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Marktvisie                               

 
Nu of 

31/12 

Vorige 

keer 

Verwachting 

komende 

week 

Hoogste 

2012 

Laagste 

2012 

 

Macro-economisch 
De overeenkomst tussen de Democraten en Republikeinen zorgt voor 
nieuwe toppen op de beurzen. Het is afwachten hoe de bedrijfscijfers 
uitpakken. 

AEX 350,4 349,8  345 281 

USD per EUR 1,31 1,315  1,35 1,22 

 

Olie 
De 112 USD grens lijkt stabiel. De spread tussen WTI en Brent loopt 

terug. Hierdoor wordt Brent goedkoper 

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

 

Elektra  (EUR/MWh) Stabiele prijzen in afwachting van de CO2-beslissing later dit jaar. 

Cal 14, base, NL 49,25 49,35  54,30 49,20 

Cal 14, peak, NL 60,25 60,00  66,15 59,70 

 

Gas (EUR/MWh) Na een dip tot 25,60 is de DA-prijs nu weer opgelopen. Olie houdt de 

cal-prijs ook boven de 27 Euro per MWh. 

Cal 14 27,50 27,30  28.27 25.0 

Day Ahead 27,15 26,2  41,6 20,0 
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Macro-economie 

Afgelopen week: S&P 500 op hoogste punt in 5 jaar 

Afgelopen vrijdag sloot de S&P 500 (de Amerikaanse variant van de AEX-index) op het 

hoogste punt in de afgelopen 5 jaar. Er heerst dus duidelijk een opgewekte sfeer onder de 

Amerikaanse beleggers. Ondanks dat vrijdag bekend werd dat het werkloosheidspercentage in 

de VS onverminderd hoog is (7,8%). Op de arbeidsmarkt zien we dus nog geen herstel.  

De Nikkei, de beurs van Japan, is vanaf 14 november vorig jaar gestegen tot het hoogste 

punt van 10743 gisteren. Dat is een stijging van maar liefst 24,7% en dat zonder enige 

correctie. Het is duidelijk dat men ook in Japan hoop heeft op herstel. Maar daar lijkt een 

kleine correctie nu voor de hand te liggen.  

 

Vooruitblik: kickoff cijferseizoen 

Vanavond na de beurs is het zoals gebruikelijk aan Alcoa om het cijferseizoen af te trappen. 

Zij zullen dan ook als eerste hun Q4 en 2012-resultaten bekendmaken. Nu de fiscal cliff 

voorkomen is en het nog meer dan een maand duurt voordat de volgende politieke uitdaging 

zich aandient, lijken bedrijfscijfers de markt te domineren. Uit de voorproefjes die 21 

bedrijven via onder andere Reuters bekend hebben gemaakt, blijkt dat in 61% van de 

gevallen de resultaten beter zijn dan verwacht. Voor de goede orde, met de volgende 

politieke uitdaging bedoelen we het opnieuw verhogen van het Amerikaanse schuldenplafond. 

 

Wisselkoers (dollar per euro) 

De euro zit met een koers van 1,31 gevangen tussen het laagste punt van afgelopen vrijdag 

op 1,299 en het hoogste punt (1,329) twee dagen eerder. Deze week zal de focus van 

analisten en beleggers op de Europese Centrale Bank liggen, die donderdag een meeting op 

de agenda heeft staan. Ook de Bank of England heeft op dat moment een persconferentie 

gepland. Echter is het in de UK meer waarschijnlijk dat de rente gelijk blijft. Op het Europese 

vasteland zou het kunnen zijn dat de rente verlaagd wordt. Vandaag komen naast de Duitse 

fabrieksorders en retail sales, cijfers over de Europese werkloosheid naar buiten.  
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Olie 

Afgelopen week 

De afgelopen week is de olieprijs niet boven de ‘grens’ van 112 USD per vat uitgekomen. En 

met het online komen van de seaway pipeline is het waarschijnlijk dat de prijs daar ook niet 

zomaar bovenuit zal komen. Onverwachte dingen in het Midden-Oosten buiten beschouwing 

gelaten.  

 

De seaway pipeline is een pijpleiding waardoor olie van Cushing 500 miles verderop naar de 

raffinaderijen aan de Golf van Mexico kan worden getransporteerd. Momenteel is er 

voldoende olie in Cushing, echter, er is een tekort aan de kust. Dit wordt nog aangevuld met 

Brent. Zodra de pijpleiding operationeel is, kunnen 200.000 vaten Brent worden vervangen 

door WTI. Hierdoor zal de spread (het verschil in prijs) tussen beide producten afnemen. 
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De afgelopen week is er ongeveer 1% aan waarde toegevoegd aan de olieprijs in USD. Door 

de daling van de euro is de stijging in euro’s 2%. Ten opzichte van een maand geleden zijn de 

prijzen in USD en euro respectievelijk met 4% en 3% gestegen. 

 

 

 

Vooruitblik: ogen blijven op de Amerikaanse begrotingsproblematiek gericht 

De komende week zal naast de bedrijfscijfers veel aandacht zijn voor het debat rondom het 

Amerikaanse schuldenplafond. Dit debat zal oplaaien en pas echt in het openbaar worden 

gevoerd in februari, als het geld op raakt. Tot die tijd focust de markt zich op de ECB-meeting 

aanstaande donderdag en op de Chinese data rondom inflatie en handel die ook aan het einde 

van de week naar buiten komen.  
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Vindt u het interessant om deze data zelf eens in te zien? Kijk op www.investing.com. Dit is 

een website waarop heel veel data en prijzen staan. 

 

Gas 

Korte termijn 

Er komen winterse temperaturen aan en dat is terug te zien in de korte termijnprijzen. 

Daalden we in de nieuwjaarsweek nog tot 25,60 euro per MWh, vandaag staat er weer 

‘gewoon’ 27,20 euro per MWh op de borden. Gisteren schrok de markt nog even van een 

korte storing in Noorwegen, maar deze werd snel opgelost.  

Als we terugkijken naar december, zien we onder andere dat het Nederlandse Groningenveld 

prima in staat is om de benodigde flexibiliteit te leveren tijdens een periode van kou zoals we 

die in december hebben gehad. Daarnaast zien we dat de Russische productie flink is 

toegenomen. Dat komt door het Bonvanenkovoveld dat compenseert voor andere velden die 

langzaam uitsterven. Dit gas komt ook naar Nederland via de Nordstream en de NEL die sinds 

1 januari van dit jaar gas is gaan transporteren.  

 

Total meldde gisteren dat ze het Elgin Franklin veld, dat uit de running is sinds maart vorig 

jaar, waarschijnlijk aan het einde van dit kwartaal terug online hebben. Dat is wederom 

uitstel. De verwachting was dat dit veld afgelopen december weer terug zou zijn. De 

productie van Elgin Franklin is normaliter ongeveer 15 mcm per dag en zou weer wat 

flexibiliteit kunnen terugbrengen op de Engelse markt.  

 

Lange termijn 

Prijzen voor cal14 zijn zowel in Nederland als in België gestegen. In België met 2,6% zelfs 

een procentpunt meer dan in Nederland. Dat komt onder meer door de daling van de euro en 

de stijging van olie sinds 31 december.  

Vorig jaar hadden we een heel extreem eerste kwartaal met zeer veel vraag in februari en 

heel weinig vraag in maart. Wellicht dat een meer stabiel eerste kwartaal dit jaar de prijs voor 

cal14 iets kan drukken. Daarnaast zien we dat er steeds meer bedrijven zijn die hun productie 

verhuizen naar de VS waar de prijzen flink lager liggen. Voor gas geleverd in december 

betaalde men op het hoogtepunt eind november 4$ per mmtbu. Dat is ongeveer 10,50 euro 
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per MWh. Momenteel wordt er februarigas ongeveer 3,30 usd per mmbtu gevraagd. Dit komt 

overeen met +/- 8,70 Euro per MWh.  

 

  

 

Vooruitblik: blijft het lang genoeg koud om de voorraden leeg te maken? 

Als we vooruitblikken dan is duidelijk dat de stroomproductie de zwakke schakel blijft als het 

om de vraag naar gas gaat. Daarnaast zien we dat er in het algemeen veel aan gedaan wordt 

om gas van de markt te houden. Hieronder scharen we dan onder meer de lagere output van 

de Nederlandse gasvelden. Dit komt inclusief de koude weken in december lager uit. Ook 

wordt er meer LNG herladen en van het Europese continent weggehouden. In bijvoorbeeld 

Frankrijk en Spanje, maar ook in Zeebrugge. Brazilië neemt veel van dit LNG af aangezien ze 

daar kampen met droogte.  

De enige die niet mee lijkt te doen en nog steeds op volle toeren blijft leveren is Noorwegen. 

Voor de komende weken is het vooral interessant om de voorraden in de gaten te houden. De 
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aankomende kou zou ervoor moeten gaan zorgen dat er plaats wordt gemaakt voor een 

nieuwe cyclus.  

 

 

Elektriciteit  

Korte termijn (elektra voor morgen en volgende maand) 

Prijzen zijn weer op het niveau van voor de kerstdagen, maar toch redelijk laag door het 

milde weer. Alleen het weer zal voorlopig invloed hebben op de prijzen. Capaciteit lijkt er nog 

steeds meer dan voldoende. 
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Lange termijn 

De markt lijkt nog steeds in dubio wat betreft de keuze omhoog of omlaag. Voorlopig zijn we 

wat omhoog gegaan op basis van de stijging van de gasprijs.  Zoals gezegd zijn er nog geen 

aanwijzingen waaruit kan worden opgemaakt waar de markt heen wil. 

 

Vooruitblik:  

De vooruitblik is ten opzichte van vorige week onveranderd. We kijken uit naar wijzigingen 

voor wat betreft het CO2-beleid. Deze komen niet voor februari op de agenda. Fors 

meevallende bedrijfscijfers zouden voor iets van opwaartse druk kunnen zorgen.  

 

Dark spread en spark spread 

De spreads voor Cal14 liggen beduidend onder de niveaus die we in 2012 zagen voor Cal13. 

Hierdoor zullen nog minder centrales rendabel draaien. Of ze ook kunnen worden 

afgeschakeld blijft de vraag. Er is immers een bepaalde backup capaciteit vereist waardoor 

centrales ook als ze niet rendabel zijn, moeten blijven draaien. 
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Emissies 

De veiling van 3,5 miljoen certificaten vandaag trok ongeveer 2,5 keer meer kopers dan er 

certificaten waren. Echter was de uiteindelijke verkoopprijs van 6,35 euro/t 10 eurocent onder 

de marktprijs. Er worden dit jaar ongeveer 820 miljoen certificaten geveild.  

 

Bij een poll onder analisten door Reuters daalde de voorspelde prijs 11% ten opzichte van 

december vorig jaar. Men verwacht nu een gemiddelde prijs over dit jaar van 7,54 euro. Let 

wel, dat is ongeveer een euro hoger dan de actuele marktprijs. Of de prijs ook daadwerkelijk 

zal stijgen, hangt zoals bekend af van de maatregelen die genomen worden door Brussel. 

Zodra bekend wordt of en hoeveel certificaten er van de markt worden gehouden, kan de prijs 

omhoog of omlaag. Door het uitstel van deze beslissing daalt dus de verwachte prijs van 

analisten.  
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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. 


