Overzicht marktprijsontwikkelingen 2018
Einde energieprijsstijgingen in zicht?
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Samenvatting
Vooruitlopend op een mogelijke vertraging van de economische groei, een no‐deal Brexit en de
onzekerheid rondom de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, zijn beurskoersen en de
olie‐ en kolenkoers het afgelopen kwartaal sterk gedaald. Genoemde noteringen eindigen hierdoor
lager dan ze aan 2018 zijn begonnen.
Energieprijzen zijn afgelopen kwartaal ook gedaald, desondanks eindigen elektriciteitsprijzen 40% en
gasprijzen 25% hoger dan aan het begin van vorig kalenderjaar. Een verklaring voor dit opmerkelijke
verschil is dat energieprijzen worden beïnvloed door de actuele vraag‐aanbodverhouding en op de
beurs wordt gespeculeerd op wat komen gaat.

Inkoopposities
Cinergie heeft begin 2016 elektriciteits‐ en gasprijzen vastgelegd voor levering in 2019. Klanten
betalen hierdoor bijzonder lage energieprijzen en worden nu niet geconfronteerd met een
prijsverhoging. Voor levering vanaf 2020 is het verstandig vooralsnog te wachten met het innemen
van inkoopposities. Op basis van de huidige economische vooruitzichten lijkt er immers ruimte voor
daling van de energieprijzen.

Energiebelastingen
Per 1 januari 2019 heeft de overheid de energiebelastingen voor elektriciteit per saldo met 14%
verhoogt en voor gas zelfs met ruim 19%. Klik hier voor een overzicht van de actuele
energiebelastingtarieven. Voor een gemiddeld MKB‐bedrijf resulteert dit in een kostenverhoging van
duizend euro per jaar en voor grootverbruikers kan dit oplopen tot enkele tienduizenden euro’s per
jaar.

Fossiele brandstoffen
De koers voor Brent olie is momenteel $61 per vat, een ton kolen kost € 80 per ton en de gasprijs is
gedaald naar 24 ct/m3 (incl. regiotoeslag).

Emissierechten
Vorig jaar heeft de overheid de invoer van een minimumprijs voor CO2 bekendgemaakt met ingang
van 2020. In reactie hierop zijn CO2‐prijzen gedurende 2018 bijna verdrievoudigt naar een actueel
niveau van € 22,5 per ton. CO2 is een substantieel onderdeel van de kostprijs van kolen‐ en
gasgestookte elektriciteitscentrales.
Elektriciteitsprijzen
Als gevolg van een sterke vraag, de stijging van CO2‐prijzen en een droge zomer (lagere productie‐
output centrales) zijn elektriciteitsprijzen gedurende 2018 met 40% gestegen. De afgelopen maanden
zijn elektriciteitsprijzen weer iets gedaald.
De actuele marktprijzen op 9 januari 2019 zijn:
Elektriciteitsprijzen

Piek (ct/kWh)

Dal (ct/kWh)

2019

6,80

5,15

2020

6,55

4,85

2021

6,25

4,45

2022

6,20

4,40

Elektriciteitsprijzen

Datum

Periode

Piek

Dal

09‐02‐09

2010 ‐ 2012

7,898

3,822

08‐04‐10

2013

6,566

4,232

17‐02‐12

2014 ‐ 2015

6,529

4,654

15‐04‐14

2016 ‐ 2017

5,196

3,527

11‐07‐16

2018 ‐ 2019

3,999

2,854
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