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Marktvisie                               

 
Nu Vorige 

week 

Verwachting 
komende 

week 

Hoogste 
2012 

Laagste 
2012 

 
Macro-economisch 

Tijdens de laatste volledige handelsweek van 2012 zijn alle ogen 
gericht op de voortslepende begrotingsonderhandelingen in de VS. 

AEX 343,4 343,9  345 281 

USD per EUR 1,318 1,296  1,35 1,22 

 
Olie 

De prijzen blijven schommelen tussen de 107 en 112 USD per vat 
olie. Dit zal zo blijven tot er meer nieuws over de fiscal cliff is. 

Brent ($) Front month 108,2 106,9  128 89,1 

 
Elektra  (EUR/MWh) 

Door het milde weer dalen de elektriciteitsprijzen. In België en 
Duitsland gaan de prijzen harder naar beneden. Door 
importbeperkingen komt dit Nederland echter niet ten goede. 

Cal 13, base, NL 51,6 52,0  54,8 49,8 

Cal 13, peak, NL 62,2 62,7  66,0 59,9 

 
Gas (EUR/MWh) 

Door hogere temperaturen is de gasprijs gedaald. Deze week werden 
verschillende records gebroken: Rusland en Noorwegen leverden nooit 
eerder zoveel gas aan Europa en Nederland leverde nooit meer aan 
België en de UK.  

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

Day Ahead 27,2 27,7  41,6 20,0 
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Macro-economie 

Afgelopen week  

Sinds vorige week zijn de beurzen iets omlaag gegaan, onder andere door de aanhoudende 

bezorgdheid over de Amerikaanse begrotingscrisis. Bovendien is de industriële productie in de 

Eurozone in oktober met 1,4% gedaald ten opzichte van september. Vanuit China komt 

echter goed nieuws: de inkoopmanagerindex van de Chinese industrie in december is 

gestegen tot het hoogste niveau in 14 maanden. 

 

Tijdens de tweedaagse vergadering van de FED werd besloten dat er nog eens 85 miljard 

geïnvesteerd gaat worden in het opkopen van obligaties. Hiermee wordt de economie verder 

ondersteund (naast het QE3 programma). De FED hoopt dat hiermee de werkloosheid de 

komende jaren flink zal afnemen. 

 

Vooruitblik: fiscal cliff nog steeds toonaangevend 

De stemming werd nog steeds bepaald door de onderhandelingen over het oplossen van de 

‘fiscal cliff’. Afgelopen weekend toonden de Republikeinen zich voor het eerst bereid om 

belastingvoordelen voor de hoogste inkomens af te schaffen. Voorwaarde is wel dat er flink 

wordt bezuinigd op sociale zekerheid. “Er moet nog veel worden geregeld voor het einde van 

het jaar, maar de impasse is in ieder geval doorbroken en de Democraten en Republikeinen 

lijken elkaar te naderen'', aldus handelaar Rob Koenders van Harmony Vermogensbeheer. 

 

De meest waarschijnlijke oplossing is een verhoging van het schuldenplafond. Het 

schuldenplafond werd al in 1917 gecreëerd en is in de afgelopen 30 jaar al 40 keer verhoogd. 

Als er geen nieuwe overeenkomst wordt gesloten, gaat bijvoorbeeld de ondernemersbelasting 

en de belasting voor werknemers omhoog en treden automatisch bezuinigingen in werking,  

onder andere op medicare en defensie. Schattingen geven aan dat de economie in 2013 dan 

met 2,5% zou kunnen krimpen. 
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Wisselkoers (dollar per euro) 

In de afgelopen week is de wisselkoers van de euro verder omhoog gegaan, vanwege de 

onzekerheid over de situatie in de VS. Zoals eerder gemeld zou een verhoging van het 

Amerikaanse schuldenplafond tot inflatie leiden. In dat geval wordt de dollar zwakker. Een 

zwakkere dollar betekent dat de wisselkoers omhoog gaat en dit heeft een opdrijvend effect 

voor de olieprijs in USD.  
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Olie 

Afgelopen week  

De olieprijs is gestegen en ligt weer boven de 108 USD per vat. De dip onder 108 USD is dus 

tijdelijk gebleken. Door het uitblijven van nieuws is de prijs al een tijdje stabiel. Betere 

vooruitzichten voor de Chinese economie (hogere prijs) wegen op tegen zorgen over de 

Amerikaanse economie. 

 

Zoals verwacht heeft OPEC op 12 december besloten de olieproductie onveranderd te houden.  

  

 

 

Week-op-week (ten opzichte van vorige week dinsdag) is de olie in dollars 0,3% gestegen en 

in euro’s 1,5% gedaald. Maand-op-maand is de daling 3,6% in dollars en 6,1% in euro’s. De 

daling is sterker in euro’s omdat de eurowisselkoers omhoog is gegaan. 
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Vooruitblik: ogen blijven op de Amerikaanse begrotingsproblematiek gericht 

Door de stabiele prijs van de afgelopen week beginnen de bollingerbands (technische analyse 

van het gemiddelde en de standaarddeviatie van de prijs) dichter bij elkaar te komen. Als de 

prijzen stabiel blijven en de bollingerbands nog dichter bij elkaar komen, wordt een uitbraak 

waarschijnlijker. Of de prijs naar boven of naar beneden uit gaat vallen, is nog niet te 

voorspellen, hiervoor moeten we naar de fundamentals kijken.   

 

Een zoektocht naar een fundamentele verklaring leidt al snel naar de fiscal cliff. Wordt deze 

opgelost met het verhogen van het schuldenplafond, dan kan de prijs stijgen. Wordt deze niet 

structureel opgelost, dan krimpt de economie en kan de prijs onderuitgaan. 

 

Voor 2013 kijken handelaars vooral naar economische vooruitzichten en mogelijke verdere 

spanningen in het Midden-Oosten. Door de boycot op Iranese olie zijn de olie-inkomsten (een 

belangrijke inkomstenbron voor het land) ten opzichte van vorig jaar gehalveerd. Volgens 

Iranese media staat er een militaire oefening in de Straat van Hormuz gepland voor maart 

2013.
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Gas 

Korte termijn 

Korte-termijnprijzen, zowel in Nederland, België als Engeland, zijn afgelopen week gedaald. 

De prijs voor Nederlands gas met levering in januari stond gisteren (maandag 17 december) 

zelfs op het laagste niveau sinds 5 november. Dit heeft alles te maken met de temperatuur 

die in een groot deel van Europa bovengemiddeld is voor de tijd van het jaar. Bovendien 

breekt de Russische gasproductie en -aanvoer alle records. De Noorse export staat ook op 

recordhoogte: maandagochtend 17 december vloeide 350,4 mcm gas per dag van Noorwegen 

naar Europa.  

 

Verder kwam gisteren een LNG-tanker in de UK aan en wordt er morgen nog een schip 

verwacht. In België arriveren de komende twee weken vier (kleinere) schepen. 

 

Opvallend is dat ook de levering van Nederland naar België vorige week tot een recordvolume 

van 95 mcm kwam. Ook levering van Nederland naar de UK bereikte een dagelijkse record 

van 42 mcm. Meer gas vanuit Rusland naar Duitsland, leidt tot minder gas van Nederland 

naar Duitsland. Tegelijkertijd wordt er wel meer gas van Nederland naar de UK en België 

getransporteerd.  

  

Lange termijn 

De lange termijnprijzen zijn in de afgelopen week gedaald, hoewel minder sterk dan de korte-

termijnprijzen. Omdat we dichtbij het begin van het nieuwe jaar zitten, zorgt de daling van de 

prijs van het eerste kwartaal voor daling in de lange-termijnprijzen. Door stijgende olieprijzen 

blijft de daling beperkt.  

 

De verkiezing van een nieuwe premier in Japan, Shinzo Abe, kan op de lange termijn invloed 

hebben op de gastoevoer naar Europa. Abe staat veel positiever tegenover nucleaire energie 

dan zijn voorganger. 48 van de 50 kernreactoren die Japan heeft, zijn als gevolg van de 

Fukushima-ramp tegenwoordig inactief. Maar als de reactoren worden herstart, heeft Japan 

minder gas nodig, net als minder kolen en olie.  
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Week-op-week staat de Nederlandse Cal13-prijs 0,6% hoger en maand-op-maand 0,1% 

(oftewel 3 eurocent). De Day Ahead-prijs is week-op-week 3,2% en maand-op-maand 1% 

lager. 

 

 

 

Vooruitblik: door warmer weer zouden de prijzen verder kunnen dalen 

Het dagelijkse gashandelaarsrapport van Heren geeft aan dat bij handelaren het gevoel 

overheerst dat de prijzen voor het einde van het jaar verder naar beneden kunnen, als de 

temperaturen hoog blijven. Opwaartse druk zou kunnen plaatsvinden door injecties in 

voorraden of storingen in levering. In de eerste twee (koude) weken van december is er 

ongeveer 10% ingeteerd op de voorraden. Hierdoor zitten we minder vol dan voorgaande 

jaren, maar gezien de lage gasvraag door de economische situatie en de warme dagen die 

komen gaan, maakt nog niemand zich zorgen. 
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De prijs voor oliegeïndexeerd gas wordt geschat op ongeveer 30 EUR per MWh. Het is dus 

onwaarschijnlijk dat de spotprijzen (de korte termijnprijzen) langer dan tijdelijk boven dit 

niveau uitkomen.  

 

Rusland verwacht dat de export naar Europa volgend jaar omhooggaat, van 180,2 bcm dit 

jaar tot ongeveer 196,4 bcm in 2013. Dit komt ook omdat de oliegeïndexeerde prijs in Q1 

lager zal zijn dan in dit kwartaal. Wij weten dit, omdat de oliegeïndexeerde prijs een lagging 

van 6 tot 9 maanden heeft.  

 

Voor de winterprijzen zijn temperatuur en storingen in levering belangrijk. In februari van dit 

jaar werd de prijspiek veroorzaakt door ijskoude temperaturen in Oost- en West-Europa 

tegelijkertijd. Rusland, de grootste leverancier van gas naar West-Europa, kon onder deze 

extreme omstandigheden niet genoeg gas leveren. Deze winter zijn echter drie dingen 

verbeterd. Ten eerste is door het nieuwe Bovanenkovo-gasveld de Russische gasproductie 

tegenwoordig 100 mcm per dag hoger dan gemiddeld en is er meer flexibiliteit in productie 

gecreëerd. Ten tweede is de Oekraïense afhankelijkheid van Russisch gas krimpend. Levering 

van Russisch gas is in 2012 met 30 mcm per dag gedaald. Ten derde zijn de Russische 

voorraden voller dan vorig jaar. Dit vermindert de risico’s op prijspieken in de winter. 

 

Over het algemeen blijft de lage vraag in 2013 op de prijs drukken. Er is nu echter weinig 

handel en dat wordt alleen maar minder.  
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Elektriciteit  

Korte termijn (elektra voor morgen en volgende maand) 

Na een periode van koud weer en daardoor hoge prijzen zijn de korte termijnprijzen nu weer 

flink omlaag gegaan, nu de kou uit de lucht is en dit voorlopig zo blijft.  

 

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 

weer terug op het net komen. 

 

 

 

Week–op-week is de Nederlandse basislastprijs en de pieklastprijs alle twee 0,8% gedaald. 

Maand-op-maand is de basislastprijs 2,5% en de pieklastprijs 0,5% gedaald. 
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Lange termijn 

De lange termijn elektriciteitsprijzen gaan de laatste dagen omlaag. Prijzen in Duitsland, maar 

vooral die in België, gaan erg hard omlaag. Dat laatste vermoedelijk omdat de kerncentrales 

die uit bedrijf zijn (voor inspectie) definitief terug in werken zullen komen. In Nederland is de 

daling minder en stagneert nu zelfs. Dit is waarschijnlijk een gevolg van de nieuwe 

kolenbelasting in combinatie met het feit dat Nederland niet meer uit België en Duitsland kan 

importeren. De grenscapaciteit is beperkt en de import zit gewoonweg vol. De daling in België 

en Duitsland zou iets kunnen doorzetten, maar de verwachting is dat dit wel op een eind 

loopt. 

 

Vooruitblik: lagere korte termijnprijzen verwacht 

Voor de komende periode, tijdens en rondom de kerstdagen, worden erg lage prijzen 

verwacht. Hoe laag is voornamelijk afhankelijk van de wind en temperatuur. De temperatuur 

is mild voorspeld. 
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Dark spread en spark spread 

De spreads in Nederland blijven op een stabiel niveau. In België zakken deze in elkaar omdat 

de brandstofprijzen niet hard dalen, maar de elektriciteitsprijzen wel. De verwachting is dat 

de spreads stabiel en rond het huidige niveaus het jaar uitgaan. 
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Emissies 

Op de CO2-markt is het rustig, in afwachting van een besluit. Vanwege winstnemingen is de 

prijs deze week iets gedaald na de forse stijging vorige week. Zoals eerder gemeld is de 

markt in afwachting van een besluit van de Europese Commissie. Zij beslissen waarschijnlijk 

in februari of en hoeveel certificaten er niet op de markt worden gebracht. Met name Polen 

is tegen het huidige voorstel. Zij zijn bang dat ze hierdoor 1 miljard aan inkomsten 

mislopen. Over de gemelde toenadering van de twee betrokken Duitse ministers is verder 

niets in het nieuws verschenen.  

  

Het International Energy Agency (IEA) voorspelt dat, door de lage CO2-prijzen, kolen de 

dominante rol van olie gaat overnemen in 2017. Zij maken hier wel de kanttekening bij dat de 

gasprijs dan op het huidige niveau moet blijven. Daarnaast meldt de Japanse overheid dat zij 

hun emissietargets zullen verlagen, dus meer zullen uitstoten. 

 

De prijs voor emissies in 2012-2013 is week-op-week 8,5% gedaald maar maand-op-maand 

is de daling maar 3,6%. 
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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. 


