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Marktvisie                               

 

Nu 
Vorige 

week 

Verwachting 

komende 

week 

Hoogste 

2012 

Laagste 

2012 

Er is een overwegend negatieve week geweest. In de komende tijd 
worden Spanje en de kwartaalcijfers het belangrijkste nieuws. 

327,5 330,1  339 281 

 

Macro-economisch 

AEX 

USD per EUR 1,295 1,289  1,35 1,22 

Olie blijft bewegen tussen 107 en 112 dollar per vat Brent. 
 

Olie 

Brent ($) Front month 
109,4 110,3  131 89,1 

De eerdere dalende trend is na een korte onderbreking weer ingezet. 
Verdere daling wordt verwacht, met af en toe kortstondige stijging.  

51,10 50,80  54,8 49,8 

 

Elektra  (EUR/MWh) 

Cal 13, base, NL 

Cal 13, peak, NL 
60,40 60,50  66,0 59,9 

Problemen met het afronden van Noors onderhoud houden de prijzen 

hoog. Het belang van het weer is zeer groot.    

26,60 26,85  28,1 25,0 

 

Gas (EUR/MWh) 

 

Cal 13 

  
Day Ahead 25,925 25,85  41,6 20,0 
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Macro-economie 

Afgelopen week  

De beurzen zijn de afgelopen week overwegend negatief geweest. Onder andere de inkoop-

managersindex daalde tot het laagste niveau sinds vier maanden, wat erop zou kunnen 

duiden dat we in de EU zijn afgegleden in de volgende recessie.  

 

Daarnaast blijven de zorgen om Spanje boven de markt hangen. Donderdag (27 september) 

publiceerde Madrid zijn bezuinigingsplannen, waarmee het land 13 miljard euro wil 

bezuinigen. De Spaanse premier Mariano Rajoy heeft dinsdag de hoop weggenomen dat zijn 

land op zeer korte termijn een beroep zal doen op Europese noodhulp. Rajoy zei dat een 

Spaans hulpverzoek niet op handen is. Een dergelijk verzoek zou de weg vrijmaken voor de 

Europese Centrale Bank (ECB) om te interveniëren op de obligatiemarkten en de rente voor 

Spanje te drukken. Rajoy wil zich echter, temidden van veel binnenlandse oppositie tegen zijn 

bezuinigingen, nog niet binden aan een Europees programma. Er wordt gevreesd dat Moody's 

meer olie op het vuur zal gooien door de Spaanse kredietwaardigheid naar de junkstatus af te 

waarderen. 

 

Bovendien is de economie in de VS over het tweede kwartaal veel minder hard gegroeid dan 

eerder bekend werd gemaakt. De vraag naar duurzame goederen is gedaald en de verkoop 

van nieuwe huizen is gedaald. Verder komen er slechte data uit China; PMI 49,8 and 

Manufacturing 47,9. De economische activiteit groeit als het indexcijfer hoger is dan 50 

punten. Een score van minder dan 50 punten wijst op een krimp. 

 

Positief nieuws van afgelopen week is dat in september de inkoopmanagersindexen voor de 

industrie van Duitsland en de eurozone licht gestegen zijn van respectievelijk 47,3 tot 47,4 en 

46,0 tot 46,1. Volgens data van Eurostat zijn de werkloosheidscijfers voor de eurozone gelijk 

gebleven op 11,4%. Cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt laten zien dat er op de private 

markt in september 162.000 banen bij zijn gekomen. Men rekende op 153.000. Naast de 

banencijfers overtroffen ook de cijfers van de Amerikaanse dienstensector de verwachtingen. 

Deze zijn de afgelopen maand gestegen tot 55,1 terwijl men rekende op een daling naar 53,1. 
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Vooruitblik: Wanneer gaat Spanje om hulp vragen? 

Volgende week begint het kwartaalcijferseizoen. Afwijkingen van verwachte resultaten zullen 

invloed hebben op de beurzen. Men kijkt ook met spanning uit naar een completer beeld van 

de Amerikaanse arbeidsmarkt op vrijdag.  

 

De grote vraag is echter wanneer Spanje bij Europa aanklopt voor financiële steun.  

 

Wisselkoers (dollar per euro) 

De euro is deze week gestegen van 1,289 naar 1,295. De wisselkoers van vandaag is dus 

gelijk aan de wisselkoers van twee weken geleden. De dalende trend van medio september 

zou dus gebroken kunnen zijn. De stijging verloopt echter te aarzelend om duidelijk richting 

te geven. 
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Op basis van technische analyse zijn er potentiële steunniveaus bij 1,274 en 1,261 voor een 

daling en bij 1,317 voor een stijging. 
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Olie 

Afgelopen week  

De prijs voor een vat Brent-olie is deze week tot $109 gedaald en heeft zelfs even op $107,8 

gestaan. Tegenvallende macrodata worden als verklaring genoemd. Daarbij horen 

onzekerheid over Spanje en de werkgelegenheid in de VS. Die verklaring is niet helemaal 

sluitend, aangezien de cijfers in de VS  juist meevielen. Het sentiment was echter al ’bearish’ 

(neerwaarts) doordat Chinese en Europese data aangaven dat we hier niet zo hard meer 

groeien. Verder heeft de Spaanse premier aangegeven niet voor het weekend al om steun te 

vragen. De voorraden hebben de prijs uiteindelijk weer wat hoger gezet. De voorraden zijn 

namelijk, tegen de verwachting in,  gedaald met 482.000 vaten olie. 
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Week-op-week is de olie in dollars 1,8% gedaald. Maand-op-maand staan we nog 4,5% lager 

in dollars and zelfs 6,7% lager in euro’s.  

 

Vooruitblik: handelsruimte tussen 107 en 112 dollar blijft 

De voortdurende slechte economische situatie wereldwijd is de belangrijkste reden voor 

daling. Voor mogelijke opwaartse beweging hebben de escalerende spanningen in het Midden-

Oosten (Turkije en Syrië), ook een zeer kleine impact. Van groter belang is eventuele 

gebeurtenissen rond Iran (spanning tussen Iran en Israel), de vierde grootse olieproducent 

ter wereld. 

 

Technische Analyse laat zien dat Brent-olie weer steun vond bij het 50% retracement level 

van de daling $126-88 en de onderkant van de Bollingerbands op de daggrafiek. Het 

doorbreken van $107 per vat is een bearish (neerwaarts) signaal en geeft $103 en vervolgens 

$88 als steunniveaus. Het doorbreken van de $112 is een signaal voor opwaartse beweging, 

met $117 en $126 als vervolgniveaus. 
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Gas 

 

Korte termijn 

De Day ahead prijs blijft tussen 25,5 en 26 schommelen. De productie in Noorwegen draait 

weer maar de onderhoudswerkzaamheden hebben langer geduurd dan gepland. Vertragingen 

en storingen zorgen voor minder levering door de Langeled-pijpleiding van Noorwegen naar 

de UK. De nieuwe planning is dat het belangrijkste onderhoud (Kollsnes 

gasverwerkinginstallatie) morgen rond zal zijn. De winterlevering kan dan weer op gang 

komen. In het nieuwe gasseizoen (vanaf 1 oktober) zal Langeled weer regelmatig stromen 

laten zien van 70 mcm per dag, in plaats van de gemaximeerde aanlevering van 40 mcm per 

dag in de zomer. 

 

Daarnaast maakt men zich weer zorgen over de dalende aanvoer van LNG. 
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Lange termijn 

De lange-termijnprijzen (vooral Cal13) zijn afgelopen week iets gezakt. Goedkopere olie is de 

belangrijkste reden hiervoor. Bureau Heren weet ons te vertellen dat de Q1-prijs ten opzichte 

van voorgaande jaren relatief hoog is. Dat komt door de piek van afgelopen februari en door 

de vergelijking met jaren waarin de Q1-prijs door de crises en het zachte begin van de winter 

gelijk was aan de zomerprijs. 

 

Week-op-week staat de Cal13-prijs 0,4% lager en maand-op-maand 3,4% lager. De Day 

ahead-prijs staat week-op-week 0,2% lager (0,05 euro’s) en maand-op-maand echter nog 

0,8% hoger.  

 

Vooruitblik: de temperatuur wint aan invloed 

De verwachting voor de korte termijn blijft dat de prijs omlaag kan zodra levering vanuit 

Noorwegen weer volledig is hersteld. De Day ahead-prijs kan dan iets zakken, uitgaande van 

normaal weer. Verder verwacht men richting het einde van de maand meer aanvoer van gas 

vanuit Rusland omdat daar het Bovanenkovo (Yamal)-gasveld gaat produceren. Het tweede 

deel van Nord Stream gaat op 8 oktober open. 

 

Vanaf oktober is het weer belangrijk voor de prijsvorming op korte termijn, en Q1-13 (eerste 

kwartaal 2013) en Cal13. Als het nu warm wordt, blijven voorraden vol. Als het echter nu 

koud wordt, moet er gas uit de voorraden worden gehaald, met als gevolg lagere voorraden 

voor een eventueel koude start van 2013. Koud weer nu zal dus prijzen omhoog drijven.  

 

De prijs voor Cal 13 - gas met levering tijdens geheel 2013 - heeft momenteel geen duidelijke 

richting. Vanuit het perspectief van een technische analyse is beweging tussen 26,4 en 26,95 

ruis. Als de prijs door 26,4 breekt, is de kans erg groot dat deze verder gaat dalen. Als de 

prijs boven 26,95 gaat, stijgt deze hoogst waarschijnlijk nog verder (voor degenen die een 

stop-loss nodig hebben: 26,7 zou in de komende dagen een vroegtijdige waarschuwing voor 

verdere stijging kunnen). De prijs is vooral heel weersafhankelijk (zie boven) maar kan ook 

op bewegingen in de Day ahead-prijs en olie reageren. 
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Elektriciteit  

Korte termijn 

(elektra voor morgen en volgende maand) 

De spotprijs (korte-termijn) is deze week erg laag geweest door relatief mooi weer en veel 

wind. Het is omgeslagen naar onweersachtig herfstweer maar de prijzen zijn nog steeds 

relatief laag.   

 

Lange termijn 

De eerdere dalende trend waar power inzat is na een kort onderbreking weer ingezet.  

 

Week–op-week is de basislastprijs 0,6% omhoog maar de pieklastprijs 0,1% gedaald. Maand-

op-maand is er een daling in basis- en pieklastprijs van 2,9%. 
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Vooruitblik: verdere daling verwacht, met af en toe kortstondige stijging  

De verwachting is dat de dalende trend blijft totdat er significante veranderingen gaan 

plaatsvinden in de economie, het sluitingsbeleid van centrales of brandstofprijzen. Af en toe 

zal er een kortstondige stijging zijn zoals eerder deze week. 

 

Dark spread en spark spread 

De spreads zijn iets verbeterd nu de daling van brandstoffen en CO2 weer is ingezet. In 

hoeverre power meer daalt om naar een bepaald spark en of dark spreadniveau te gaan is 

niet duidelijk. Een echte verbetering is niet te verwachten. 
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Emissies 

De prijzen beginnen nu weer te dalen, na de reactie op het verbieden van de VS aan het 

betalen van CO2-belasting in Europa voor Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. Het is niet 

helemaal duidelijk waar nu de bodem ligt. Duidelijkheid over wijzigingen in het Europese 

beleid en de termijn waarin dat zou moeten gebeuren zijn niet duidelijk. 

 

De prijs voor emissies in 2012 daalde deze week 0,5% (0,04 euro’s) en maand-op-maand 

zelfs 8%. 
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Weer   

Bron: Meteo Consult (klik hier voor de link) of ga naar http://goo.gl/IPK4Y als de link niet 

werkt. 
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Legal Disclaimer 

De informatie in de Essent Marktinformatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De Essent 
Marktinformatie geeft een verwachting van de marktontwikkelingen en dient niet beschouwd of gebruikt te worden als een (beleggings)advies of een 

voorstel of aanbod tot het kopen en/of verhandelen van financiële instrumenten. Beslissingen op basis van informatie uit de Essent Marktinformatie zijn uw 
eigen verantwoordelijkheid en komen voor uw rekening en risico. 
Essent heeft de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van de Essent Marktinformatie en de daarin vermelde informatie. Niettemin 

kan Essent niet garanderen dat alle informatie in de Essent Marktinformatie altijd actueel, juist en/of volledig is. Aan de informatie in de Essent 
Marktinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in de Essent Marktinformatie kan onderhevig zijn aan wijzigingen. Essent is niet 
verplicht om u hierover te informeren. Essent is niet verplicht om de hierin opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen. Essent sluit iedere 
aansprakelijkheid uit voor eventuele schade (direct danwel indirect) die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie in de Essent Marktinformatie of het 
gebruik daarvan.   

 
Verwijzingen 
De Essent Marktinformatie kan verwijzen naar door derden verstrekte informatie, al dan niet door middel van hyperlinks. Essent heeft dergelijke informatie 
niet beoordeeld en geverifieerd op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Essent staat niet in voor de inhoud en het functioneren van websites van 
derden. Essent sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van deze verwijzing (-en) uit. 

 
Intellectuele eigendomsrechten 
Essent is exclusief rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de in de Essent Marktinformatie gepresenteerde inhoud, 

inclusief maar niet beperkt tot alle auteursrechten en merkrechten op alle teksten, logo's, illustraties en foto's, of is gerechtigd tot gebruik door derde 
rechthebbenden. Niets van de Essent Marktinformatie mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Essent worden gereproduceerd of 
gebruikt, anders dan het downloaden en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van de benodigde hardcopies ten behoeve van 
bedrijfsmatig gebruik binnen uw eigen onderneming. 
 

Online communicatie 
Essent garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Essent sluit iedere 
aansprakelijkheid uit voor eventuele schade ten gevolge van het niet of te laat ontvangen ervan. 

 
Toepasselijk recht 

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te ‘s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die 
in verband met deze disclaimer kunnen ontstaan. 


