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Marktvisie                               

 

Nu 
Vorige 

week 

Verwachting 
komende 
week 

Hoogste 

2012 

Laagste 

2012 

Meevallende bedrijfscijfers werden deze week overschaduwd door 
teleurstellende cijfers en een aankomende recessie in de EU. 

331 333,7  339 281 

 

Macro-economisch 

AEX 

USD per EUR 1,300 1,313  1,35 1,22 

Teleurstellende macro- en bedrijfscijfers hebben de vooruitzichten 
aanzienlijk verslechterd. En met de aankomende verkiezingen neemt 

de risicobereidheid flink af. 

 

Olie 

Brent ($) Front month 

108,6 114,1  131 89,1 

Prijzen zijn iets hoger door de kou en windstil grijs weer.  

52,45 51,65  54,8 49,8 

 
Elektra  (EUR/MWh) 

Cal 13, base, NL 

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

Na het koude weekend en met het verschijnen van LNG kan de prijs 
iets omlaag. Let voor de prijzen verder op de curve wel op de 
oliemarkt.  

27,05 26,85  28,1 25,0 

 
Gas (EUR/MWh) 

 

Cal 13 

  
Day Ahead 

27,15 26,15  41,6 20,0 
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Macro-economie 

Afgelopen week  

Laten we met het goede nieuws beginnen. De macro-economische data die deze week uit 

China kwamen, doen vele beleggers en analisten vermoeden dat de economie na een periode 

van dalende groei nu lijkt te stabiliseren. Ook uit de VS komen verschillende positieve 

berichten, al moet daarbij opgemerkt worden dat de bedrijfsresultaten tegenvallen, zoals 

vorige week aangekondigd. Daarnaast is er enige spanning rondom de aanstaande 

presidentsverkiezingen en de budgetproblemen die vervolgens op de agenda komen te staan.  

 

In Europa maakt men zich weer druk om Griekenland, dat hoogstwaarschijnlijk 2 jaar langer 

krijgt om te voldoen aan de budgetafspraken. In dat geval is er wel een derde ronde van 

steun noodzakelijk. Ook de zorgen om Spanje zijn nog niet uit de lucht. Spanje vraagt nog 

steeds niet om geld, uit angst om aan strengere regels te moeten voldoen. Er is wel 

voldoende geld beschikbaar om aan die behoefte te voldoen, mocht de steunvraag vanuit 

Spanje komen. De vraag blijft of er voldoende geld is om ook Italië te kunnen steunen, mocht 

dit aan de orde komen. Het goede nieuws uit Europa is dat Draghi gisteren met succes zijn 

plannen voor obligatieaankopen heeft verdedigd in het Duitse parlement. 

 

Vooruitblik: recessie nadert 

De FED heeft gisteren laten weten dat zij de stimuleringsmaatregelen en de lage rente 

handhaaft. Dat is goed nieuws voor de Amerikaanse economie, die daardoor mogelijk niet in 

een recessie belandt. Analisten van Reuters laten echter weten dat zij eraan twijfelen of de 

FED daadwerkelijk in staat zal zijn om de rente zo lang laag te houden. De huidige 

stimuleringsmaatregelen en het mogelijk verhogen van het schuldenplafond spelen daarbij 

een rol. Na de presidentsverkiezingen komt het bestrijden van de inflatie weer bovenaan het 

prioriteitenlijstje van de FED. Dit gaat ten koste van het creëren van banen, wat nu, met de 

verkiezingen voor de boeg, nog zeer belangrijk wordt gevonden.  

 

In Europa duiden de macro-economische getallen en de resultaten van bedrijven op een 

krimp van het GDP in Q3. Daarmee stevenen we af op een recessie. Voor 2013 wordt nog 
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steeds een kleine groei van de Europese economie voorspeld, al is het niet de verwachting dat 

deze al in Q1 zal starten. 
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Wisselkoers (dollar per euro) 

Het uitblijven van groot nieuws uit de VS en de EU houdt de wisselkoers stabiel rond de 1,30. 

Door het uitblijven van duidelijkheid uit Spanje iets lager dan vorige week. 
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Olie 

Afgelopen week  

De olievoorraad in de VS (waar 22% van ‘s werelds olie wordt geconsumeerd) steeg naar 

375,1 miljoen vaten. Dat was een stijging van 5,9, waar 1,9 miljoen was verwacht. Ook de 

benzinevoorraden liepen harder op dan verwacht. Hierdoor daalden de prijzen weer iets, 

nadat ze eerder op basis van meevallende Chinese data waren gestegen. Ten opzichte van 

een week geleden staan we beduidend lager. Dit wordt, behalve door het bovenstaande, 

veroorzaakt door de verslechterde vooruitzichten die bedrijven meegeven bij publicatie van 

hun kwartaalcijfers. Ook de zorgen rond het budget in de VS (de fiscal cliff) en Europa 

(Spanje, Griekenland) spelen een rol. Wat betreft de productie komen er verontrustende 

berichten uit Nigeria, waar door overstromingen ongeveer 20% minder olie wordt 

geproduceerd. 
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Week-op-week is de olie in dollars 4,7% omlaag en in euro’s 3,5%. Maand-op-maand staan 

we nog 3,7% lager in dollars en 4,5% lager in euro’s.  

 

Vooruitblik: prijs kan zakken maar onder de 90$ is zeer onwaarschijnlijk 

De huidige economische malaise zorgt ervoor dat de vraag naar olie afneemt. Zolang cijfers 

als het PMI, dat een hoge correlatie heeft met de vraag naar energie, niet beter wordt, is het 

dan ook zeer waarschijnlijk dat prijzen blijven dalen. Tenzij bijvoorbeeld Iran, dat zelf steeds 

meer olie verbruikt, helemaal geen olie meer op de markt zet. Hiermee wordt gedreigd als het 

Westen de sancties tegen dit land zou aanscherpen. De prijs van 90 dollar is niet alleen een 

technische bodem. Deze prijs is, zoals eerder beschreven, ook de bodemprijs waarmee vele 

landen als Saoedi-Arabië en Rusland hun budgetten hebben opgesteld. Met de huidige prijs 

van 108 dollar zijn we nog lang niet zover. En het zou dan ook zomaar kunnen dat we er 

helemaal niet in de buurt komen. Bijvoorbeeld als de VS het schuldenplafond weer gaan 

verhogen. Tot de verkiezingen moeten de bedrijfsresultaten en high frequency indicatoren als 

PMI richting geven. Daarna wordt de politiek weer van belang.  
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Gas 

 

Korte termijn 

Het mooie weer van afgelopen weekend heeft er heel even voor gezorgd dat prijzen op de 

DA-markt daalden. Dit bearish sentiment kantelde echter weer volledig bij het verschijnen 

van de eerste voorspellingen van lage temperaturen. Het “koude” weekend dat nu voor de 

boeg staat, leidde ertoe dat vele traders alvast gingen hedgen en zodoende de DA, de 

novemberprijs en de decemberprijs hoger zetten. De laatste prijzen zijn intussen zo hoog dat 

het voor Qatar weer aantrekkelijk wordt om LNG naar het Verenigd Koninkrijk te verschepen. 

Dit behoort zeker tot de mogelijkheden, nu ook train 4 en 5 (beide LNG-fabrieken) weer in 

productie worden genomen. Tot op heden is er in oktober 80% minder LNG aangekomen dan 

in dezelfde maand vorig jaar. Hierdoor is men in de UK heel afhankelijk van Noors gas, wat 

door de achterliggende olie-index hogere prijzen met zich meebrengt.  

 

Lange termijn 

De vraag naar gas daalt door de hoge prijs van gas ten opzichte van kolen en zonne-energie. 

Wat meespeelt is dat de vraag naar gas daalt, door bezuinigingsmaatregelen en het 

efficiëntere verbruik van gas. Nu ook de olieprijs mogelijk in een dalende trend terecht komt 

(zodra we onder de 107 dollar noteren) zou gas verder op de curve kunnen dalen. Echter 

Noorwegen en Rusland blijken prima in staat te zijn om de aanvoer af te stemmen op deze 

mindere vraag, waardoor de prijzen niet hard onderuit gaan. Een tweede aspect dat het dalen 

van de prijs in de weg zit, is de grotere afhankelijkheid van de markt van spotprijzen. Er zijn 

met andere woorden veel klanten, die op verschillende niveaus gebruik maken van dagelijkse 

spotprijs. Die klanten verschijnen dus dagelijks als koper op de markt. Bij bullish nieuws als 

koud weer of het uitblijven van LNG zijn zij het dan ook die de prijs harder opdrijven dan 

voorheen. Toen hadden zij nog een vaste prijs en moesten door de economische tegenwind 

dagelijks gas verkopen. 

 

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

prijs staat week-op-week 4,2% hoger en maand-op-maand 7,2% hoger.  
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Vooruitblik: mogelijke LNG-aankomsten beperken de prijsstijging 

Naast een olie-geïndexeerd prijzenplafond lijkt er nu een eerder plafond te ontstaan. Namelijk 

het niveau waarbij het voor Qatar interessant wordt om LNG naar de UK te gaan verschepen. 

In theorie zijn we door de stijging van de korte-termijnprijzen en de dalende olieprijzen op 

dat niveau belandt. Er zouden dus, nu de productie weer op volle toeren draait, schepen aan 

de horizon moeten verschijnen. Blijven deze schepen weg, dan zal er een flinke druk op de 

Q1-prijzen ontstaan om verder te stijgen. Zeker als het weer weer tegenzit. De tweede 

Nordstream pijpleiding transporteert intussen volop gas. Dit heeft er echter nog niet voor 

gezorgd dat de prijzen dalen. Deze potentie is er wel, met name in Q2 en Q3, maar zal 

afhankelijk van Russische (prijs)politiek worden ingezet. 
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Elektriciteit  

Korte termijn 

(elektra voor morgen en volgende maand) 

Het koude weekend dat voor de deur staat, in combinatie met weinig wind en zon, zorgen 

voor een stevig hogere spotprijs. We verwachten dat deze in de loop van volgende week weer 

zal temperen.  

  

Lange termijn 

Powerprijzen leken vorige week in een stevige trend omhoog achter de brandstoffen aan te 

gaan. Dit werd vooral veroorzaakt door het oplopen van de gas- en de CO2-prijs. De eerste 

schoot omhoog door een korte koudeperiode onder druk van de spotgasprijzen. Deze periode 

is tijdelijk: nu zien we alle prijzen alweer omlaag gaan. Power ijlt wel na op deze fuels en we 

denken dan ook dat power in de tweede helft van deze week mee omlaag gaat. 
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Week–op-week is de basislastprijs 1,5% gestegen en de pieklastprijs 0,9%. Maand-op-maand 

is de basislastprijs 1,7% gestegen en de pieklastprijs 1,3%.  

 

Vooruitblik: prijsverschil wordt bepaald door kolen en CO2 

De coal switch-prijs, het prijspeil waarop stroom met kolen in plaats van gas gemaakt wordt, 

ligt ver onder de huidige gasprijs. Anders gezegd: de dark spread is zoveel beter dan de spark 

spread dat een daling of stijging van de powerprijzen veroorzaakt zal worden door een 

beweging van kolen of CO2. Gas staat wat dat betreft op een derde plaats. Door de mindere 

economische verwachting is de kolenprijs al flink gedaald. De verwachting is niet dat deze nog 

veel verder zal dalen. Op het gebied van CO2 zijn we afhankelijk van de politiek in Brussel en 

wordt er dit jaar waarschijnlijk geen uitspraak meer gedaan. Al liggen er wel een zestal opties 

voor uitstel/afstel van certificaatverkopen op tafel. Hier is echter nog geen goedkeuring voor. 

De CO2-prijs voorlopig stabiel. En omdat Noorwegen en Rusland zo mooi in staat zijn om de 

gasprijs “hoog” te houden, verwachten we geen grote bewegingen op de powermarkt. 
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Dark spread en spark spread 

De lagere fuel- en CO2-prijzen en de na-ijlende powerprijzen zorgen voor een betere spark- 

en darkspread, maar we denken ook dat dit weer wat verslechtert zodra de powerprijzen de 

dalende fuelprijzen hebben ingehaald.   
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Emissies 

CO2 dreigde door de bandbreedte van 7.5 - 8.00 euro/ton heen te breken maar is maar kort 

door de bovenkant heen geweest. Totdat de politiek met iets concreets komt vanuit Brussel 

zal de prijs in onze visie zo tussen de 7,50 en 8 euro blijven. 

 

De prijs voor emissies in 2012 daalde deze week 7,4%. Maand-op-maand is de prijs 2,4% 

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. 


