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Marktvisie                               

 
Nu Vorige 

week 

Verwachting 
komende 

week 

Hoogste 
2012 

Laagste 
2012 

Door de forse omzet op Black Friday komen de beurzen hoger uit. De 
euro wint aan waarde dankzij het bereikte akkoord met de trojka.  

333,0 328,0  339 281 

 
Macro-economisch 

AEX 

USD per EUR 1,298 1,289  1,35 1,22 

 
Olie 

 

Een goede start van het salesseizoen, de overeenstemming rondom 
Griekenland en de onrust in Egypte zorgen er samen voor dat de 
olieprijs aan de bovenkant van de bandbreedte blijft.  

Brent ($) Front month 111,1 110,5  131 89,1 

 
Elektra  (EUR/MWh) 

Het overschot aan CO2-certificaten blijft druk zetten op de 
elektraprijzen. 

Cal 13, base, NL 52,7 52,7  54,8 49,8 

Cal 13, peak, NL 62,2 62,2  66,0 59,9 

 
Gas (EUR/MWh) 

In afwachting van de kou die komen gaat, en door de stabiele 
olieprijzen, is de prijs van gas nagenoeg hetzelfde gebleven.  
 

Cal 13 27,4 27,4  28,1 25,0 

Day Ahead 27,45 27,5  41,6 20,0 
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Macro-economie 

Afgelopen week  

In de nacht van 26 op 27 november is eindelijk weer eens een akkoord gesloten over de 

Griekse schuldenpositie. Dit akkoord kwam tot stand tussen de Eurolanden, de ECB en het 

IMF (trojka). De verschillende lidstaten en het IMF zijn overeengekomen dat de rentes van 

leningen worden verlaagd en de looptijd van leningen wordt verlengd. Daarnaast proberen 

landen winst op hun leningen over te maken aan Griekenland. Hierdoor krijgt Griekenland op 

lange termijn hopelijk meer grip op hun schulden. De doelstelling om de schuld vóór 2020 

onder de 120% van het Bruto Binnenlands Product (GDP) te krijgen, lijkt echter niet haalbaar. 

In december kan Griekenland beschikken over de al eerder toegezegde 34,4 miljard euro en 

in het eerste kwartaal van 2013 wordt nog eens 9 miljard uitgekeerd. De aanpassing kost 

Nederland 70 miljoen extra op jaarbasis, en dat voor een periode van 14 jaar.  

 

De omzet op Black Friday was 13% hoger dan in 2011 en overtreft daarmee de 

verwachtingen. Die duidden namelijk op een stijging van ‘slechts’ 4%. Toch bleven de 

Amerikaanse beleggers afwachtend. Ondanks de positieve woorden van president Obama zijn 

zij er niet van overtuigd dat de fiscal cliff wordt omzeild.  

 

Vorige week gaven de cijfers over het consumentenvertrouwen een niet zo rooskleurig beeld. 

Echter zijn ze minder negatief dan een maand geleden. Sommigen putten hier de hoop uit dat 

de recessie van korte duur zal zijn.  

 

Vooruitblik: Consumentenvertrouwen 

In de VS verliep de start van de kerstseizoen boven verwachting. De komende weken blijkt of 

dit een bijdrage gaat leveren aan het groeiende consumentenvertrouwen. Dit kan namelijk 

betekenen dat de recessie van korte duur is. Cijfers die ons daar deze week meer inzicht in 

geven, zijn onder andere de GDP-ontwikkelingen in de VS en UK, de Amerikaanse 

werkloosheidscijfers en tenslotte het Europese consumentenvertrouwen. Hier weten we 

aanstaande donderdag meer, samen met de retailverkopen in Duitsland en het 

werkloosheidspercentage in de EU.  
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Wisselkoers (dollar per euro) 

Het betalen van 43 miljard aan Griekenland heeft een positieve invloed op de waarde van de 

euro. Dat er nog geen oplossing is om de fiscal cliff te omzeilen, zet tevens wat druk op de 

USD. 

 

 



   Energie Marktinformatie  
   27-11-2012 
  
                                 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. 
 

 

5 

Olie 

Afgelopen week  

Ondanks de protesten op het Tahrirplein zijn de olieprijzen afgelopen week nauwelijks van 

hun plaats gekomen. De dunne handel als gevolg van Thanksgiving speelde daar onder 

andere een rol in. Een zwakkere USD als gevolg van de Griekse deal op 27 november 

resulteert in wat opwaartse druk.  
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Week-op-week (t.o.v. van vorige week dinsdag) is de olie in dollars 0,29% omlaag en in 

euro’s 1,45%. Maand-op-maand is de stijging 1,77% in dollars en 1,25% in euro’s.  

 

Vooruitblik: recessie en oplossing voor fiscal cliff bepalen de koers 

De recente stijging stopt (ondanks het positivisme) waarschijnlijk bij de grens van 112 USD. 

Onder voorbehoud dat de conflicten in het Midden-Oosten op korte termijn niet escaleren, is 

de kans niet zo groot dat de Brent-prijzen door deze 112 USD-grens schieten en de 
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bovengrens van 116-117 USD op gaan zoeken. Dit komt onder andere door de recessie 

waarin de EU zich bevindt en door de fiscal cliff die nog boven ons hangt. Deze week worden 

zeer veel richtinggevende cijfers gepubliceerd. Of er volgende week 108 of 112 USD op de 

borden staat, wordt bepaald door de mate waarin deze cijfers de verwachtingen waarmaken. 

Gas 

Korte termijn 

De decemberprijzen die vorige week nog opliepen door het onderhoud in Noorwegen  hebben 

gisteren flink in moeten leveren. Onder meer omdat het Engelse systeem ondanks de 

relatieve kou -het is 2 graden kouder dan normaal- nog long was en dus kon beschikken over 

ruim voldoende gas. Met 3 LNG-schepen aan de horizon maken storage-eigenaren zich zorgen 

of ze in december wel gas uit de voorraad kunnen halen. De storages zitten nu vol en moeten 

in december en in het eerste kwartaal van 2013 weer leeggemaakt worden voor de volgende 

cyclus. Daarnaast valt op dat ook de aanvoer van Russische volumes weer iets is gestegen, 

maar nog niet genoeg om conclusies aan te verbinden. 

 

Lange termijn 

Vorige week hebben we uitgebreid stilgestaan bij de veranderingen op de 

eindgebruikersmarkt en de wholesale-markt. Deze veranderingen hebben eraan bijgedragen 

dat we nu níet dalen en in 2008-2009 wel. Denk aan het  

grote percentage variabele contracten… Daar komt nog bij dat een aantal grote banken goed 

geld kan verdienen aan het speculeren op stijgende prijzen. Kort door de bocht gezegd 

nemen zij kleine verliezen met transacties op de korte termijn om grotere winsten te maken 

op de lange termijn. Toch lijkt hier in 2013 een eind aan te komen nu we niet door het 

plafond van 27,40 Euro/Mwh lijken te kunnen. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door de grote 

hoeveelheid aan olie geïndexeerd gas met korting dat bij deze prijs op de markt komt, 

aangevuld met LNG.  
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Week-op-week staat de Nederlandse Cal13-prijs 0,66% lager en maand-op-maand 0,25%. De 

Day ahead-prijs is week-op-week onveranderd en maand-op-maand 2% lager.  

 

Vooruitblik: onderhoud en weer kunnen de winterprijzen beïnvloeden. 

De weersdiensten voorspellen kouder weer voor de komende veertien dagen. En dat is ook 

wel nodig, tenminste voor hen die kunnen beschikken over gasvoorraden. Zoals gezegd zullen 

de voorraden toch een keer leeggemaakt moeten worden om met de volgende cyclus te 

kunnen starten. De vraag is in hoeverre het koude weer gaat zorgen voor een hogere vraag, 

nu er relatief weinig gas wordt verstookt om elektriciteit op te wekken. Daarbij komt dat we 

in een recessie zitten. Omdat Noorwegen nu bijna maximaal levert kan ook het uitgestelde 

onderhoud volgende week nog voor een kleine stijging zorgen. Een kleine, want waarschijnlijk 

vult men de aanvoer aan met Russisch gas en LNG… 

 

Elektriciteit  
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Korte termijn (elektra voor morgen en volgende maand) 

Door het relatief mooie weer zijn de prijzen mild voor de tijd van het jaar. Aan het einde van 

de week wordt het kouder en zien we de prijzen wat omhoog gaan. Zeker nu ook de wind wat 

afneemt.  

 

Lange termijn 

De markt beweegt weinig door het ontbreken van een duidelijk sentiment. Als de prijzen 

bewegen, wordt dat veroorzaakt door de brandstoffen en CO2. Een eigen richting lijkt er niet 

in te zitten. We zien de prijzen de afgelopen week iets zakken, maar dat is volledig in lijn met 

CO2-prijzen. 

 

Het zal niemand verbaasd hebben toen het CBS vanmorgen meldde dat de 

elektriciteitsproductie in Nederland 4% is gedaald in 2011. Het verbruik steeg licht. De 

productie van windenergie steeg wel, waardoor het aandeel elektriciteit uit fossiele 

brandstoffen (met name steenkool) is gedaald tot 82,5%.  

 

Week–op-week is de Nederlandse basislastprijs 0,2% gedaald en de pieklastprijs 0,6%. 

Maand-op-maand is de basislastprijs 0,9% gestegen en de pieklastprijs 0,3%.  

 

Vooruitblik:  

Voor een vooruitblik blijven we naar Duitsland kijken. En dan zien we dat het daar volgende 

week gaat sneeuwen. Dit kan betekenen dat er minder energie geproduceerd wordt door de 

renewables, waardoor de spotprijzen op kunnen lopen. Verderop zien we ook de impact van 

de CO2-certificaten. Of beter gezegd: het overschot aan CO2-certificaten. Zeker nu Duitsland 

niet langer een voorstander lijkt van het backloaden van certificaten.  
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Dark spread en spark spread 

De spark- en de darkspread blijven bijna onveranderd. Bij gebrek aan andere input om de 
markten te doen bewegen, lijkt er een een soort evenwicht te ontstaan rond de huidige 
niveaus. We zien ook geen reden waarom dit zou moeten veranderen. 
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Emissies 

Maandag heeft Griekenland geprobeerd om 500.000 certificaten te verkopen. Omdat er niet 

geboden werd, is dat niet gelukt. Daarnaast werd bekend dat er op 11 en 13 december alvast 

5,5 miljoen phase 3 certificaten van Hongarije en Malta op de markt komen. Er is dus een 

groot aanbod. En daarnaast is er twijfel ontstaan over of Duitsland wel achter het 

backloading-programma staat dat recentelijk door de Europese commissie is voorgesteld.  

 

De prijs voor emissies in 2012 is week-op-week 1.4% gestegen, maar maand-op-maand is de 

daling 16%.  
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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. 


