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Marktvisie                               
 

Nu Vorige 
week 

Verwachting 
komende 

week 

Hoogste 
2012 

Laagste 
2012 

 
Macro-economisch 

AEX 

USD per EUR 

Het vrijgeven van geld aan Griekenland en de hoop dat de fiscal cliff 
aan Amerika voorbijgaat, zet de beurs weer bij de top van het jaar. 
De macrocijfers geven een gemêleerd beeld. Omdat we de afgelopen 
drie maanden al twee keer eerder bij dit punt zijn aanbeland, is onze 
verwachting niet 100% positief. De kans wordt wel steeds groter. 
Zeker als de banencijfers later deze week meevallen.  

339,0 333,0  339 281 

1,306 1,298  1,35 1,22 

 
Olie 

 

De sancties die Iran zijn opgelegd, zijn wederom aangescherpt. 
Desondanks stegen we niet door de top van 112 USD. Een 
onwaarschijnlijke oplossing voor de fiscal cliff zou de olie volgende 
week hoger kunnen zetten. 

Brent ($) Front month 110,6 111,1  131 89,1 

 
Elektra  (EUR/MWh) Het overschot aan CO2-certificaten zal druk blijven zetten op de 

elektraprijzen. De afgelopen week werden de CO2-certificaten weer 1 
euro minder waard en  tegelijkertijd daalde de kolenprijs. Het is 
wachten op daling van de powerprijzen… 

Cal 13, base, NL 52,6 52,7  54,8 49,8 

Cal 13, peak, NL 62,35 62,2  66,0 59,9 

 
Gas (EUR/MWh) De kou in combinatie met storingen in de UK en in Noorwegen zorgen 

voor een krappe markt. Hierdoor kunnen Day Ahead prijzen stijgen. 
Door olie indexed contracten ligt het plafond ergens tussen de 28,50 
en 31,50 Euro/MWh. 

Cal 13 27,5 27,4  28,1 25,0 

Day Ahead 28,10 27,5  41,6 20,0 
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Macro-economie 

Afgelopen week  

De afgelopen week begon goed, onder andere door het uitstellen van het Griekse probleem. 

Daarnaast vroeg Spanje hulp aan het Europese noodfonds en vielen de Amerikaanse en 

Chinese data mee. Hierdoor stond de AEX gisteren intraday zelfs tijdelik op het hoogste punt 

sinds begin 2012. Helaas was er niet genoeg positivisme om ons ook op dat punt te laten 

sluiten. De AEX moest weer één procent inleveren toen de cijfers uit de VS tegen bleken te 

vallen. De bedrijven daar hebben een slechtere verwachting over de toekomst, onder andere 

door de schade die Sandy heeft veroorzaakt. Hopelijk heeft dit weinig invloed op de 

banencijfers van morgen en vrijdag en kunnen we alsnog nieuwe toppen wegzetten. Dit hangt 

ook af van de voortvarendheid waarmee de fiscal cliff wordt aangepakt.  

 

Vooruitblik: Eindejaarsrally? 

75% van de door SNS geraadpleegde professionals verwachten een eindejaarsrally. Zij 

baseren zich onder andere op het uitstellen van het Griekse probleem. Zij hopen dat de fiscal 

cliff aan de VS voorbijgaat en blikken terug. In de afgelopen 20 jaar was in 75% van de 

gevallen de slotkoers van december hoger dan die van november. Wij bekijken het week tot 

week en wachten aanstaande vrijdag eerst de banencijfers uit de VS af. Verder schieten we er 

weinig mee op als de fiscal cliff ergens tussen kerst en oud en nieuw wordt aangepakt. 
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Wisselkoers (dollar per euro) 

Spanje heeft hulp gevraagd, dus de noodlijdende banken kunnen daar eindelijk van geld 

worden voorzien. Ook het Griekse probleem is weer een poos uitgesteld, met als gevolg dat 

de euro er relatief goed voor staat ten opzichte van de USD. Dit komt onder andere doordat 

ze in de VS verder van een oplossing voor de fiscale klif afstaan dan vorige week. Als we naar 

de geschiedenis kijken, lost Amerika haar problemen meestal op door geld bij te drukken en 

het schuldenplafond te verhogen. Dat hetzelfde ook dit jaar weer gebeurt, is niet uitgesloten. 

Als dat zo is, wordt de USD zwakker.  Dit heeft een opdrijvend effect voor de olieprijs in USD.  
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Olie 
Afgelopen week  

De afgelopen week is door meevallende Chinese data de olie licht gestegen. Vervolgens zakte 

de prijs weer terug op basis van tegenvallende cijfers rondom de Europese en Amerikaanse 

economie. Zelfs het verscherpen van de Iraanse boycot en de voortdurende onrusten in 

Egypte veranderden daar niets aan. Hierdoor blijft de 112 USD grens intact. Week-op-week 

(ten opzichte van vorige week dinsdag) is de olie in dollars gelijk gebleven en in euro’s 0,62% 

gedaald. Maand-op-maand is de stijging 2.96% in dollars en 0,87% in euro’s.  
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Vooruitblik: gelijk aan vorige week 

Voor de komende week is het niet de verwachting dat de prijs door de 112 USD zal gaan. Hier 

zou alleen het oplaaien van een conflict in het Midden-Oosten voor kunnen zorgen. Of het 

moet zijn dat de banencijfers van deze week heel erg meevallen. Als dat toch gebeurt, is de 

volgende grens bij 116 USD. Een tussentijdse blik op de grafiek vertelt ons dat de prijs gezakt 

is naar 109,6 USD. Hierdoor is het doorbreken van de 112 USDgrens nog onwaarschijnlijker 

geworden. 

 

Voor 2013 verwacht men wat ruimte op de Amerikaanse oliemarkt omdat er bottlenecks in 

het binnenland worden weggenomen. Hierdoor kan er meer olie naar de raffinaderijen aan de 

kust en zou de prijs ceteris paribus (latijns voor ‘als alle overige omstandigheden gelijk 

blijven’) iets kunnen dalen.  
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Gas 

Korte termijn 

De korte termijnprijzen zijn gestegen tot de hoogste prijs sinds februari dit jaar, net onder 

het olie indexed niveau. Dit is door analisten weer verder naar beneden bijgesteld en begint 

rond de 28,50 Euro/Mwh en op loopt tot 31,50 Euro/Mwh in december en januari. Deze 

stijging werd onder andere veroorzaakt door een stijging van de vraag door de kou, maar ook 

omdat het gas geleverd moet worden door een beperkt aantal leveranciers (Noorwegen, 

Rusland, Nederland en Engeland). Een storing in Noorwegen -het land dat de EU voorziet van 

relatief goedkoop gas- komt dan ook hard aan. Zeker op het moment dat men in de UK (ook 

door een storing) beperkt over hun voorraad in Rough kunnen beschikken. Daarnaast kunnen 

de Russen, doordat de NEL nog niet functioneert, nog steeds geen gebruik maken van de 

maximale capaciteit op Nordstream.  
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Lange termijn 

Ook de lange termijnprijzen zijn op basis van de beperkte keuze in leveranciers en oplopende 

Day Ahead (DA) prijzen gestegen tot de bovengrens van 27,50 Euro/MWh. Mochten we daar 

onverhoopt doorheen gaan, lijken we op weg naar 27,90/28.10. (op basis van een technische 

analyse van de grafiek). Week-op-week staat de Nederlandse Cal13-prijs 0,82% hoger en 

maand-op-maand 2,23%. De Day Ahead-prijs is week-op-week bijna 2% hoger en maand-op-

maand 4.7%.   

 

Vooruitblik: Brazilië meldt zich voor ons LNG en Australische producent gaat gas 

winnen in de Middellandse zee  

In verschillende media werd al gemeld dat Gazprom mogelijk de Nordstream gaat verlengen 

en zodoende direct gas gaat leveren aan de UK. Daar staan we niet te lang bij stil. Wel willen 

we aandacht geven aan het feit dat gas meer en meer een wereldproduct wordt. Ditmaal zijn 

we daar mogelijk de dupe van, aangezien Brazilië zich wellicht gaat melden voor LNG dat ook 

interessant is voor de Europese markt. Brazilië gebruikt dit gas voor de productie van stroom. 

Omdat de watervoorraad 30% lager is dan gemiddeld, kan deze stroom niet meer 

geproduceerd worden. In het vierde kwartaal van 2010 gingen er in een vergelijkbare situatie 

3 tot 4 boten per maand extra naar Brazilië.  

 

Het tweede opmerkelijke feit is dat de het bedrijf Woodside, de grootste olie en 

gasmaatschappij van Australië, een belang heeft gekregen in Leviathan. Dit gasveld van +/- 

481 bcm (vergelijkbaar met 1 jaar Europese gasconsumptie) ligt op 130 km voor de kust van 

Israel in de Middellandse zee. Woodside hoopt in 2016 LNG te gaan verschepen vanaf dit 

veld. Hierdoor komt er een nieuwe speler op de Europese markt die momenteel gedomineerd 

wordt door Statoil en Gazprom.  
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Elektriciteit  
Korte termijn (elektra voor morgen en volgende maand) 

De prijzen voor de rest van december zijn met het koude weer behoorlijk gestegen. Voorlopig 

bleek de angst voor ‘spikes’ die in de APX/ENDEX en EEX prijzen zijn verwerkt nog niet 

gerechtvaardigd. De kans op zo’n spike (bij veel vraag op een donkere, windstille dag) blijft 

door de kou echter aanwezig. 

 

Lange termijn 

De Nederlandse markt loopt sinds begin vorige week weer omhoog. Soms tegen de richting 

van de fuels en de CO2 in. In België daalde de prijs vorige week met 1,20 in een uur nadat 

bekend werd dat de twee kerncentrales die uit bedrijf waren genomen voor inspectie in 

februari terug op het net worden verwacht.  

 

Vandaag is op diverse websites te lezen dat Noorwegen en Duitsland een stroomkabel gaan 

aanleggen die beide landen in 2018 met elkaar verbindt. De Europese integratie gaat dus 

verder. In theorie kan hierdoor nog efficiënter gebruik worden gemaakt van renewables. 

Aangezien Noorwegen overdag kan profiteren van Duitse wind- en zonne-energie en Duitsland 

‘s nachts van Noorse waterenergie.  

 

Week–op-week is de Nederlandse basislastprijs 0,66% gedaald en de pieklastprijs 0,4% 

gestegen. Maand-op-maand is de basislastprijs 0,47% gedaald en de pieklastprijs 0,48% 

gestegen.  

 

Vooruitblik:  

Aangezien zowel de kolenprijs (mede door extra Russische export) als de CO2-prijs dalen is 

het niet onze verwachting dat deze stijging lang aanhoudt.  
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Dark spread en spark spread 
De dark- en sparkspreads zijn verbeterd nu de dalende fuels en CO2 de powerprijzen 

voorblijven. We verwachten echter dat dit wordt gecorrigeerd en dat de sparkspreads in elk 

geval weer iets zullen dalen. 
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Emissies 

Het mag geen verrassing meer zijn: de CO2-prijzen zijn wederom verder gedaald, ondanks de 

groeiende uitstoot wereldwijd. Op de CO2-conventie in Doha, Qatar spreken momenteel wel 

200 landen met elkaar over strengere maatregelen. Tot nu toe heeft geen enkele maatregel 

geholpen. In 2011 steeg de uitstoot van China en India bijvoorbeeld met respectievelijk 9,9% 

en 7,5%. Ook in Nederland steeg de uitstoot. Terwijl die van de EU in z’n geheel daalde met 

2,8%. Net als in de VS waar de uitstoot 1,8% daalde. In de VS wordt dit hoogst waarschijnlijk 

veroorzaakt doordat vervuilende productie wordt vervangen door het schonere gas. In 

Nederland is dat juist andersom. Hier zet men kolencentrales in, in plaats van gascentrales. 

In bovengenoemde percentages wordt overigens geen rekening gehouden met enige vorm 

van compensatie. De prijs voor emissies in 2012/2013 is week-op-week 13% gedaald en 

maand-op-maand is de daling 28%.  

 

De verwachting van Point Carbon, Deutsche Bank en UniCredit is dat de prijs nog verder kan 

dalen. De vooruitzichten van de bovengenoemde analisten zijn 4 euro, 5 euro en 3,50 euro. 
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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. 

De temperatuur ligt aan het begin van deze maand voortdurend onder het langjarig 

decembergemiddelde van 4 graden.  
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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. 


