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Marktvisie                               

 

Nu 
Vorige 

week 

Verwachting 

komende 

week 

Hoogste 

2012 

Laagste 

2012 

 

Macro-economisch 

AEX 

USD per EUR 

Meer en meer verwachtingen worden naar beneden bijgesteld. En 

doordat belangrijke beslissingen uitgesteld worden, is de hoop op 

herstel afgenomen. 

334 333  339 281 

1,276 1,297  1,35 1,22 

 

Olie 

Brent ($) Front month 

Nu Obama herkozen is, verschuift de aandacht naar de fiscale cliff en 

de beperkingen die dit met zich meebrengt. 

107,0 108,6  131 89,1 

 

Elektra  (EUR/MWh) 

Cal 13, base, NL 

Cal 13, peak, NL 

De kolenprijs in euro’s is gestegen, vandaar dat de stroomprijzen ook 

wat hoger zijn. 

53,40 52,45  54,8 49,8 

62,80 61,75  66,0 59,9 

 

Gas (EUR/MWh) 

 

Cal 13 

  

Day Ahead 

Ondanks de lage vraag, blijven Noorwegen en Rusland in staat om de 

prijs stabiel te houden.. LNG zou de prijs lager kunnen zetten, maar 

enkel bij relatief warm weer. Olie zal druk op Cal13 creëren. 

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

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

Afgelopen week  

Het herverkiezingsfeestje was van korte duur. Obama mag dan herkozen zijn, maar met een 

democratische meerderheid in het Senaat en een Republikeinse in het Huis van 

Afgevaardigden, blijft het politieke spectrum verdeeld. Dit maakt het bijzonder lastig om de 

ook in de VS noodzakelijke maatregelen door te voeren. Een vaak gehoorde term die de 

problemen samenvat is de ‘ficale cliff’ die de VS per 1 januari 2013 lam dreigt te leggen. Een 

betere benaming is ‘fiscale wall’, aangezien de wet die in 2011 is aangenomen (Budget 

Control Act) ervoor zorgt dat -als de Democraten en Republikeinen niet tot een andere 

overeenstemming komen- er per 1 januari diverse belastingverzwarende maatregelen van 

kracht worden. Deze zullen ervoor moeten zorgen dat de VS niet door het zichzelf opgelegde 

budgetplafond stijgt. Schattingen geven aan dat de economie dan met 2,5% zou kunnen 

krimpen in 2013. Je zou zeggen dat dat voldoende aanleiding is om net als de PvdA en VVD 

tot een overeenstemming te komen. Wat betreft de gebeurtenissen in de rest van de wereld 

kunnen we stellen dat de outlook wederom verslechterd is. Zo zijn er diverse signalen waaruit 

we kunnen opmaken dat ook Duitsland niet langer gespaard zal blijven. 

 

Vooruitblik: Toenemende stress en volatiliteit 

Vanmiddag komt de ECB met een rentebesluit. Hier worden echter geen wijzigingen verwacht. 

De bedrijfscijfers die de afgelopen week zijn uitgekomen zijn zeer wisselend. Bedrijven met 

positieve cijfers en bedrijven die mensen moeten ontslaan, wisselen elkaar af. Deze 

wisselende tendens en toenemende volatiliteit -in combinatie met de bovenbeschreven 

macro-economische cijfers-  doen steeds meer analisten vermoeden dat we wel eens wat 

zouden kunnen zakken. Het doorbreken van de 340 punten op de AEX is daarmee dan ook 

minder waarschijnlijk dan vorige week.  
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Wisselkoers (dollar per euro) 

Met het schuldenplafonddebacle van 2011 in het achterhoofd werden gisteren vele risk-off 

trades gedaan. Dit betekent dat er aandelen werden verkocht en dollars op de bank gezet in 

afwachting van de clash tussen de Democraten en Republikeinen. Daarnaast viel de Duitse 

industriële productie met -1,8% harder terug dan verwacht (0,5%) en heeft de Europese 

commissie de groei van Europa bijgesteld van 1% naar 0,1%. Ook de groei van de Duitse 

economie is teruggeschroefd, van 1,7% naar 0,8%.   

 

 

Technisch gezien wordt er gevochten om het 1,274-niveau. Als we door de 1,274 zijn gezakt, 

zakken we waarschijnlijk terug naar de 1,26 of zelfs 1,247. Respectievelijk het 50% en het 

61,8% retracement-niveau van de stijging van 1,20 naar 1,317. Onder de 1,247 zouden we 

zakken naar 1,20. Pas bij het doorbreken van de 1,317 zouden we weer vertrouwen moeten 

krijgen in de euro…. 
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Olie 

Afgelopen week  

De afgelopen week zijn de voorraden in de VS opnieuw gestegen. Opvallend was dat ook de 

benzinevoorraden oplopen. Door het stijgen van de voorraden en de wederom verslechterde 

outlook in Europa, verdween het verkiezingsoptimisme dat de traders had doen besluiten om 

tot aankoop over te gaan. De aandacht verschoof naar de aankomende fiscal cliff, wat de 

verwachte vraag naar olie dempt. Daarnaast had Obama had twee opmerkelijke verschillen in 

zijn programma ten opzichte van dat van Romney. Ten eerste wil hij de Amerikaanse 

economie onafhankelijk maken van buitenlandse olie. Iets wat op termijn een kleine kans van 

slagen heeft door de ontwikkeling van shale gas. Daarnaast is hij minder oorlogszuchtig dan 

Romney waardoor de situatie in het Midden-Oosten vermoedelijk minder snel zal escaleren. 
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Week-op-week is de olie in dollars 1,7% omlaag en in euro’s 0,7%. Maand-op-maand staan 

we nog 7,7% lager in dollars en 6,46% lager in euro’s.  

 

Vooruitblik: hoe lang houdt de 107$ stand? 

Bovenstaande maakt het nog waarschijnlijker dat de vorige week besproken ondergrens 

wordt doorbroken. Echter, deze grens wordt door long traders en met name banken met hand 

en tand verdedigd. Onder de 107$ kunnen we richting de 100$ en vervolgens naar de 90$ 

zakken.  
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Gas 

 

Korte termijn 

Ondanks het warme weer en redelijk stabiele aanvoer richting de UK, blijven de prijzen van 

gas haast onverminderd hoog. Het LNG is wel onderweg, maar zet de DA prijzen nog niet 

lager. Daarnaast begint het Engelse systeem haast iedere dag met een short positie waardoor 

de prijzen oplopen. Dit blijft zo totdat er gas uit de voorraad wordt gehaald en de prijs weer 

iets zakt. Waarom blijven de prijzen toch zo hoog als er voldoende gas is? Een van de 

mogelijke oorzaken hebben is in deze nieuwsbrief al eerder besproken en dat is de grote 

hoeveelheid gas die eindverbruikers tegenwoordig op de DA-prijs kopen. Een andere reden 

wellicht is dat Rusland prima in staat is om de aanvoer te knijpen. Hieronder een overzicht 

van de aanvoer van de afgelopen weken. Hieruit kan opgemaakt worden dat Rusland met 

name de laatste week minder gas aanvoert. 
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Lange termijn 

De economische recessie  zal ervoor zorgen dat er minder gas nodig is. Vraag blijft in 

hoeverre dit gecompenseerd kan worden door een lagere temperatuur en/of het uitblijven van 

LNG-schepen. Aangezien verschillende bronnen melden dat er naast de drie geplande vessels 

nog meer schepen onderweg zijn, zou dat de prijs kunnen drukken. Omdat ook de olieprijs 

onder druk staat, zou de prijs van Q2 en Q3 ook onderuit kunnen. Fixeren op dit moment zou 

dus uitgelegd moeten worden als bescherming tegen mogelijke kou en dus eigenlijk alleen 

nuttig zijn in Q1.  

 

Week-op-week staat de Cal13-prijs 0,3% hoger en maand-op-maand 1,7%. De Day ahead-

prijs staat week-op-week 0,6% hoger en maand-op-maand 2,6% hoger.  
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Vooruitblik: neemt olie weer het voortouw? 

Op het moment van schrijven staat de olieprijs rond de 107$. Een technische bodem die met 

hand en tand verdedigd wordt. Mochten we daar doorheen zakken, kan ook de gasprijs naar 

beneden, omdat 60-70% van de Wholesale-markt nog werkt met een olie-geïndexeerd 

contract. Met het zakken van de olieprijs wordt het ook meer aannemelijk dat er meer LNG 

deze kant op komt, aangezien de Aziatische landen een prijs betalen die gebaseerd is op olie.
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Elektriciteit  

Korte termijn 

(elektra voor morgen en volgende maand) 

Vandaag werd melding gemaakt van een ontploffing op de G-13, een kolencentrale van 

Electrabel nabij Nijmegen. Navraag leert dat het waarschijnlijk gaat om een klappijp van de 

stoomketel. Dit komt niet vaak voor. De enorme hoeveelheid opgeslagen energie zorgt ervoor 

dat alles in de omgeving van die pijp weggeblazen wordt. De plaats van de klappijp is niet in 

de buurt van vitale onderdelen, dus het lijkt erop dat het probleem snel is opgelost. 

In het begin van de week waren er wat hogere prijzen door kou en minder wind. Op dit 

moment zijn er geen veranderende omstandigheden en zijn de prijzen stabiel. We verwachten 

weinig veranderingen. 

  

Lange termijn 

Met de gasprijzen en het stijgen van de kolenprijs in euro’s zijn de prijzen omhoog gegaan. 

Op dit moment zijn de gasprijzen weer aan het dalen. We verwachten dat de powerprijzen 

mee omlaag gaan. In Nederland betekent dat terug onder de 53 Eur/MWh. 
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Week–op-week is de basislastprijs 2,2% gestegen en de pieklastprijs 1,5%. Maand-op-maand 

is de basislastprijs 3,5% gestegen en de pieklastprijs 2,5%.  

 

Vooruitblik: Euro en Co2 zullen de prijs gaan bepalen. Naast de economische 

realiteit natuurlijk… 

Op korte termijn wordt er geen uitbreiding gerealiseerd van de grenscapaciteit tussen 

Nederland en Duitsland. Hierdoor zullen we in Nederland niet 100% kunnen profiteren van de 

goedkope zonne- en windenergie. Mocht de recessie doorzetten zal deze aanvoer wel een 

steeds groter deel van het verbruik gaan verzorgen en zullen de prijzen dalen. Mochten we 

een groei realiseren in 2013  dan kan de prijs iets omhoog. Want dan zal Europa eerder 

geneigd zijn om CO2-certificaten te schrappen. Lees hieronder.  
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Dark-spread en spark-spread 

De dark- en sparkspreads zijn iets verbeterd. De kolenprijs lijkt, zeker in euro’s, wel de 

bodem bereikt te hebben, waardoor verdere verbetering van de darkspread niet aannemelijk 

is. De iets betere sparkspread is alleen door de stijging van de afgelopen dagen veroorzaakt. 

Wij denken dat dit snel weer wat verslechtert.  
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Emissies 

De prijzen bewegen mee met het sentiment in de aandelenmarkten. Deze worden gezien als 

de graadmeter van de economie, en dus de uitstoot van CO2. Week-op-week zijn ze 

nauwelijks veranderd. Op 14 november worden de plannen rondom set aside gepresenteerd. 

In december of januari volgt de eventuele goedkeuring. Er zullen tussen de 400 en 1200 

miljoen certificaten niet of later op de markt gebracht worden. Afhankelijk van de precieze 

hoeveelheid kan de prijs dalen naar 4 euro of stijgen richting de 12 euro. 

 

De prijs voor emissies in 2012 steeg deze week 0,1%. Maand-op-maand is de prijs 5,4% 

gedaald.  
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Weer   

Bron: Meteo Consult (klik hier voor de link) of surf naar 

http://www.weer.nl/nederland/nederland.html. 

http://goo.gl/IPK4Y
http://goo.gl/IPK4Y
http://www.weer.nl/nederland/nederland.html
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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. 


