen 
maand erg goed bleef. De prijs voor LNG was 
in Azië laag, waardoor de LNG-schepen koers 
bleven zetten richting Europa. Hiernaast werd 
gepland onderhoud aan de gaspijpleidingen uit 
veiligheidsvoorzorgen uitgesteld waardoor ook 
de gasaanvoer vanuit Rusland en Noorwegen 
op normaal niveau bleef. Deze factoren samen 
hebben geleid tot een flinke daling van de 
gasprijs in de maand maart.

Noteringen in € per MWh
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Overzicht gas - visie

Zolang het coronavirus de wereld in zijn greep houdt, zal de 
gasprijs voorlopig onder druk blijven staan. Een belangrijke 
factor voor de komende periode is de olieprijs. Maatregelen om 
de hard gestegen olieproductie in te perken zal de olieprijs weer 
wat ondersteuning kunnen geven. Dit zou op zijn beurt weer 
ondersteuning kunnen bieden aan de gasprijs.

Hier staat tegenover dat de aanbodzijde ook in de komende 
periode goed vertegenwoordigd zal blijven. LNG-schepen lijken 
voorlopig koers te kunnen blijven zetten richting Europa door de 
lagere prijzen in Azië. De momenteel goed gevulde gasopslagen 
in Europa zullen de komende periode eenvoudig gevuld kunnen 
worden tegen relatief zeer lage gasprijzen wat doorwerkt op de 
gasprijzen van komende winter. 

Het is niet de verwachting dat de gasprijs na de harde prijsval in 
de afgelopen maand opnieuw hard zal dalen. Een kleine daling is 
mogelijk, echter wanneer de olieprijs weer wat op zal krabbelen, 
zal dit ook doorwerken op de gasprijs. 

Noteringen in € per MWh
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Olie - afgelopen maand

De uitkomst van de besprekingen tussen de OPEC-landen en 
Rusland, is van enorme invloed geweest op het verloop van de 
olieprijs in de afgelopen maand. Nadat Rusland niet akkoord ging 
met verdere olieproductiebeperkingen besloot Saoedi-Arabië de 
oliekraan vol open te zetten. Ook Rusland deed geen stap terug in 
de productie en voerde deze zelfs verder op. Het gevolg hiervan 
was een extreme prijsval, van meer dan 50%. Sinds de start van 
de coronacrisis en door de maatregelen die genomen zijn om 

de verspreiding te vertragen, is de vraag naar olie met miljoenen 
vaten per dag afgenomen. Doordat zowel Saoedi-Arabië en 
Rusland als belangrijke olieproducerende landen besloten om 
de productie te vergroten, terwijl de vraag naar olie met grote 
hoeveelheden afnam, ontstond er een groot overschot aan olie. 
Hierdoor ontstaan er zelfs al zorgen over het niet kunnen opslaan 
van grote hoeveelheden olie.

Noteringen in $ per vat Brent olie
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Olie - visie Noteringen in $ per vat Brent olie

De ontwikkeling van de olieprijs is de komende tijd sterk afhankelijk 
van twee factoren: een eventueel akkoord tussen Saoedi-Arabië 
en Rusland om alsnog productiebeperkingen in te stellen en het 
verdere verloop van het coronavirus. Zolang het coronavirus 
verder doorwoekert, zal de vraag naar olie laag blijven en de angst 
voor een recessie toenemen. Dit zal zorgen voor flinke neerwaartse 
druk op de olieprijs. Wanneer Saoedi-Arabië en Rusland besluiten 
om de olieproductie in te perken zou er een belangrijke eerste stap 

genomen kunnen worden om de neerwaartse druk op de oliemarkt 
wat te verminderen. Er zijn echter al grote twijfels ontstaan of de 
olieprijs hierdoor sterk zal herstellen in de richting van het niveau 
voor de coronacrisis. Doordat de vraag naar olie al zeer fors is 
gedaald, is het de verwachting dat de olieprijs maar gedeeltelijk 
zou kunnen herstellen.
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Forward quotes elektriciteit Noteringen in € per MWh
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Forward quotes gas Noteringen in € per MWh
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