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Marktvisie                               

 
Nu Vorige 

week 

Verwachting 
komende 

week 

Hoogste 
2012 

Laagste 
2012 

Deze week werden de markten negatief beïnvloed door Griekenland 
en de Europese stakingsdag.  

328 334  339 281 

 
Macro-economisch 

AEX 

USD per EUR 1,275 1,276  1,35 1,22 

De vraag is laag, maar Israëls aanval op Gaza zorgt voor toenemende 
spanning en een hogere risicopremie. 

 
Olie 

Brent ($) Front month 108,8 107,0  131 89,1 

De stroomprijs in Nederland is meer gestegen dan in de ons 
omringende landen. Daarnaast is deze prijs harder gestegen dan de 
prijs voor brandstoffen. Dit is een teken dat de powerprijs nog iets 
kan zakken.  

54,0 53,40  54,8 49,8 

 
Elektra  (EUR/MWh) 

Cal 13, base, NL 

Cal 13, peak, NL 

63,05 62,80  66,0 59,9 

Een Noorse verschuiving in levering veroorzaakt verschil in prijs 
tussen aan de ene kant Nederland en aan de andere kant UK en 
België. 

27,2 27,20  28,1 25,0 

 
Gas (EUR/MWh) 

 

Cal 13 
  
Day Ahead 

27,1 27,10  41,6 20,0 
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Macro-economie 

Afgelopen week  

Het Griekse parlement heeft zondagavond de begroting voor 2013 goedgekeurd. De 

goedkeuring was een voorwaarde voor verdere internationale hulp aan Griekenland. Athene 

hoopt op een snelle vrijgave van de nieuwe tranche van 31,5 miljard euro aan noodkrediet. 

De uitbetaling wordt echter door de Ministers van Financiën van de eurolanden uitgesteld tot 

20 november. Bovendien zijn EU en IMF oneens over de aanpak van Griekenland. Europa wil 

Athene extra tijd geven om de begrotingsdoelen na te komen, maar IMF is het hier niet mee 

eens. De markt reageert negatief op de onenigheid en aanhoudende onzekerheid.  

 

Woensdag deden miljoenen Europese werknemers mee aan de Europese stakingsdag tegen 

de bezuinigingen. Vooral in Zuid-Europa werd massaal gestaakt, maar ook Frankrijk en België 

waren van de partij. De acties zijn gericht tegen ‘het verwoestende bezuinigingsbeleid’. 

Markten reageerden negatief op de stakingen. 

 

Woensdag werd bekend dat de industriële productie in de eurozone in september sterker dan 

verwacht is afgenomen. De daling is 2,5% ten opzichte van de voorgaande maand waar we 

1,9% verwachtten. De werkgelegenheid in de Duitse industrie steeg daarentegen in 

september met 1,8% op jaarbasis. Bovendien betaalde Italië op een veiling op woensdag de 

laagste rente sinds oktober 2010 op driejarige staatsobligaties.  

 

In China is Xi Jinping benoemd tot nieuwe leider. Nieuwe stimulerings- en 

hervormingsmaatregelen kunnen van start gaan. 

 

Vooruitblik: zorgen over de Spaanse rente en de ‘fiscal cliff’. 

De Spaanse rente is omhoog gegaan en ligt nu dicht bij de 6%. De ECB is bereid om Spanje 

te helpen en de markt wacht op premier Rajoy om officieel noodsteun aan te vragen. Tot nu 

toe vindt Rajoy ECB-hulp niet nodig. Als de rente omhoog gaat, wordt de euro zwakker en 

gaan de beurzen omlaag. 
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Daarnaast blijft de dreiging van de zogenaamde ‘fiscal cliff’ over de VS hangen. Als de 

Democraten en Republikeinen niet tot een overeenstemming komen, worden per 1 januari 

diverse belastingverzwarende maatregelen van kracht. Schattingen geven aan dat de 

economie dan met 2,5% zou kunnen krimpen in 2013. Beleggers hopen op positieve signalen 

uit Washington over de politieke aanpak, maar vanwege het onderliggende politieke spel 

mogen we niet te veel hopen (denk aan Q3 2011 toen de VS haar AAA kredietwaardering 

verloor, omdat de politici het niet eens kon worden over de schuldenplafondverhoging).  

Wisselkoers (dollar per euro) 

De vrees voor een Grieks faillissement is opnieuw gegroeid en de verwachte hulpaanvraag uit 

Spanje is uitgebleven. Aan de ene hand kan oplopende Spaanse rente en bezorgdheid over 

Griekenland de Euro doen dalen. Aan de andere hand is de markt ook ongerust over de 

situatie in de VS. Het is dus afwachten wie het slechtst gaat doen.  
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Olie 

Afgelopen week  

Er zijn meerdere redenen voorhanden waardoor olie zou moeten dalen, vooral de slechte 

economische outlook wereldwijd, de ‘fiscal cliff’ en stijgende voorraden in de VS. Bovendien 

zijn de detailhandelsverkopen in oktober meer dan verwacht gedaald. Toch is de olieprijs in 

de afgelopen week omhoog gegaan. Deze stijging is te wijten aan het offensief van Israel 

tegen Hamas in Gaza. Beide kanten vuren raketten af. Dit leidt tot zorgen over olielevering 

van het Midden-Oosten.  

 

 

 

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

staan we 3,2% lager in dollars, maar slechts 0,3% lager in euro’s.  
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Vooruitblik: gaat Israel de spanning in het MO nog verder escaleren? 

De onzekerheid over de eurocrisis en de Amerikaanse fiscal cliff doen de vraag naar olie 

dalen. De verwachting is dat de Amerikaanse olievoorraden deze week met 1,9 mio vaten is 

gestegen tot het hoogste niveau sinds juli. De officiële cijfers worden elke week donderdag in 

de middag gepubliceerd. Ondanks fundamentele redenen voor een daling bestaat het risico 

dat de prijs omhoog gaat. Door Israëls aanval loopt de risicopremie (oorlog in het Midden- 

Oosten) weer op en worden Brent en WTI dus duurder. De vraag is of en op welke manier dit 

conflict gaat escaleren.  

 

Door de toenemende spanningen in het Midden-Oosten is het (technisch) mogelijk dat we 

doorstijgen naar 111,65 dollar per olievat. Voor een daling moet de prijs eerst door het 

steunniveau van 107 dollar per vat. Een slotprijs onder de 107 dollar zou onze langere termijn 

bearisch (prijsdaling) gedachtes pas bevestigen. 
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Gas 

 

Maandag meldde FSA, de toezichthouder op de Britse financiële markten, dat ze onderzoek 

gaat doen naar mogelijke manipulatie van gasprijzen in Groot-Brittannië. Energiebedrijven 

zijn ervan beschuldigd de groothandelsprijzen te willen manipuleren.  

 
Korte termijn 

De TTF Day Ahead prijs bleef de afgelopen week rond 27,0 EUR per MWh schommelen, terwijl 

de ZBR en NBP Day Ahead licht omhoog zijn gegaan. NBP en ZBR zijn sterker gecorreleerd 

dan NBP en TTF (mede door de Interconnector, de pijpleiding tussen België en Engeland). Het 

verschil in prijsbeweging in de afgelopen week komt doordat Noorwegen onlangs meer gas 

naar het Europese vasteland dan naar Engeland exporteert. De verschuiving in levering van 

gas zou een trendbreuk kunnen zijn, maar dat is nog te vroeg om te zeggen. Bovendien was 

er dinsdag een storing in Noorwegen die hogere prijzen in Engeland veroorzaakte. De terugval 

in Noorse aanvoer werd snel gecompenseerd door voorraad en LNG send out. Hierdoor bleef 

de prijsstijging beperkt. 

 

Korte-termijnprijzen in Nederland: december, januari en eerste kwartaal 2013 een lichte 

stijging, waarschijnlijk door kouder weer begin december. 

  

Lange termijn 

De lange-temijnprijzen volgen vooral de bewegingen in de olieprijs. Donderdag, vrijdag en 

maandag is de prijs gestegen. Dinsdag en woensdag ging de prijs omlaag en vandaag steef 

de prijs weer,net als die olie.  

 

Geruchten dat Elgin Franklin (het Total-boorplatform dat in maart als gevolg van een gaslek 

werd stilgelegd) mogelijk eind dit jaar weer gaat produceren heeft geen invloed op de prijzen 

gehad. 

 

Week-op-week staat de Cal13-prijs 0,1% hoger en maand-op-maand 1,4%. De Day ahead-

prijs is week-op-week onveranderd en maand-op-maand 2,5% hoger.  
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Vooruitblik:  

Indicaties op koud weer begin december kan de winterprijzen beïnvloeden. 

Vandaag is het kouder dan normaal in Nederland, maar vanaf dit weekend wordt het weer 

warmer, dit kan tot een lagere prijs leiden.  

 

Tussen 25 en 28 november is onderhoud gepland in Noorwegen. Dit gaat tot minder levering 

leiden (verwacht 32 mcm per dag minder) en kan hogere prijzen veroorzaken. 

 

Onze weerbronnen vertellen ons dat het begin december kouder dan normaal gaat worden.  

Als het kouder wordt en de korte termijnprijzen omhoog gaan, stijgen in de regel ook de 

lange termijnprijzen. Aangezien de vraag naar gas heel laag is, is de verwachting dat de 

stijging beperkt blijft, of dat de prijzen weer gaan dalen zodra het weer normaal of warm is. 
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Elektriciteit  

Korte termijn 

(elektra voor morgen en volgende maand) 

De korte-termijnprijzen zijn redelijk stabiel, maar nemen toe door koud weer en weinig wind. 

Daar lijkt voorlopig weinig verandering in te komen. 

  

Lange termijn 

Elektriciteitsprijzen zijn ten opzichte van de brandstofprijzen stevig omhoog gegaan. Omdat 

de prijs in Nederland harder is gestegen dan in andere landen is een correctie naar beneden 

te verwachten, maar voorlopig lijkt dat niet het geval. Cal13 stond maandag op het hoogste 

niveau sinds februari. Wel zien we dat de cal13 en cal14 sneller omhoog gaan dan de cal15 en 

cal16. De laatste corrigeert enorm naar beneden ten opzichte van de jaren daarvoor. De 

reden is toch het in bedrijf nemen van flink wat powerplants in Nederland.  
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Week–op-week is de basislastprijs 1,0% gestegen en de pieklastprijs 0,5%. Maand-op-maand 

is de basislastprijs 5,0% gestegen en de pieklastprijs 3,0%.  

 

Vooruitblik: correctie naar beneden te verwachten 

Door de flinke stijging in de afgelopen dagen is een correctie te verwachten. De lagere CO2-

prijs zet ook druk op de prijs. Als de olie door toenemende spanning in het Midden-Oosten 

omhoog gaat, zou dat de gas en elektriciteitsprijzen echter doen stijgen. 

Dark spread en spark spread 

De stijging van elektriciteitsprijzen, die harder lijkt te gaan dan de stijging van 

brandstofprijzen, en daar bovenop de daling van CO2 zorgen voor een hogere dark spread, 

maar vooral voor een opmerkelijke stijging van de spark spread. Voor de spark spread is 

echter een correctie te verwachten. 
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Emissies 

De Europese Commissie heeft deze week een voorstel gepresenteerd over hoeveel 

emissierechten er in 2013 minder naar de markt zullen worden gebracht. Tussen de 400 

miljoen en 1,2 miljard certificaten zullen in 2013 tijdelijk (tot het einde van het decennium) 

van de markt worden gehaald. Het bekendmaken van het voorstel stond voor woensdag 

gepland. Maandag einde dag liepen de prijzen flink op, omdat de Commissie (EC) bekend 

maakte de back loading plannen al ná het sluiten van de markt op maandag bekend te 

maken. Dit zorgde voor wat nervositeit en short covering waardoor de prijs van 0,75 Euro 

steeg naar 9 Euro.  

 

Omdat het aantal uit te stellen certificaten (van 900 mio) in lijn was met de verwachtingen 

van vorige week, ging de prijs dinsdag weer omlaag. Winstnemingen en extra aanbod door 

veilingen zorgden ervoor dat de prijs weer langzaam zakte, tot 8,5 euro. Ook de olie en 

aandelen hadden een negatieve invloed. Toen woensdag eindelijk de details duidelijk werden 

en bleek dat het nog wel een poosje gaat duren voordat de plannen zijn goedgekeurd (mid 

2013) en uitgevoerd (mid 2014) daalde de prijs.  

 

De prijs voor emissies in 2012 is week-op-week en maand-op-maand 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. 


