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Marktvisie                               
 

Nu Vorige 
week 

Verwachting 
komende 

week 

Hoogste 
2012 

Laagste 
2012 

 
Macro-economisch 

AEX 

USD per EUR 

Door een afwachtende houding in verband met de 
presidentsverkiezingen en de sluiting van de beurs in de VS zijn de 
standen nauwelijks veranderd. 

333 331  339 281 

1,297 1,313  1,35 1,22 

 
Olie 

Brent ($) Front month 

Ook hier een afwachtende houding en minder vraag door de orkaan. 
De technische steun van 107 USD heeft voorlopig gehouden. 

108,4 108,6  131 89,1 

 
Elektra  (EUR/MWh) 

Cal 13, base, NL 

Cal 13, peak, NL 

Lange termijn prijzen zijn stabiel. De spotprijzen zijn met spotgas 
meegezakt.  

52,50 52,45  54,8 49,8 

61,65 61,75  66,0 59,9 

 
Gas (EUR/MWh) 

 

Cal 13 
  
Day Ahead 

Noorwegen en Rusland blijken prima in staat om de prijs stabiel te 
houden ondanks de lage vraag. Signalen van een eerste LNG boot in 
de UK sinds een maand zette gisteren de prijzen lager. 

27,20 27,05  28,1 25,0 

27,10 27,15  41,6 20,0 
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Macro-economie 

Afgelopen week  

Door de orkaan “Sandy”, die de oostkust van de Verenigde Staten teisterde, waren de 

beurzen dicht. De traders, die wel aan het werk waren, namen een nog meer afwachtende 

houding aan dan vorige week. Een groot aantal cijferpublicaties zijn door de storm ook 

uitgesteld. Er was dus weinig richtinggevend nieuws. Cijfers die wel uitkwamen, zoals 

industriële productie en huishoud uitgave in Japan, Europese werkloosheidscijfers en 

retailverkopen uit Duitsland, vielen allemaal tegen. Daarnaast komen er steeds meer signalen 

van vroeg cyclische branches als auto en truck (MAN) producenten en transportbedrijven dat 

zij de productie gaan stilzetten.  

 

Vooruitblik: volle politieke agenda’s 

De hierboven beschreven macro economische tegenvallers worden al een aantal weken 

genegeerd. Dat de Europese economie met 0,4% zal krimpen in 2012 lijkt geen impact meer 

te hebben. Traders kijken blijkbaar vooruit naar de groei die er voorspeld wordt over 2013. 

Het is echter nog maar de vraag of deze bescheiden groei van 0,5% gerealiseerd zal worden. 

En zo ja wanneer. De maatregelen die alle overheden, inclusief de Amerikaanse, zullen 

moeten nemen om hun budget op orde te krijgen zijn ongekend. Vandaar dat het misschien 

wat kort door de bocht is om te denken dat deze maatregelen, die de Griekse en Spaanse 

economie om zeep hebben geholpen, geen negatieve impact gaan hebben op de economie. 

Daarmee is niet gezegd dat er de komende week geen positief nieuws te melden zal zijn. 

Zodra de nieuwe president mandaat heeft, zal hij er alles aan doen om de fiscal cliff te 

mijden. Dit zou voor positivisme kunnen zorgen op de beurs. Ook het aanstellen van de 

nieuwe president van China zou nieuwe stimuleringsmaatregelen met zich mee kunnen 

brengen. Afhankelijk van de omvang van deze maatregelen zou dit ook positief kunnen 

doorwerken op de beurs.  
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Wisselkoers (dollar per euro) 

Het uitstel dat de Grieken lijken te krijgen en een extra steunpakket maken de Euro zwakker. 

De dreiging dat de Euro uit elkaar valt, is door het in werking treden van het ESM echter naar 

de achtergrond verschoven. Bij verder tegenvallend nieuws zal de USD sterker worden 

aangezien deze vaak als vluchthaven wordt gebruikt.  
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Olie 

Afgelopen week  

De afgelopen week zijn de crackspreads, de marge tussen ruwe olie en geraffineerde 

producten, opgelopen. Dit komt doordat een aantal raffinaderijen langs de Amerikaanse 

oostkust gesloten moest worden. Als gevolg van deze oplopende crackspreads is gasolie en 

heating olie duurder geworden t.o.v. van Brent. Dat de olie niet verder is weggezakt, komt 

o.a. door meevallende cijfers over de Chinese economie. Hun PMI (producer and 

manufacturing index) kwam uit op 50.2. Dit cijfer is het hoogste in de afgelopen 3 maanden 

en duidt voor het eerst weer op groei. Door de storm zijn de voorraadcijfers vertraagd. Een 

voorlopige schatting duidt op een stijging van 2 miljoen vaten ruwe olie en een kleine afname 

van benzine voorraden in de VS. 
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Week-op-week is de olie in dollars 0,8% omhoog en in euro’s 0,7%. Maand-op-maand staan 

we nog 3,4% lager in dollars en 3,06% lager in euro’s.  

 

Vooruitblik: hoelang houdt de 107$ 

Het verkiezen of aanstellen van nieuwe presidenten zou zomaar kunnen zorgen voor nieuw 

optimisme. Al dan niet gesteund door nieuwe budgetverruimende maatregelen. Al moeten we 

hierbij wel opmerken dat de maatregelen die tot op heden zijn genomen niet hebben 

geresulteerd in een structurele groei. De vraag is dus laag. Zolang de prijs boven de 107$ 

blijft moeten we rekening blijven houden met een verdere stijging. 112$ is hierbij een 

richtpunt om in de gaten te houden. Bij meevallende banencijfers aanstaande vrijdag zouden 

we daar wel eens naartoe kunnen bewegen. Onder de 107$ kunnen we richting de 100$ en 

vervolgens onder de 90$ zakken.  
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Gas 

 
Korte termijn 

Het mooie weer en de aanvoer van voldoende gas uit Noorwegen en Rusland hebben er de 

afgelopen week voor gezorgd dat de korte termijn prijs weer is gezakt. Met de melding dat er 

zelfs weer een LNG schip richting de UK vaart, daalde de prijs DA prijs zelfs weer onder de 27 

Euro. Ook hoeft men zich de komende winter nog geen zorgen te maken over oplopende 

gasprijzen door blackouts, waar sommige netwerkbeheerders voor waarschuwen. Recente 

data leert ons dat Duitsland over voldoende lignite (bruinkool) en steenkool capaciteit 

beschikt om zelfs op een donkere windstille dag voldoende stroom te produceren.  

 

Een update van de voorraden leert ons dat de Europese voorraden bijna net zo vol zitten als 

vorig jaar deze tijd. En daarmee zitten ze op 105% van het 5 jaars gemiddelde. Opvallend 

zijn wel de onderlinge verschillen. Zo zitten de storages van Italië en Oostenrijk veel voller 

dan voorheen. Waarschijnlijk uit voorzorg om bij een nieuwe melding van Gazprom (dat zij 

niet voldoende gas kunnen transporteren bij koud weer) minder impact te ondervinden van 

stijgende prijzen. In Frankrijk zitten de storages daarentegen echter lang niet zo vol als 

voorgaande jaren. Zij zijn in staat om het LNG, wat zij doorgaans gedurende de zomer 

injecteren, te verkopen. Het risico dat de Fransen bij koud weer gas te kort komen, lijken ze 

te kunnen afwenden door op dat moment hun LNG wel in te nemen en niet te verkopen.  

Lange termijn 

Kijken we voorbij Q1, waar de Noren en Russen door aan de knoppen te draaien de prijs 

kunnen beïnvloeden, dan zien we de prijzen correleren met olie. Waarbij de prijzen voor cal15 

en cal16 onder die van cal14 liggen. Het is nog maar de vraag of dat te zijner tijd de 

werkelijkheid is. Met het introduceren van een bodemprijs voor Co2 certificaten in de UK gaat 

volgens de berekeningen de prijs van gas richting 2017 omhoog. Enerzijds omdat produceren 

met gas dan goedkoper is geworden omdat daar minder C02 voor gecompenseerd dient te 

worden En anderzijds omdat er tegen die tijd vele kolencentrales en oude kerncentrales in de 

mottenballen terecht zijn gekomen.  
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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.  

 

 
 

Vooruitblik: Noren en Russen bepalen de prijs, Qatar helpt hen daarbij 

Zoals vorige week al is aangegeven lijkt de prijsvorming steeds meer het resultaat van de 

aanvoer vanuit Noorwegen en Rusland. Qatar helpt hen door het LNG niet naar de 

prijselastische Engelse markt te brengen maar te verschepen naar Japan waar zij op basis van 

de vorig jaar gesloten lange termijn contracten een hogere prijs krijgen. Het spelletje van de 

Noren en Russen werkt het beste zolang men hier bang is voor de kou. Zij kunnen dan, door 

langzamer te reageren dan de vraag, de prijs hoog houden. Deze afhankelijkheid is het 

grootst in de komende maanden en het eerste kwartaal van 2013. Daarna Q2 en Q3 daalt de 

impact met het stijgen van de buitentemperatuur.  
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Elektriciteit  
Korte termijn 

(elektra voor morgen en volgende maand) 

De prijzen zijn door de koude periode even hoger geweest, maar dit effect is nu weg. De wind 

neemt de komende dagen flink toe en we denken dat de prijzen in de ons omringende landen 

zullen dalen. Het effect voor Nederland blijft beperkt. Voor België ook, maar dat komt 

voornamelijk door de krapte in de capaciteit als gevolg van de kerncentrales die nog steeds 

uit bedrijf zijn door inspectie. 

  

Lange termijn 

Power is hoger door de gasprijzen die, onder druk van de koude periode van de afgelopen 

week en wat stagnatie in de toevoer van LNG, omhoog zijn gegaan. De soep werd uiteindelijk 

niet zo heet gegeten als opgediend en we denken dat in elk geval de gasprijs weer wat daalt. 

De kolenprijs staat ook lager, een hogere CO2 prijs houdt een daling van power nog tegen, 

maar we denken wel dat deze nog wat daalt. Inmiddels denken we dat de spread tussen 

Nederland en Duitsland nu wel op het niveau is waarbij ook het effect van de kolentaks in de 

prijs is verwerkt. 
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Week–op-week is de basislastprijs 0,2% gestegen en de pieklastprijs 0,08%. Maand-op-

maand is de basislastprijs 1% gestegen en de pieklastprijs 1,15%.  

 

Vooruitblik: politieke maatregelen bepalen de toekomst 

Aan de hand van de dark en sparkspreads kan men concluderen dat de powerprijs voorlopig 

afhankelijk zal zijn van de ontwikkelingen op de kolen en of de Co2 markt. Met name die 

laatste is afhankelijk van besluiten die in Brussel worden genomen. Daar lijkt steeds meer 

animo voor te zijn, zoals hieronder te lezen is.  

Op de eerst genoemde kolenmarkt heerst een bearish sentiment, de prijzen dalen al een hele 

tijd. Dat komt o.a. door de uitblijvende Chinese vraag en door het overschot in de VS. De VS 

gebruikt nu shale gas en zet zijn te dure op de boot naar Europa. Daardoor komen lokale 

Engelse producenten in de knoop. Zij kunnen met de huidige prijs niet uit en ook geen nieuwe 

investeringen doen. Ook in Zuid-Afrika kiest men er voor om de kolen in de grond te laten 

zitten totdat de prijzen hoger zijn. Al met al redenen genoeg om aan te nemen dat de 
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kolenprijs niet kan blijven dalen. De powerprijs wordt daarmee grotendeels afhankelijk van 

economische ontwikkelingen en alleen een echte recessie zou deze dus lager kunnen zetten. 

 

Dark spread en spark spread 

Af en toe zien we een uitschieter door een tijdelijke sprong in gas of kolen waardoor de spark- 

of dark spreads tijdelijk een richting op gaan. Maar we zien telkens snel dat het weer 

teruggaat naar oude niveau's. Er zijn geen fundamentele veranderingen die dit kunnen 

omgooien. De spark spreads blijven zeer slecht, de dark spreads zijn redelijk. Al zal de 

kolentax dit een tot een paar Euro negatief gaan beïnvloeden.  
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Emissies 
De bandbreedte waartussen CO2 zich beweegt ligt tussen de 7.5 en 8.5 Eur/Ton, iets hoger 

dan we aanvankelijk dachten. Er is geen enkele concrete wijziging van het beleid door de EU. 

Men is voornamelijk bezig om de tegenstanders over de streep te trekken met wijzigingen in 

te stemmen. Italië is vorige week omgegaan. Maar de weerstand komt voornamelijk vanuit 

het voormalige Oostblok. Een echte richting is niet te bepalen totdat er in december, of meer 

waarschijnlijk januari, beslissingen worden genomen in Brussel. 

 

De prijs voor emissies in 2012 steeg deze week 7,4%. Maand-op-maand is de prijs 7,8% 

gedaald.  



   Energie Marktinformatie  
   1-11-2012 
  
                                 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. 
 

 

13 

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. 


