
   Energie Marktinformatie  
   17-10-2012 
  

                                 Advies op maat? Bel uw Account Manager of het CCC op 0900 6009600 

 

 

Zie www.essent.nl/grootzakelijk voor meer informatie. 
 
De in deze e-mail vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. 
 

 

1 



   Energie Marktinformatie  
   17-10-2012 
  

                                 Advies op maat? Bel uw Account Manager of het CCC op 0900 6009600 

 

 

Zie www.essent.nl/grootzakelijk voor meer informatie. 
 
De in deze e-mail vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. 
 

 

2 

Marktvisie                               

 

Nu 
Vorige 

week 

Verwachting 

komende 

week 

Hoogste 

2012 

Laagste 

2012 

Meevallende bedrijfscijfers en hoop op Spaanse steunaanvraag zetten 
de beurs voorlopig hoger. 

333,7 326,8  339 281 

 

Macro-economisch 

AEX 

USD per EUR 1,313 1,299  1,35 1,22 

Olie uitgedrukt in dollars is stabiel. In euro’s is deze gedaald door een 
sterkere euro. Is dat iets wat we meer gaan zien? 

 

Olie 

Brent ($) Front month 114,1 115,2  131 89,1 

Mooi weer zorgt voor lagere korte-termijnprijzen.  

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

 

Elektra  (EUR/MWh) 

Cal 13, base, NL 

Cal 13, peak, NL 
61,75 61,15  66,0 59,9 

Door het uitblijven van LNG is Noorwegen in staat om de prijs te 

bepalen. 

26,85 26,675  28,1 25,0 

 

Gas (EUR/MWh) 

 

Cal 13 
  

Day Ahead 26,15 26,50  41,6 20,0 
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Macro-economie 

Afgelopen week  

De afgelopen week begon met meevallende banencijfers in de VS, waardoor het 

werkloosheidspercentage daar is gedaald tot onder de 8 procent. Ook het fors gestegen 

consumentenvertrouwen is een opsteker voor Obama. Hierdoor zijn niet alleen hij maar ook 

de handelaren op de financiële beurzen optimistisch over hun toekomst. Zeker nu de 

prestaties van grote bedrijven boven verwachting zijn, zoals blijkt uit de kwartaalcijfers.  

 

De Europese beurzen liften mee op deze golf van “goed” nieuws. Zij worden daarbij gesteund 

door berichten dat Spanje overweegt een kredietlijn aan te vragen bij het ESM. In vergelijking 

met een week terug lijkt dit plan intussen te kunnen rekenen op Duitse steun.  

 

Bovenstaande euforie moet wel in het perspectief worden gezien van een dalende Japanse en 

Europese industriële productie en naar beneden bijgestelde verwachtingen voor de toekomst 

(ZEW).  

 

Vooruitblik: aandacht verschuift naar VS? 

De onderhandelingen tussen Griekenland en de trojka zijn weer afgebroken. Deze lopen stuk 

omdat Griekenland nog strengere maatregelen zal moeten implementeren voordat het kan 

beschikken over de volgende 30 miljard uit het eerder toegekende hulppakket. Eerder werd al 

bekend dat er voor half november (na de verkiezingen in de VS) een oplossing moet worden 

gevonden. Mocht er geen overeenkomst worden bereikt, dan krijgt de (nieuwe) president dus 

mogelijk direct een faillissement te verwerken.  

 

Het afwaarderen van Spaanse schuld tot een status net boven junk heeft niet tot onrust 

geleid op de financiële markten. Of we nieuwe toppen gaan halen op de valt te bezien. Het 

geld dat overheden moeten uitsparen kan immers niet worden ingezet voor stimulering. De 

aandacht kan hoe dan ook verschuiven naar de VS en de daar dreigende fiscal cliff.  
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Wisselkoers (dollar per euro) 

De koers van vandaag is hoopgevend voor degenen graag een sterke euro zien. We zullen 

echter door het niveau van 1.317 van half september moeten breken om verder te kunnen 

stijgen. Omdat het huidige niveau buiten de Bollinger Bands valt is een daling meer voor de 

hand liggend. Fundamenteel zou dit passen bij nieuws dat de Spaanse regering toch niet 

zodanig haast heeft met het zoeken van steun. Bij een daling onder de 1,30 komt de 1,28 

weer in zicht.  
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Olie 

Afgelopen week  

Vorige week schreven we dat Brent-olie harder steeg dan de Amerikaanse variant WTI-olie 

dooroplopende spanningen in het Midden-Oosten. Nu de dreiging van een escalatie tussen 

Iran en Israel lijkt te zijn uitgesteld tot volgend jaar, daalt de Europese variant 

vanzelfsprekend harder. Daarnaast kunnen we nu melden dat Saudi-Arabië er inderdaad alles 

aan doet om de prijs te matigen. Zij pompten in september 9,77 miljoen vaten per dag 

omhoog.  

 

 

 

 

Week-op-week is de olie in dollars 0,3% omlaag en in euro’s 1,2%. Maand-op-maand staan 

we nog 5.4,4% hoger in dollars en 5,6% hoger in euro’s.  
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Vooruitblik: uiteenlopende verwachtingen 

De verwachtingen die analisten publiceren, lopen nogal uit een. Er zijn analisten die 

voorspellen dat de crisis ervoor zal zorgen dat olie daalt tot 100 dollar per vat. Dit kan 

doordat er, ondanks het boycot van Iran, meer dan voldoende wordt opgepompt om in de 

huidige vraag te voorzien. Daar tegenover staan echter diegene die verwachten dat olie kan 

stijgen tot 117 dollar en hoger. Dit is mogelijk doordat de dollar in waarde zal zakken en 

doordat de spanningen in het Midden-Oosten weer kunnen oplopen. Later vandaag, bij het 

uitkomen van de Amerikaanse olievoorraden, zullen we zien wie er voorlopig gelijk krijgt. 

Stijgen de voorraden harder dan verwacht, dan kan de prijs de 113 weer gaan opzoeken. 

Mochten de voorraden onverwacht dalen, dan krijgen de bulls mogelijk al snel gelijk. 
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Gas 

 

Korte termijn 

Eindelijk staat er weer een aankomst van LNG in de UK op de radar. De UK is de afgelopen 

weken afhankelijk geweest van de aankomst van Noors gas, mede doordat er nauwelijks LNG 

die kant op gaat. Door de wisselvalligheid van de Noorse leveringen is de Day Ahead-prijs 

continu boven de 26 euro per MWh gebleven. Richting het weekend zou deze daar net onder 

kunnen noteren omdat het uitzonderlijk mooi weer wordt. De voorspellingen voor de rest van 

de winter zijn naar beneden bijgesteld. Het wordt naar verwachting kouder, waardoor de prijs 

voor bijvoorbeeld november steeg. De leveringen via de Langeled pijpleiding zijn sinds het 

uitkomen van ons vorige rapport stabiel. Er vloeit ongeveer 67 mcm per dag via de pijpleiding 

richting de UK. Dat is ongeveer gelijk aan de maximale capaciteit. 

 

Lange termijn 

Degenen die hopen op een lagere prijs hebben, afgezien van olie, hun hoop gevestigd op 

meer gasleveringen vanuit Rusland. Door de opening van de tweede Nordstream-pijpleiding is 

dat ook mogelijk maar nog niet het geval. Sinds de opening is er niet meer gas door beide 

leidingen getransporteerd. Dit zou kunnen veranderen als de productie van het Bovanenkovo-

gasveld begint. Deze staat gepland voor dit weekend.  

 

Week-op-week staat de Cal13-prijs 0,1% hoger maar maand-op-maand 0,2%. De Day ahead-

prijs staat week-op-week 2,1% lager en maand-op-maand 2,8% hoger.  
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Vooruitblik: lange-termijnprijzen dalen niet zolang de DA-prijs hoog blijft 

De inleiding van dit onderdeel is al een aantal weken hetzelfde. Ook nu is er geen reden om 

iets anders te vermelden. Terwijl er in voorgaande jaren nog veel eindverbruikers gas 

moesten terugverkopen, zijn er nu veel meer afhankelijk van een Leba-geïndexeerd product. 

Zo zijn er per saldo meer kopers dan verkopers. Een extreme daling als in 2009 is daarmee 

ook onwaarschijnlijk. Daarnaast is Noorwegen, zoals hierboven beschreven, prima in staat om 

de prijs te managen. Als deze te ver zakt, kunnen zij de kraan dichtdraaien. 
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Elektriciteit  

Korte termijn 

(elektra voor morgen en volgende maand) 

De hogere temperaturen zorgen dit weekend voor lagere prijzen. Maar later volgende week 

zal de temperatuur onder het gemiddelde uitkomen, hier en in de rest van Europa. Hierdoor 

kunnen de korte-termijnprijzen mogelijk stijgen.  

 

 

Lange termijn 

Vorige week hebben we al geschreven dat de dark spread door de invoering van de kolentax 

zal verslechteren. Producenten worden namelijk niet langer vrijgesteld van belasting. De 

impact voor de eindverbruikersprijs is afhankelijk van het tijdstip van afname. Voor de 

piekuren geldt een hardere stijging omdat we dan al maximaal stroom importeren vanuit 

Duitsland. In de overige uren is er nog wel ruimte voor extra import. Daarom stijgen de 

prijzen niet zo hard. Wel zien we de spread met Duitsland oplopen. Een maand geleden was 

het verschil in baseprijs Cal13 nog ongeveer 3.4 euro per MWh. Intussen is dat 4.2 euro per 

MWh.  
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Week–op-week is de basislastprijs 1,0% gedaald en pieklastprijs 0,6%. Maand-op-maand is 

de basislastprijs 0,8% gestegen en de pieklastprijs 0,25%.  

 

Vooruitblik: prijsverschil met Duitsland loopt verder op 

De analyse van Reuters waarin het schrijft dat de prijzen in de winter waarschijnlijk omhoog 

gaan, blijft overeind. Al is door de huidige crisis een tekort aan energie de komende jaren niet 

te verwachten. Daarnaast zal door de kolentax het prijsverschil met Duitsland verder oplopen. 

Wij zullen immers vaker Duitse stroom gaan importeren.  
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Dark spread en spark spread 

Door de sterker wordende euro daalt de kolenprijs in euro’s. Omdat de stroomprijs niet daalt, 

neemt de dark spread toe. Gas, dat net als olie wel duurder wordt, maakt dat de spark spread 

slechter wordt. 
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Emissies 

Er zijn vorige week minder certificaten op de markt gebracht dan verwacht. Vandaar dat de 

prijs gisteren hard steeg toen er door de “goede” berichten werd gekocht. Traders met een 

short positie werden gedwongen om hun verlies te nemen. Op de markt wordt dit een short 

squeeze genoemd. Intussen is men nog steeds in afwachting van concrete plannen om minder 

certificaten op de markt te brengen. Het lijkt er echter wel steeds meer op dat er op termijn 

iets gaat gebeuren. Vandaar dat certificaten voor Cal13 harder stijgen dan die van 2012. 

 

De prijs voor emissies in 2012 steeg deze week 3,6%. Maand-op-maand is de prijs zelfs 5,8% 

gestegen.  
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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. 


