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Marktvisie                               

 
Nu of 

31/12 

Vorige 

keer 

Verwachting 

komende 

week 

Hoogste 

2012 

Laagste 

2012 

 

Macro-economisch 
In de VS is een akkoord bereikt over de fiscal cliff. Een verhoging van 
het schuldenplafond lijkt echter onvermijdelijk.  

AEX 349,8 343,4  345 281 

USD per EUR 1,315 1,318  1,35 1,22 

 

Olie 
Door de positiviteit op de financiële beurzen stijgt ook de olieprijs. 
Echter is het de vraag of er daadwerkelijk meer olie wordt gebruikt.  

Brent ($) Front month 111,8 108,2  128 89,1 

 

Elektra  (EUR/MWh)  

Cal 13, base, NL 50.75 51,6  54,8 49,8 

Cal 14, base, NL 49.35   54.3 49.20 

Cal 13 peak, NL 61.15 62,2  66,0 59,9 

Cal 14, peak, NL 60   66.15 59.70 

 

Gas (EUR/MWh) Door de hoge temperaturen loopt de korte termijngasprijs terug. Olie 
houdt de prijzen verderop in de curve echter hoog. 

Cal 13 26.50 27,1  28,1 25,0 

Cal 14 27.30   28.27 25.0 

Day Ahead 26,2 27,2  41,6 20,0 
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Macro-economie 

Afgelopen week: Obama tekent de deal… 

Obama heeft gisteren de deal tussen de Democraten en Republikeinen ondertekend. Hiermee 

lijkt de fiscal cliff afgewend. De beurskoersen sprongen omhoog… maar voor hoelang? 

Waarschijnlijk zijn er in februari al niet meer genoeg dollars in kas om alle overheidsuitgaven 

te betalen. Dat zijn zorgen voor later. Nu gaat het goed (in de VS tenminste…). 

 

Naast het goede nieuws over de belastingkloof kwamen gisteren ook andere goede cijfers 

naar buiten. Zo stegen de verwachtingen van inkoopmanagers naar 50,7. In China was het 

zowaar nog beter. Daar steeg een vergelijkbaar getal naar 56,1. Dit kwam van 55,6 in 

november.  

 

Ook in Europa kwamen vergelijkbare cijfers naar buiten. En kortweg vielen deze tegen. De 

Europese inkopers voorspellen allemaal een verdere krimp. Zo was bijvoorbeeld het Duitse 

getal 46,0 in plaats van de verwachte 46,3. Alles boven de 50 geeft bij deze indexen aan dat 

er sprake is van groei. Onder de 50 is er krimp. In het Europese geval is er dus meer krimp 

dan de maand daarvoor (en dan verwacht). Onder andere hierdoor werd de euro zwakker. 

Met name omdat vergelijkbare getallen in de VS (50,7) en China (56,1) meevallen. 

 

Vooruitblik: banencijfers en schuldenplafond 

Deze week moeten we eerst bijkomen van de 2% stijging van afgelopen woensdag. 

Vervolgens kijken investeerders uit naar de banencijfers in de VS. Deze zijn de afgelopen 

weken niet echt verbeterd. Dus het is niet ondenkbaar dat er wat winsten genomen zullen 

worden. De komende maanden zullen in het teken staan van de Italiaanse verkiezingen en 

het Amerikaanse schuldenplafond dat verhoogd moet worden. 
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Wisselkoers (dollar per euro) 

De hoogste stand van de euro in 2012 was op 24 februari, net voordat de ECB bekend maakte 

de banken te helpen met een investering van 700 miljard euro. De laagste eurostand was op 

24 juli, net voordat Mario Draghi (voorzitter van de ECB), bekend maakte er alles aan te doen 

om de euro te redden. Door de Griekse verkiezingen en de Amerikaanse belastingkloof steeg 

de euro weer tot de recente hoogtes. De huidige Amerikaanse oplossing voor de fiscal cliff  

houdt in dat het schuldenplafond verhoogd moet worden. Hiervoor zijn extra dollars nodig en 

dat maakt dat de munt minder waard wordt. Onder invloed van de cijfers die gisteren bekend 

gemaakt zijn, liep de euro weer een deukje op.  
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Olie 

Afgelopen week  

Door het voorlopig afwenden van de fiscal cliff en de waarschijnlijke verhoging van het 

schuldenplafond, stijgt de olieprijs. En dat terwijl de voorraden olie minder dalen dan 

verwacht en de voorraden benzine hard oplopen. Dat laatste zou een teken kunnen zijn dat 

consumenten het niet afnemen en dus hun geld in hun zak houden. 

  

 

 

In de laatste twee weken van het jaar is de prijs ongeveer 0,7% gestegen. In euro’s zelfs 

1,5%. Maand op maand is dat andersom. Ten opzichte van eind november is de olieprijs in 

dollars gestegen met 1,5% en in euro’s gedaald met 0,67%. Door verhoogde accijnzen zien 

wij daar aan de pomp niets van terug. 
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Vooruitblik: ogen blijven op de Amerikaanse begrotingsproblematiek gericht 

In verband met de feestdagen worden de publicaties van de voorraden in de VS pas 

aanstaande vrijdag verwacht. Hieruit moeten we kunnen afleiden of er tijdens de feestdagen 

veel is gereden of dat mensen de auto hebben laten staan. Daarnaast volgen er belangrijke 

werkloosheidscijfers die van invloed kunnen zijn. Het is dus afwachten of de huidige 112 USD 

per vat doorbroken zal worden. Met de discussie over het schuldenplafond in het vooruitzicht 

zouden ook hier eerst wat winsten genomen kunnen worden.  

 

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

maart 2013. 

 

Gas 

Korte termijn 

Alles behalve DA stijgt, omdat de olieprijs stijgt. De aanvoer is stabiel en door de hoge 

temperatuur is de vraag laag. In Noorwegen is het Skarv veld online gekomen op 

oudejaarsdag. Dit veld bevat 49 bcm en kan 19 mcm per dag naar de markt brengen. Dit 

gebeurt niet meteen, maar zorgt wel voor extra flexibiliteit aan de Noorse productiekant. Al 

moet daar bij opgemerkt worden dat dit gas via de Kåstø fabriek naar het Europese vasteland 

komt. Ook zijn er regelmatig storingen op die plek. 

 

Lange termijn 

De laatste twee weken van 2012 zijn de lange termijnprijzen iets gedaald. Cal13 verloor 2% 

en Cal14 iets meer dan 1%. Door de stijging van de olieprijzen zijn de prijzen gisteren weer 

opgelopen. De hoogste prijzen in 2012 voor Cal13 en Cal14 waren respectievelijk 28 en 28,27 

euro per MWh. De laagste prijzen waren 25,05 euro per MWh voor beide jaren. Dat was net 

voordat er in Griekenland gestemd werd over een nieuwe regering en daarnaast olie op het 

laagste punt stond.  
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Vooruitblik: Gaan we gas nog ergens voor gebruiken? 

Er wordt minder en minder gas verbruikt. Met name in de powersector verbranden we door de 

hoge prijs ten opzichte van de prijs met kolen en de toenemende energie uit wind en zon heel 

weinig gas. Daar komt nog bij dat er weinig gas wordt verbruikt door huishoudens omdat het 

relatief warm is.  Ook in de industrie wordt er minder verbruikt, omdat het goedkoper is om in 

de VS te produceren. Je zou vermoeden dat de prijs kan zakken. Ware het niet dat 

Noorwegen en Rusland prima in staat zijn om de aanvoer te reguleren. En met de huidige 

prijzen komt er relatief weinig LNG onze kant op. Volgende week zullen we in de weekly de 

cal14 grafieken opnemen. 
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Elektriciteit  

Korte termijn (elektra voor morgen en volgende maand) 

 

Lagere prijzen de afgelopen week, natuurlijk door de lage vraag tijdens de feestdagen. Het 

weer is mild met aardig wat wind en we verwachten daardoor iets lagere prijzen dan normaal 

voor deze tijd van het jaar. 

 

 

 

In de laatste weken van het jaar zijn de Cal13 prijzen 1,5 tot 2% gedaald. Dat komt, naast 

dalende gasprijzen, door dalende kolen en CO2-prijzen. De hoogste prijzen van het jaar 

(54,80 euro per MWh voor base-levering 2013 en 66 euro per MWh voor pieklevering 2013) 

bereikten we op 27 februari, toen ook CO2 op z’n top stond. Vervolgens zijn we gezakt naar 

49,80 euro per MWh en 59,85 euro per MWh. Dit was vlak voor de Griekse verkiezingen. 
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Lange termijn 

Power opende lager deze week in Cal14, nadat de laatste tien dagen van 2012 weinig 

beweging lieten zien. Over het algemeen is men niet erg positief over de vooruitzichten. 

 

Vooruitblik:  

Het is afwachten wat er op het CO2-vlak gaat gebeuren. Volgende week nemen we in de 

weekly de cal14 grafieken op.  

 

Dark spread en spark spread 

Deze staan op het hetzelfde niveau als de Cal13 halverwege december 2012. We hebben nog 

geen duidelijke aanwijzingen welke richting het op zal gaan. Volgende week nemen we in de 

weekly de cal14 grafieken op. 
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Emissies 

Normaal gesproken stijgt de prijs van certificaten tegelijkertijd met de olieprijs. Momenteel 

ontbreekt daarvoor de positieve outlook in Europa. We moeten ook nog maar zien of de 

Europese Commissie in staat is het plan om 900 miljoen certificaten van de markt te halen in 

2013-2015 overeind kan houden. Zo niet, dan zou de prijs terug kunnen vallen tot 3 euro.  

 

De hoogste prijs voor emissies bereikten we zoals gezegd op 27 februari, op basis van hoop 

op strengere maatregelen vanuit Brussel. Vervolgens is de prijs het hele jaar door gedaald. 

Tot 5,72 op 4 december. Toen kwam bovenstaand plan naar buiten. 
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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. 


