
INDEX

2022 2023 2022 2023

Janvier 96,157 54,062 Janvier 208,020 127,400

Février 96,157 54,062 Février 208,020 127,400

Mars 96,157 54,062 Mars 208,020 127,400

Avril 95,534 Avril 193,920

Mai 95,534 Mai 193,920

Juin 95,534 Juin 193,920

Juillet 196,289 Juillet 372,270

Août 196,289 Août 372,270

Septembre 196,289 Septembre 372,270

Octobre 94,440 Octobre 202,580

Novembre 94,440 Novembre 202,580

Décembre 94,440 Décembre 202,580

Forward inschatting*
ESTIMATIONS - évolution future des index
TTFDAH 49,971 Belpex 132,490

TTFDAHW Belpex

De driemaandelijkse waarde van  Belpex Day-Ahead is gebaseerd op het rekenkundig 
gemiddelde van de dagelijkse quoteringen Day Ahead Belpex Baseload (hier Belpex genoemd) 
tijdens het kwartaal van levering, zoals beschikbaar op www.belpex.be. De waarde van Belpex van 
het lopende kwartaal is pas gekend aan het einde van het kwartaal. De weergegeven prijzen zijn 
berekend op basis van de laatst gekende waarde van Belpex (vorig kwartaal) en worden uitgedrukt 
in EUR/MWh. De Belpex wordt afgerond tot op twee decimalen. De historiek van de 
driemaandelijkse Belpex waarden is raadpleegbaar op de website www.Luminus.be.

De driemaandelijkse waarde van TTF Day-Ahead, is gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde 
van de dagelijkse quoteringen Bid en Offer TTF Day Ahead (voor werkdagen) en Weekend (voor 
niet-werkdagen) tijdens het kwartaal van levering. Hier TTF DAHW genoemd en indices zoals 
beschikbaar op www.icis.com/energy. De waarde van TTF DAHW van het lopende kwartaal is pas 
gekend aan het einde van het kwartaal. De weergegeven prijzen zijn berekend op basis van de 
laatst gekende waarde van TTF DAHW (vorig kwartaal). Een prijs voor elke kalenderdag -inclusief 
alle zaterdagen, zondagen en feestdagen– wordt mee in de berekening genomen. De prijs voor 
zaterdag en zondag (weekends) worden alle twee in rekening genomen, ook al zijn ze dezelfde. 
De day-ahead prijs is van toepassing op de eerstvolgende werkdag na de publicatie. De weekend 
prijs is van toepassing op de opeenvolgende niet-werkdagen na de publicatie. In andere gevallen 
passen wij dezelfde prijs toe als voor de kalenderdag voordien. De TTF DAHW wordt uitgedrukt 
in EUR/MWh en wordt afgerond tot op drie decimalen. De historiek van de  driemaandelijkse TTF 
DAHW waarden is raadpleegbaar op de website www.Luminus.be.

*De forward inschatting is gebaseerd op de verwachte energieprijzen voor de komende 12 
maanden. Deze waardes worden maandelijks herzien in lijn met de evolutie op de 
energiebeurzen. De forward inschatting wordt uitgedrukt in EUR/MWh.
De 4 Belgische regulatoren hanteren dezelfde waardes om de jaarkost voor energie in te 
schatten.

Trimesters starten op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Index en huidige prijs – Luminus Basic Pro


