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Marktvisie                               

 

Nu  
Vorige 

keer 

Verwachting 

komende 

week 

Hoogste 

2012 

Laagste 

2012 

 

Macro-economisch 
De slechte economische bedrijfsresultaten drukken op de financiële 
beurzen. 

AEX 347,3 350,4  345 281 

USD per EUR 1,33 1,31  1,35 1,22 

 

Olie 
De prijs blijft stabiel tussen 110 en 112 USD. De markt is optimistisch 
over het aanbod. 

Brent ($) Front month 110,9 111,2  128 89,1 

 

Elektra  (EUR/MWh) 
Omdat de gasprijs niet omhoog is gegaan, is er geen prijspiek in de 
elektraprijs, ondanks het koude weer. 

Cal 14, base, NL 48,25 49,25  54,30 49,20 

Cal 14, peak, NL 58,90 60,25  66,15 59,70 

 

Gas (EUR/MWh) Lagere prijzen ondanks koud weer. Nederlandse productie gaat flink 

omhoog en levering van Noorwegen en Rusland stabiel. 

Cal 14 26,85 27,50  28.27 25.0 

Day Ahead 26,62 27,15  41,6 20,0 
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Macro-economie 

Afgelopen week: Het kwartaalcijferseizoen is begonnen 

De Nederlandse beurs daalde afgelopen week. Het kwartaalcijferseizoen werd afgetrapt met 

slechte resultaten van onder andere TNT en PostNL. Dit drukt op de koers. Bovendien kwam 

president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB)  donderdag met sombere 

woorden over de economische ontwikkeling van de eurozone. In de beleidsvergadering werd 

zoals verwacht besloten om de rente onveranderd op 0,75% te houden. 

 

Aan de andere kant van de wereld, in China, is de exportgroei sterker dan verwacht. Er 

worden stevige winsten geboekt door speculatie op meer buitenlandse investeringen. Dit 

moeten we echter wel met een korreltje zout nemen.Banken geven te kennen dat de export 

nooit zo hard kan stijgen als de Chinese overheid doet geloven. 

 

Vooruitblik: een drukke beursweek 

In de VS komen de grote financiële instellingen met hun cijfers en ook in Amsterdam barst 

het cijferseizoen los. Toonaangevende Amerikaanse financiële concerns als JPMorgan Chase, 

Goldman Sachs, American Express, Bank of America en Citigroup maken deze week de 

resultaten over het afgelopen kwartaal en heel 2012 bekend. Ook andere zwaargewichten als 

chipgigant Intel en industrieconcern General Electric (GE) komen met cijfers.  

 

Verder speculerend over de toekomst, de fiscal cliff is niet opgelost, alleen uitgesteld. Medio 

februari moet er een oplossing komen. Hoogstwaarschijnlijk is dit het verhogen van het 

schuldenplafond. 

 

Wisselkoers (dollar per euro) 

Er wordt gesproken over een mogelijk vertrek van de UK uit de Europese Unie. De Britten 

betalen veel geld aan de Unie, maar zien weinig terug. De politieke spanning over dit 

onderwerp is in de afgelopen tijd toegenomen. Er gaan geruchten dat er een referendum 

komt over wel/niet lid blijven. Als de UK uit de EU treedt, wordt exporteren moeilijker.  
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Door de onzekerheid en de op korte termijn negatieve gevolgen van het verlaten van de EU is 

de euro sterker geworden ten opzichte van de GPB. Dit is van belang voor België, want 

Zeebrugge-gas wordt verhandeld in Britse Pound.  
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Olie 

Afgelopen week 

De afgelopen week heeft de olieprijs een top neergezet van 112.90 USD per vat (niet de 

closing prijs, dus niet te zien in onderstaande grafiek). Dit is een technische weerstand 

(driemaands top) die eerst geslecht moet worden, voordat de prijs echt verder kan stijgen. 

De prijs beweegt zich al twee weken vooral zijwaarts.  

 

De afgelopen week is er 0,4% aan waarde toegevoegd aan de olieprijs in USD. Door de 

sterkere euro is de prijs euro’s bijna 2% gedaald. Ten opzichte van een maand geleden zijn 

de prijzen in USD en euro respectievelijk met 2,5% en 0,5% gestegen. 
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Vooruitblik: positivisme over het aanbod in 2013, maar nog geen reden om uit de 

zijwaartse beweging te komen 

Vanuit zowel macro-economische als technisch opzicht, kan op korte termijn een prijsdaling 

verwacht worden. Omdat ook de dollarprijs aan het zakken is, is dit goed nieuws voor 

consumenten buiten het dollargebied. Technische analyse vertelt ons dat 112 en daarna 

113,3 USD nog steeds een plafond is. De bodem zou bij 106 moeten liggen. Daar kan de prijs 

naartoe als deze door de 109,6 en 108,8 zijn gezakt. 

 

Nieuwe onzekerheid rondom het verhogen van het Amerikaanse schuldenplafond kan ook de 

olieprijs onder druk zetten. Als er echter voor een verhoging van het plafond wordt gekozen, 

kan de prijs door inflatie omhoog gaan. 

 

De markt is optimistisch over het olieaanbod voor geheel 2013. De OPEC capaciteit zal 

volgens verwachtingen van Morgan Stanley stijgen met 713.000 barrels per dag. Het aanbod 

van niet-OPEC landen zal met 830.000 barrels per dag stijgen. 

 

Bovendien resulteert de productieverlaging van de afgelopen maanden in Saoedi-Arabië in 

grotere reservecapaciteiten. Dit is goed om toekomstige productieonderbrekingen op te 

kunnen vangen. Verder zullen Amerikaanse importen lager zijn en dit betekent dat er voor de 

wereldvraag meer olie beschikbaar is. 

  

Analisten van Goldman Sachs bevestigen de verwachting dat door de uitbreiding van de 

Seaway pijplijn de WTI-Brent spread (prijsverschil tussen WTI en Brent) kleiner zal worden.  

 

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. 
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Gas 

Korte termijn 

De weersomstandigheden zijn van extreem warm voor de tijd van het jaar, naar extreem 

koud gegaan. De lage temperaturen zag men vorige week al aankomen en zijn dus in de prijs 

meegenomen. Sinds vorige week zijn de prijzen zelfs omlaag gegaan. Dit komt omdat er 

genoeg gas beschikbaar is om aan de vraag te voldoen.  

 

De vraag is in de afgelopen week omhoog gegaan, maar is lager dan tijdens de koude weken 

begin december. De Nederlandse productie is flink omhoog gegaan. Zoals vorige week 

beschreven is het Groningenveld erg flexibel en levert vaak meer als het koud is en minder 

als het warm is. 11-13 januari was de productie rond 3000 GWh per dag (13 januari 3072 

GWh). In de eerste week van 2013 was dit maar 2000-2200 GWh per dag. Een flinke stijging 

dus. Ook levering van Rusland en Noorwegen staat op een hoog niveau. Noorse aanvoer naar 

Europa staat bijna op maximaal en Russische export naar West-Europa is hoog (vraag binnen 

Rusland valt mee). 

 

Lange termijn 

Ondanks een stabiele olieprijs heeft cal14 iets aan waarde verloren. De prijs is nu 26,85 EUR 

per MWh, de laagste prijs sinds juli 2012, net onder het niveau van 28 december en dezelfde 

prijs als in september. De daling komt waarschijnlijk doordat men nu inziet dat gas simpelweg 

niet wordt gebruikt. Ondanks het koude weer is de vraag lager dan het aanbod.  

 

Opvallend is dat ook februari en maart contracten lager noteren. Normaliter zouden deze met 

de huidige weersverwachtingen hoger noteren, omdat kopers niet het risico willen lopen om 

verderop in de winter zonder gas te zitten. Klaarblijkelijk wordt dit nu niet als een risico 

gezien. 

 

Week-op-week zowel als maand-op-maand staat de Nederlandse Cal14-prijs 2,5% lager. De 

Day Ahead-prijs is week-op-week 0,4% en maand-op-maand 1,5% gedaald. 
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Vooruitblik: niets aan de hand zolang levering hoog blijft 

Het blijft koud. De verwachting tot zondag is dat de maximale temperatuur niet boven het 

vriespunt komt. Daarna wordt het wellicht warmer. Op dit moment is er genoeg gas op de 

markt en in de voorraden om aan de vraag te voldoen. Als er een onverwachte storing komt 

of als het wekenlang heel koud blijft, kunnen de prijzen omhoog. Maar er is vooralsnog geen 

reden tot paniek.  

 

De Belgische prijzen kunnen worden beïnvloed door de ontwikkelingen van de Britse Pound, 

zie het ‘Wisselkoers’stuk hierboven. 

 

De lange termijnprijzen worden ook beïnvloed door olie. Zie het ‘Olie’stuk voor technische 

steunniveaus van de olie. Een doorbraak van dit niveau kan een aanwijzing zijn voor 

bewegingen in de gasprijzen.  
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Elektriciteit  

Korte termijn (elektra voor morgen en volgende maand) 

Het koude weer had een flinke stijging in de korte termijnprijzen kunnen veroorzaken. Nu we 

midden ‘in de kou’ zitten, kunnen we constateren dat de prijzen licht zijn gestegen, maar dat 

een prijspiek is uitgebleven. De afwezigheid van een prijspiek komt vooral doordat de korte 

termijn gasprijzen niet zijn gestegen. Ook telt mee dat er een beetje wind staat, hiermee 

wordt ook wat windenergie geproduceerd. 

 

Week–op-week is de Nederlandse basislastprijs en de pieklastprijs alle twee 3% gedaald. 

Maand-op-maand is de basislastprijs 4% en de pieklastprijs 2% gedaald. 

 

Lange termijn 

De elektriciteitsprijzen zijn met de brandstoffen (olie, kolen en gas) en de CO2 gedaald. 
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Vooruitblik: veranderingen in CO2- en brandstofprijzen van groot belang 

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

voor wat betreft het CO2-beleid. Ook de prijs voor gas, olie en kolen zijn van belang. Zie 

hiervoor bovenstaande Gas en Olie vooruitblik. 

 

Dark spread en spark spread 

De verwachting is dat de spreads gelijk zullen blijven. Er zal geen significante verandering 

komen voordat er een grote verandering is in de prijs voor gas, kolen of CO2 of een 

verandering in de capaciteiten. 

 

Zoals vorige week gemeld, liggen de spreads voor Cal14 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 

CO2 is onder 6 euro beland, mede door een Duitse veiling van 4 miljoen certificaten. Dit is, op 

december na, het laagste niveau ooit. Op 5 december zijn certificaten voor 5,63 euro 

verhandeld. De prijs beweegt nu richting dat niveau, want deze week worden er nog eens 20 

miljoen geveild. Het lijkt er op dat steeds minder landen in de EU geïnteresseerd zijn in 

stevige maatregelen om de CO2 prijs op te drijven. 

 

Zoals bekend wil de EU en hoeveelheid certificaten van de markt nemen. Omdat niet alle 

landen het eens zijn, is het enige alternatief ‘back-loading’ : certificaten nu van de markt 

halen,  en over een jaar of drie weer terug op de markt brengen. Het nieuwsbureau Thomson-

Reuters rapporteert dat dit voorstel een langdurende juridische proces moet ondergaan. De 

goedkeuring kan op zijn vroegst in het tweede kwartaal komen, maar eerst moet Duitsland 

een duidelijke positie innemen. Als het voorstel niet voor eind juni is geratificeerd, wordt de 

uitvoering pas in het vierde kwartaal van kracht. 
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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. 


