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Marktvisie                               

 
Nu Vorige 

week 

Verwachting 
komende 

week 

Hoogste 
2012 

Laagste 
2012 

 
Macro-economisch 

De Europese Centrale Bank verwacht dat de Europese economie in 
2013 gaat krimpen. Desondanks gaat de eindejaarsrally op de 
beurzen door. 

AEX 343,9 339,0  344 281 

USD per EUR 1,296 1,306  1,35 1,22 

 
Olie 

 

De olieprijs is nog wat verder gedaald. Er heerst scepsis over het 
herstel van de Amerikaanse en Europese economieën en de daaraan 
gekoppelde vraag naar olie. 

Brent ($) Front month 106,9 110,6  131 89,1 

 
Elektra  (EUR/MWh) 

De pieklastprijs stijgt door de plotseling hogere prijs voor CO2. Er is 
weinig ruimte voor verdere daling van de basislastprijs. 

Cal 13, base, NL 52,0 52,6  54,8 49,8 

Cal 13, peak, NL 62,7 62,4  66,0 59,9 

 
Gas (EUR/MWh) 

Door het koude weer gingen de prijzen flink omhoog. Later in de week 
daalden de prijzen weer door de hogere temperaturen en dalende 
olieprijs.  

Cal 13 27,3 27,5  28,1 25,0 

Day Ahead 27,7 28,10  41,6 20,0 

 



   Energie Marktinformatie  
   11-12-2012 
  
                                 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. 
 

 

3

Macro-economie 

Afgelopen week  

Beleggers wegen deze week goed nieuws uit Griekenland af tegen de politieke onzekerheid in 

Italië en de slechte economische verwachtingen voor volgend jaar. Afgelopen week bleek dat  

het opkopen van de Griekse staatsschulden volgens plan verloopt. Daarmee krimpt de 

staatsschuld naar verwachting met 20 miljard euro. Vanaf de andere kant van de Adriatische 

Zee, Italië, komt echter slecht nieuws. Zodra het parlement een aantal financieel-

economische maatregelen heeft genomen, stapt de technocraat Mario Monti op als premier. 

De door schandalen omgeven Berlusconi heeft al aangekondigd dat hij mee gaat doen met 

nieuwe verkiezingen. De Italiaanse beurzen reageerden hier erg negatief op: de beurs viel 3% 

en de Italiaanse tienjarige rente steeg tot 4,82%. Een week geleden stond de rente op 

4,44%, het laagste niveau dit jaar. 

 

Vorige week heeft de Europese Centrale Bank de rente ongewijzigd gelaten. Dit is conform 

verwachtingen. Wel is de economische groeiverwachting voor 2013 sterk naar beneden 

bijgesteld. De verwachting is dat de economie in de eurozone in 2013 met 0,3% gaat krimpen 

en pas in 2014 weer gaat groeien. Volgens de nieuwe voorspellingen van De Nederlandse 

Bank gaat de Nederlandse economie in 2013 zelfs met 0,6% krimpen en loopt daarmee de 

werkloosheid sterk op. 

 

Ondanks tegenvallende cijfers en slecht nieuws staan de beurzen op het hoogste punt sinds 

begin 2012 en blijven stijgen. Slecht nieuws, zoals de tegenvallende  

groeicijfers uit de UK, afnemende industriële productie in Duitsland en lagere 

detailhandelsverkopen, lijken beleggers te negeren. Mogelijk beschermen handelaren hun 

posities en willen ze de prijzen hoog houden tot het einde van het jaar, zodat ze hun bonus 

kunnen incasseren. 
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Vooruitblik: eindejaarsrally? 

Slecht nieuws wordt nog altijd genegeerd. De vraag is of de markt ook eventueel slecht 

nieuws over de fiscale klif gaat negeren of dat de eindejaarsrally doorgaat. 

 

De onderhandelingen over de begrotingscrisis in de Verenigde Staten zijn maandag door het 

Witte Huis en de Republikeinen voortgezet, maar nog niets wijst erop dat er spoedig een 

compromis wordt bereikt. Toch schrijft de financiële website BeursGorilla dat er wellicht een 

deal kan worden gesloten.  

 

Woensdag vergadert de Amerikaanse Centrale Bank (de FED). Dit is een belangrijke 

gebeurtenis deze week. De verwachting is namelijk dat ze het  

opkopen van assets onder de QE3-stimulusprogramma zullen verhogen. ‘Operation Twist’ 

eindigt in december, dus een verhoging van de stimulus via QE3 is nodig om het 

stimulusniveau constant te houden. 

 

Volgende week komt ook het Centraal Plan Bureau met nieuwe voorspellingen. Eerder waren 

zij positiever dan De Nederlandse Bank over de Nederlandse economie. Zij gingen toen uit 

van een groei van 0,75% in 2013. Het is afwachten of ze zo positief blijven. 
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Wisselkoers (dollar per euro) 

De naar beneden bijgestelde verwachtingen van de Europese economische groei was niet te 

zien op de beurzen, maar wel in de wisselkoers. De euro deed hierdoor donderdag een stap 

naar beneden.  

 

Een verstandige langdurige oplossing voor de Amerikaanse begrotingsproblemen zou de dollar 

sterker kunnen maken. Maar de kans is groot dat de dollar door de fiscal cliff zwakker wordt. 

Als de politici geen compromis kunnen sluiten, gaat de economie achteruit. Dit gaat leiden tot 

een zwakkere dollar. Als de oplossing is: geld bijdrukken (en het schuldenplafond verhogen) 

loopt de Amerikaanse inflatie op. In dat geval wordt de dollar ook zwakker. Een zwakkere 

dollar betekent dat men meer dollar per euro krijgt, oftewel de wisselkoers omhoog gaat. Dit 

heeft een opdrijvend effect voor de olieprijs in USD.  
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Olie 

Afgelopen week  

De beurzen reageerden niet op de door de ECB naar beneden gestelde groeiverwachtingen 

voor 2013 (zie het macro-economie stuk), maar de wisselkoers en de olieprijs wel. Minder 

economische groei leidt tot minder vraag naar olie.  Dit zet de prijzen onder neerwaartse 

druk. De olieprijs zakte hierdoor donderdag onder 108 dollar per vat olie. 

 

Uit de VS kwam woensdag ook het bericht dat de olieprijs naar beneden drukte. De 

Amerikaanse benzinevoorraden waren 7,9 miljoen groter dan de week daarvoor, terwijl 

men op een toename van 1,7 miljoen vaten rekende. Er wordt dus door de consumenten 

duidelijk minder besteed. Deze lager vraag resulteert in een lagere prijs. 
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De olieprijs is licht hersteld ten opzichte van de flinke daling eind vorige week, maar blijft 

onder de 108 dollar per vat olie.  Week-op-week (ten opzichte van vorige week dinsdag) is de 

olie in dollars 2,9% en in euro’s 1,82% gedaald. Maand-op-maand is de daling 1,4% in dollars 

en 3,3% in euro’s.  

 

Vooruitblik: doorbreken van $108 maakt verdere daling meer waarschijnlijk 

De Amerikaanse begrotingsproblematiek dreigt ook in de VS de economische groei te 

verminderen. Hierdoor kan de olieprijs omlaag gaan. Als de oplossing voor de ‘fiscal cliff’ tot 

inflatie leidt, gaan de prijzen in dollars echter omhoog. Inflatie leidt ook tot veranderingen in 

de wisselkoers. De prijs in euro’s verandert dus minder.  

 

In de afgelopen weken heeft de prijs in een zijwaartse beweging tussen 108 en 112 gemaakt. 

Omdat de prijs door het technische steunniveau is gebroken, ligt het volgende steunniveau op 

103 dollar per vat olie. Deze prijs is ook boven de $100 die OPEC graag ziet. 

 

Woensdag 12 december komt OPEC in Wenen bij elkaar. De verwachting is dat de 

olieproductie gelijk blijft, ook al is de productie iets hoger dan de vraag. Als de prijs onder 

$100 gaat, kan dit veranderen.  
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Gas 

Korte termijn 

De korte-termijnprijzen gingen vorige week flink omhoog vanwege het ijskoude weer. Er werd 

veel gas naar de UK verscheept, mede doordat ze daar nog geen gebruik konden maken van 

50% van de capaciteit van Rough, de grote voorraad in de UK. Hierdoor zijn recordhoge 

volumes gas via de Interconnector-pijpleiding van België naar Engeland getransporteerd. Op 

donderdag was de Interconnector gasflow 46 mcm/d, het hoogste niveau in 3 jaar. Minder 

aanvoer van LNG wordt dus gecompenseerd door meer gas uit België.  

 

Sinds eind vorige week gaan de prijzen weer omhoog. De temperatuur loopt langzaam op. 

Gasaanvoer uit Rusland gaat omhoog en Rough is weer online na onderhoud. 

  

 

Lange termijn 
De lange-termijnprijzen dalen mee met olie en de slechtere economische verwachtingen. De 
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Cal13 wordt ook beïnvloed door de korte-termijnprijzen voor het eerste kwartaal omdat we 
dichtbij het begin van het nieuwe jaar zitten. 
 

Week-op-week staat de Nederlandse Cal13-prijs 0,5% lager, maar maand-op-maand 0,6% 
hoger. De Day Ahead-prijs is week-op-week 1,2% lager maar maand-op-maand 2,1% hoger. 

 

Vooruitblik: onderhoud in Noorwegen en warmer weer vanaf eind deze week 

De hogere prijzen vorige week werden veroorzaakt door het koude weer en daardoor hogere 

vraag. In de winter zijn de prijzen, vooral korte-termijnprijzen, zeer weersgevoelig. Omdat 

het nog maar december is, werkt een beetje extra kou al snel op de zenuwen. In de komende 

dagen is de vraag in Europa wel hoger dan normaal, maar vanaf vrijdag wordt het weer 

warmer.  

 

Warmer weer kan tot lagere prijzen leiden, maar tot vrijdag blijft het dus kouder dan normaal 

voor de tijd van het jaar. Bovendien is er vanaf vandaag tot 15 december gepland onderhoud 

in Noorwegen. Hierdoor zal de leveringscapaciteit 32 mcm/d lager zal zijn. Verder is door het 

koude weer gas uit de voorraden gehaald wat de neerwaartse druk (mogelijkheid tot 

prijsdaling) iets verlicht in de komende maanden. Als eind december echter warm wordt en 

de prijzen dalen, is het mogelijk dat men weer gas in de voorraden stopt. 

  

Gezien de lage vraag is er geen reden om te vrezen voor langdurig hoge prijzen. Door de 

stabiele olieprijs (en omdat de gasprijs dicht bij het olieplafond zit) zullen Cal14 en Cal15 niet 

noemenswaardig stijgen . 

 

Later deze maand wordt ook het Elgin Franklin-veld dat sinds dit voorjaar uit productie is 

weer terug verwacht. Als dit helemaal terugkomt, kan dit 15 mcm per dag aan volume 

toevoegen.   
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Meer LNG van VS  op lange termijn (10 jaar)? 

De conclusie van een rapport in opdracht van het Amerikaanse ministerie van Energie is dat 

het goed zou zijn voor de Amerikaanse economie als zij schalie gas in de vorm van LNG 

zouden exporteren. Het huidige beleid van Obama laat dat nog niet toe. Voornamelijk omdat 

zij bang zijn dat Amerikanen dan zelf meer moeten gaan betalen voor het verwarmen van hun 

huizen en voor goederenproductie. Milieu- en consumentenorganisaties zijn er ook tegen. Als 

LNG-export wel toegelaten wordt, kan over een aantal jaar de LNG-prijs in Europa omlaag 

gaan.  
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Elektriciteit  

Korte termijn (elektra voor morgen en volgende maand) 

De prijzen werden flink opgejaagd, maar uiteindelijk blijken ze op de dag van levering veel 

lager dan in de week daarvoor. De oorzaak is de aanhoudende kou.  

 

In België speelt mee dat er nog steeds twee kerncentrales uit bedrijf zijn en dat daardoor een 

mogelijk tekort gaat ontstaan bij stevige kou. De verwachting is dat de centrales in februari 

terug op het net komen. 

 

 

Lange termijn 

De basislastprijs daalt, maar opvallend genoeg blijft de pieklastprijs gelijk, of stijgt zelfs. De 

basislastprijs is afhankelijk van de prijs van kolen en economische groei. De daling hiervan is 

dus geen verrassing. De pieklastprijzen zijn echter afhankelijk van gas- en emissierechten. 
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Door de stijging in CO2 lopen deze dus op. Het verschil tussen de basislast- en pieklastprijs 

wordt dus groter, maar de verwachting is dat het verschil niet veel verder op gaat lopen.  

 

De basislastprijs in België en Duitsland daalt ook nog steeds. 

 

Week–op-week is de Nederlandse basislastprijs 0,9% gedaald maar de pieklastprijs 0,3% 

gestegen. Maand-op-maand is de basislastprijs 3,7% en de pieklastprijs 0,6% gedaald. 

 

Vooruitblik:  

De verwachting is dat de reuring rond het opjagen van prijzen eind deze week voorbij is en 

dat de prijzen laag blijven. De temperatuur stijgt, dit kan lagere prijzen geven. 

 



   Energie Marktinformatie  
   11-12-2012 
  
                                 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

Dark spread en spark spread 

De kolenprijs en de gasprijs zijn aan het dalen. CO2 is echter gestegen, dit zorgt ervoor dat 

de spark- en darkspreads niet verbeteren. 
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Emissies 

De prijs van certificaten (die laag is omdat er simpelweg veel te veel zijn) loopt nu op door 

mogelijke overeenstemming met de Duitse ministers. Het Europese parlement heeft een 

voorstel gedaan waar in tegenstelling tot eerdere berichten pas volgend jaar over gestemd 

gaat worden en niet al op 13 december. In het voorstel worden 900 miljoen certificaten van 

de markt afgehouden in de periode 2013-2015 en weer op de markt gebracht in 2019-2020. 

Deze plannen worden (nog) niet ondersteund door Duitsland. De Duitse ministers van milieu 

en economie moeten het eerst eens worden. Nu lijkt het erop dat zij dicht bij een akkoord zijn 

waardoor de prijzen stijgen 

 

De prijs voor emissies in 2012-2013 is week-op-week bijna 30% omhoog, maar maand-op-

maand meer dan 10% gedaald.  

 

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. 
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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. 


