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Marktvisie                               

 

Nu 
Vorige 

week 

Verwachting 

komende 

week 

Hoogste 

2012 

Laagste 

2012 

De IMF heeft de globale groeiverwachting voor 2012 en 2013 naar 
beneden bijgesteld. 

326,8 327,5  339 281 

 

Macro-economisch 

AEX 

USD per EUR 1,293 1,299  1,35 1,22 

Olie blijft vanwege zorgen over het Midden-Oosten omhoog gaan en 
kan nu naar 117 dollar per vat stijgen. 

 

Olie 

Brent ($) Front month 115,2 109,7  131 89,1 

De kolenbelasting zal de dark spread met ongeveer 5,20 euro per 

MWh verslechteren. 

51,65 51,60  54,8 49,8 

 

Elektra  (EUR/MWh) 

Cal 13, base, NL 

Cal 13, peak, NL 61,15 60,40  66,0 59,9 

Nieuwe problemen met levering van Noorwegen houden de lange- en 
korte-termijnprijzen hoog.  

26,675 26,60  28,1 25,0 

 

Gas (EUR/MWh) 

 

Cal 13 
  

Day Ahead 26,50 25,85  41,6 20,0 
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Macro-economie 

Afgelopen week  

Er waren deze week verliezen op de Amsterdamse beurs. De daling werd veroorzaakt door de 

slechte economische vooruitzichten uit de nieuwe World Economic Outlook van het IMF. De 

aanhoudende Europese schuldencrisis en de dreigende financiële problemen in de Verenigde 

Staten maken de kans op een aanzienlijke vertraging van de wereldeconomie alarmerend 

groot. De groeiverwachtingen voor 2012 en 2013 zijn verlaagd. Verder is de Chinese 

economische groei flink aan het bekoelen.  

 

Daarnaast is het kwartaalcijferseizoen in de VS zoals gebruikelijk afgetrapt door de 

aluminiumproducent Alcoa, die een verlies boekte. Dit heeft de beurzen wereldwijd lager 

gezet. Vooral zorgen baart de boodschap dat het bedrijf last heeft van de slechte economie.  

 

Spanje blijft ook voor zorgelijk nieuws zorgen: dit land heeft nog steeds geen steun 

aangevraagd. Woensdag heeft Standard & Poor's de kredietwaardigheid van Spanje met twee 

stappen verlaagd, naar een stap boven junkstatus. De vraag blijft wanneer het land bij 

Europa aanklopt voor financiële steun.  

 

Goed nieuws op vrijdag van de VS was niet genoeg om de markten te doen stijgen. Het 

werkloosheidspercentage in de VS is gedaald van 8,2% tot 7,8% en de werkgelegenheid 

(buiten de agrarische sector) neemt toe, wat goed nieuws is voor de economie. 

 

Vooruitblik: Soepeler regels? 

Langzaam lijkt bij organisaties als het IMF het besef  te groeien dat scherpe begrotingsregels 

en bezuinigingen niet zo’n goed idee zijn voor landen waar het goed loopt, zoals Duitsland en 

Nederland. De economische groei vergtraagt namelijk hard, wat landen als Griekenland en 

Spanje verder omlaagtrekt. Voorlopig is dit echter wel het beleid. Maar een kentering om wat 

soepeler met de regels om te gaan, lijkt te komen.  
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Het kwartaalcijferseizoen is begonnen. Afwijkingen van verwachte resultaten zullen invloed 

hebben op de beurzen.  

 

Bovendien beginnen zorgen over de aanstaande fiscal cliff door te dringen (zie wekelijks 

rapport van 13 september). Sommige analisten denken dat er echter geleidelijke 

veranderingen gaan komen en noemen het een fiscal slope. Het is wel duidelijk dat, als het 

Congres niet gaat handelen, de bezuinigingen en belastingverhogingen de VS terug in een 

recessie dwingen.  

 

Wisselkoers (dollar per euro) 

De onrust over Griekenland en Spanje blijft voortduren. Merkel heeft deze week Griekenland 

bezocht. Een gezellige bijeenkomst werd het niet maar het is duidelijk dat Europa, met 

Duitsland voorop als het land dat het meest profijt heeft van Europa, niet graag ziet dat 

Griekenland uit de Euro stapt. Dit zou tot een kettingreactie kunnen leiden van landen die uit 

willen stappen.  
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Olie 

Afgelopen week  

Er is een flinke stijging van de olieprijs in de afgelopen week, die tegen het sentiment op de 

financiële markten ingaat. 

 

Vorige week woensdag ging de prijs hard omlaag om donderdagavond uiteindelijk nog harder 

te stijgen. Het geeft wel aan hoe nerveus de markt op dit moment is. Sindsdien is de prijs 

verder omhoog gegaan. Een uitspraak op dinsdag van de Saoedi-Arabische minister van olie 

gaf de prijs een tijdelijk duwtje naar beneden. De minister maakte bekend dat zij genoeg olie 

aan de markt zal leveren om een “matige” prijs te bereiken. Er is eerder in deze nieuwsbrief 

gemeld dat Saoedi-Arabië een prijs rond 100 dollar per vat redelijk vindt. 
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Sinds maandag beweegt de olieprijs alleen omhoog. Fundamentals van de economie zijn 

tegenwoordig heel slecht en de stijging is dus niet hierdoor te verklaren. Het blijkt dat de 

spanningen rond Syrië en verkiezingen in Israel belangrijker worden gezien dan de problemen 

met de economie. Zelfs de wekelijkse voorradencijfers die lieten zien dat er veel meer olie en 

benzine in de Amerikaanse voorraden zit, waren niet genoeg om de prijs te doen dalen. 

 

Amerikaanse olie gaat niet of minder omhoog dan de Brent-olie (Europese olie), wat ook een 

signaal is dat de stijging veroorzaakt wordt door de spanningen in het Midden-Oosten.  

 

Week-op-week is de olie in dollars 5,7% omhoog en in euro’s 6,2%. Maand-op-maand staan 

we nog 1,4% lager in dollars en 1,5% lager in euro’s.  

 

Vooruitblik: Op weg naar 117 dollar. Tijdelijk terugkeer mogelijk na de flinke 

stijging  

De spanningen rond Turkije en Syrië zijn deze week geëscaleerd. Noch Turkije noch Syrië zijn 

grote olieproducenten, maar spanningen in de regio zorgen voor angst over levering van de 

regio. Turkije is belangrijk voor olielevering want oliepijpleidingen van Irak gaan door Turkije. 

Bovendien gaat Israel begin volgend jaar verkiezingen houden. Dit draagt bij aan de 

spanningen, vanwege het slepende conflict met Iran. 

 

Technische analyse laat zien dat Brent-olie door het weerstandsniveau op 113 dollar per vat is 

gebroken. Het volgende weerstandsniveau is 117 dollar, de top van een maand geleden, 

voordat de prijs weer naar 128 dollar kan gaan (het hoogste niveau van dit jaar). 
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Gas 

 

Korte termijn 

Korte-termijnprijzen zijn in de afgelopen week omhoog gegaan. De stijging is veroorzaakt 

door voordurende problemen met levering uit Noorwegen. In het winterseizoen (vanaf 1 

oktober) zal Langeled (pijpleiding van Noorwegen naar de UK) weer regelmatig stromen laten 

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

de zomer. Maandagochtend is dit wel bereikt, dankzij afgerond onderhoud op Kollsnes 

gasverwerkinginstallatie, dat overigens langer dan verwacht heeft geduurd. 

 

Maandagmiddag was een ongeplande uitval van de Nyhamna gasverwerkinginstallatie. 

Levering door de Langeled-pijpleiding ging hierdoor omlaag. Sindsdien komt er veel minder 

gas vanuit Noorwegen. Dat is te zien aan de blauwe lijn in onderstaande grafiek: de levering 

van Noorwegen via Langeled. Het blijft nog steeds onzeker wanneer Nyhamna weer op gang 

komt.  
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Lange termijn 

De lange-termijnprijzen (vooral Cal13) zijn afgelopen week met de Day Ahead en olie 

omhooggegaan. 

 

Week-op-week staat de Cal13-prijs 0,6% hoger maar maand-op-maand 1,4% lager. De Day 

ahead-prijs staat week-op-week 3,3% hoger en maand-op-maand 5,1%.  

 

 

 

Vooruitblik: Lange-termijnprijzen gaan niet dalen zolang de DA prijs hoog blijft. 

De korte-termijnprijzen staan op een hoger niveau vanwege vernieuwde problemen met 

levering uit Noorwegen. Zodra de levering weer op gang komt kunnen de prijzen dalen, mits 

het niet koud wordt. De correlatie tussen lange-termijnprijzen en olie neemt af en de Day 

Ahead-prijs krijgt meer invloed op onder anderen de Cal13-prijs.  
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Tenzij er buitengewone omstandigheden rond levering of weer zijn, gaan de middellange en 

lange-termijn prijzen niet onder de Day Ahead. Want als de DA-prijs hoger is dan de prijs van 

de volgende maand of het volgende kwartaal, wordt gas uit de voorraden gehaald. Om de 

voorraden aan te vullen, moet er direct gas worden teruggekocht met levering in de toekomst 

(maand/kwartaal). Daardoor gaan de middellange en lange-termijnprijzen weer iets omhoog 

en de DA weer omlaag. Dit hebben wij woensdag op de markt gezien. Woensdag is de Day 

Ahead boven de Cal 13-prijs geopend, maar het duurde niet lang voordat DA zakte.  

 

De technische analyse van vorige week blijft staan: Cal13-prijs tussen 26,4 en 26,95 is 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. 
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Elektriciteit  

Korte termijn 

(elektra voor morgen en volgende maand) 

De spotprijs (korte termijn) is deze week iets hoger. Het waait namelijk wat minder en het 

wat koudere weer speelt een rol. De komende dagen zal het wat harder gaan waaien. 

 

Lange termijn 

De brandstofprijzen dalen iets en nemen de elektriciteitsprijs weer mee naar beneden. Deze 

week werd ook bekend dat de kolenbelasting door gaat. De dark spread zal daardoor met 

ongeveer 5,20 EUR/MWh  verslechteren. We denken dat hierdoor de peak ten opzichte van de 

base zal stijgen. Dit komt doordat in de uren dat de import nog niet volledig benut wordt (in 

de nachturen en in het weekend), de import vanuit Duitsland toenemen kan. Echter in de 

piekuren tijdens de week is de import al volledig benut en zal de prijs dus wat stijgen. 

 

Week–op-week is de basislastprijs 1,6% gestegen en pieklastprijs 1,2%. Maand-op-maand is 

de basislastprijs 0,1% (0,5 eurocent) gestegen en de pieklastprijs 0,6% gedaald.  
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Vooruitblik: Groter verschil tussen peak- en basislastprijs 

Op basis van ontwikkelingen in de brandstofprijzen en de kolenbelasting is de verwachting dat 

het verschil tussen peak- en basislastprijzen zal toenemen. Als de basislastprijs omlaag gaat, 

is de verwachting dus dat de peaklastprijs minder hard of helemaal niet omlaag gaat. 

 

De elektriciteitsprijzen zitten voorlopig in een neerwaartse trend. Analisten van Thomson 

Reuters schrijven deze week in een marktanalyse dat er een grote kans is dat de prijzen voor 

2013 nu weer omhoog zullen gaan. Zij baseren deze analyse op technische analyse en 

ervaringen van voorgaande jaren toen de prijzen in het begin van de winter zijn gestegen.  
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Dark spread en spark spread 

De elektriciteitsprijzen dalen iets langzamer dan de brandstofprijzen, waardoor de dark en de 

spark spread iets verbeteren. Hoe zich dat de komende tijd gaat ontwikkelen, is niet duidelijk. 

Wat we weten is dat de kolenbelasting een behoorlijke impact zal hebben. Het meest logische 

is dus een lagere dark spread en een hogere spark spread in de peak. 
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Emissies 

CO2 blijft binnen een bepaalde bandbreedte bewegen. Eind november wordt een concreet plan 

voor de beleidswijziging van de EU verwacht. Voorlopig zijn er nog 6 lidstaten die het soort 

maatregelen dat een hogere CO2 prijs tot gevolg heeft, niet zien zitten. Polen is het grootste 

struikelblok. 

 

De prijs voor emissies in 2012 steeg deze week 1,8%. Maand-op-maand is de prijs echter 

2,9% gedaald.  
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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. 


