
   Energie Marktinformatie  
   22-1-2013 
  
                                 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. 
 

 

1 



   Energie Marktinformatie  
   22-1-2013 
  
                                 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. 
 

 

2 

Marktvisie                               

 
Nu  

Vorige 

keer 

Verwachting 

komende 

week 

Hoogste 

2012 

Laagste 

2012 

 

Macro-economisch 
Meevallende macro’s zetten de beurzen wereldwijd hoger. 

AEX 352,4 347,3  345 281 

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

 

Olie 
De prijs blijft stabiel tussen 110 en 112 USD. De markt blijft 
optimistisch over het aanbod, maar kijkt uit naar de verhoging van 
het schuldenplafond in de VS. 

Brent ($) Front month 111,8 111,9  128 89,1 

 

Elektra  (EUR/MWh) 
De daling van CO2 en gas maakt een daling van de powerprijzen 
mogelijk. Al lijkt aan die daling vandaag weer even een einde te zijn 
gekomen. 

Cal 14, base, NL 47,05 48,25  54,30 49,20 

Cal 14, peak, NL 57,15 58,90  66,15 59,70 

 

Gas (EUR/MWh) 
In het weekend is de kou uit de lucht. Dan blijft alleen olie over om de 
prijs hoog te houden. Of er moet een verrassing aankomen op CO2 
gebied. 

Cal 14 26,8 26,85  28.27 25.0 

Day Ahead 26,25 26,62  41,6 20,0 
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Macro-economie 

Afgelopen week: eindelijk ook een nieuwe top op de AEX 

De afgelopen week stond de beurskoers in Amsterdam op het hoogste punt sinds juli 2011. 

Alleen in februari-maart van dat jaar stond de AEX hoger. Dit komt onder andere omdat 

consumenten in de VS en China meer besteed hebben dan verwacht. In Amerika daalden de 

werkloosheidsclaims en in China steeg het bruto nationaal product en de industriële productie. 

Vandaag komen daar de verwachtingen uit Europa bij. Ook deze zijn positief. De ZEW-index 

steeg naar 31,2 punten (7,6 vorige maand). Analisten hadden hier een stijging tot 14,0 

verwacht.  Daarnaast helpt ook de stimulering van de Japanse economie mee. Hier streeft 

men naar 2,0% inflatie en het verhogen van het schuldenplafond in de VS. Nu Amsterdam 

niet met tegenvallende bedrijfsresultaten te maken heeft (zoals TNT vorige week…) kan men 

eindelijk omhoog kijken. 

 

Vooruitblik: appeltje voor de dorst? 

Komende week komt Apple naar buiten met hun cijfers over het afgelopen jaar. Analisten zijn 

vooral benieuwd of ze na de iPhone5 en de iPad3 nog meer innovaties weten te bedenken. 

Een flinke klus. De beurskoers is onder meer door de tegenvallende verkopen 30% gedaald in 

het afgelopen jaar. Dat is natuurlijk al behoorlijk. Een beetje meevallende prognose zal de 

koers dus weer iets doen opveren.  

 

Als we Apple als metafoor gebruiken voor de Europese economie dan weten we dat we al een 

flinke tik hebben gehad. Dat we zomaar niet uit het dal zijn, want het werkloosheidscijfer blijft 

hoog. En daar zullen we net als Apple niet zomaar een oplossing voor weten. Maar hoop doet 

leven en dan is het zelfs mogelijk dat we richting het einde van het jaar weer groeien. Maar 

dat geldt nog niet voor volgende week.  
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Wisselkoers (dollar per euro) 

Voordat we stilstaan bij de EUR/USD, kijken we eerst naar de EUR/GBP. De British Pound blijft 

kelderen, omdat nog steeds niet helder is waar het land op uit is. Uit een poll onder de 

bevolking blijkt dat deze 50/50 verdeeld is over het feit of ze wel of niet in de Eurozone willen 

blijven. Premier Cameron, die een belangrijke speech heeft uitgesteld tot morgen, twijfelt ook 

nog. En wil eigenlijk zowel de voor- als de tegenstanders tevreden houden. Mede daardoor 

lijkt een eerder voorgesteld referendum uitgesteld tot na de verkiezingen van 2015. Intussen 

daalt de pound dus in waarde.  

 

De EUR/USD zien we gedurende deze ochtend en eerder deze week vast zitten tussen de 

1.327 en de 1.34. Met slecht nieuws, bijvoorbeeld tegenvallende macro cijfers, valt de waarde 

terug en met goed nieuws stijgt hij weer. Bijvoorbeeld door het snelle besluit, waardoor 

Griekenland wederom over extra geld kan beschikken.  

   



   Energie Marktinformatie  
   22-1-2013 
  
                                 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. 
 

 

5 

Olie 

Afgelopen week 

De zaken die vorige week in de vooruitblik zijn besproken, hebben er deze week onder andere 

voor gezorgd dat we ondanks de gebeurtenissen in Algerije (zie hoofdstuk Gas) nog niet door 

de 112$ zijn gestegen. Nu is het de vraag of de inflatiedreiging die uitgaat van het verhogen 

van het Amerikaanse schuldenplafond in februari, het gaat winnen van het hoge aanbod en 

het uitblijven van vraag. Mocht dat zo zijn dan kunnen we alsnog naar de 116$, omdat een 

zwakke dollar historisch gepaard gaat met een hogere olieprijs.  

 

De afgelopen week is de olieprijs nagenoeg onveranderd gebleven, zowel in USD als in euro’s. 

Ten opzichte van een maand geleden zijn de prijzen in USD en euro respectievelijk met 2,5% 

en 1,5% gestegen. 
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Vooruitblik: positivisme over het aanbod in 2013, ook in de VS. Maar nog geen reden 

om uit de zijwaartse beweging te komen 

Vorige week hebben we relatief weinig aandacht geschonken aan de oliesituatie in de VS. Er 

zijn twee dingen die ons opvallen en die graag willen delen. Ten eerste neemt de productie 

van olie in de VS toe. Zij zijn hierdoor langzaam op weg om van grote importeur (in de VS 

wordt 22% van alle olie verbruikt) in  exporteur te veranderen. Dat komt met name door de 

techniek waarmee men olie uit de grond haalt. Wellicht bent u al bekend met de term shale 

gas. Shale gas wordt gewonnen uit stenen. Door hier onder hoge druk water met chemicaliën 

in te pompen barsten de stenen en kan het gas samen met het water worden opgepompt. 

Deze manier van onttrekken kan ook met olie. Shale gas is in de VS al heel populair en de 

techniek wordt nu dus ook steeds meer gebruikt om olie uit de grond te halen.  

 

Het tweede punt dat we willen aanhalen is het prijsverschil tussen WTI en Brent olie. WTI is 

olie die in de VS wordt gewonnen en Brent komt hoofdzakelijk van de Noordzee. In de VS met 

name aan de oostkust en in de Golf van Mexico gebruikt men een grote hoeveelheden Brent, 

omdat de WTI olie moeilijk naar deze locatie getransporteerd kon worden. Met de vergroting 

van de Seaway pipeline is dit een stuk gemakkelijker geworden. Analisten vermoeden dat de 

spread tussen WTI en Brent van 16$ nu naar ongeveer 6$ terug kan lopen. Dit maakt het dus 

lastiger voor Brent om door de 113$ heen te stijgen. Maar zeker niet onmogelijk! 

 

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 

Het komende weekeinde stijgt het kwik weer boven 0. Daarmee ronden we een koude periode 

af zonder noemenswaardige storingen of prijsstijgingen. Vandaag zien we bij opening een 

lichte daling in de korte termijn gasprijzen. Tijdens een koude periode zoals de afgelopen 

week, zijn handelaren altijd bang dat er iets gaat gebeuren wat de prijzen doet stijgen. Denk 

bijvoorbeeld aan het uitvallen van een productieveld als Elgin Franklin. Met de kou uit de lucht 

zal de aandacht weer verschuiven naar de aanbodzijde. Hier zien we dat de Nederlandse 

productie in de afgelopen 10 dagen heel hoog is geweest, boven de 3000 GWh per dag. 

Hiervoor wordt onder andere de peakshaver op de Maasvlakte gebruikt. Ook de Russische en 

Noorse levering is probleemloos verlopen. Er is vandaag wel een storing in Noorse productie 

die naarverwachting pas 24 januari opgelost is, maar de levering blijft hoog. 

 

Algerije: de afgelopen week is er al veel bericht over het gijzelingsdrama in Algerije. Aan de 

informatie die op veel publieke websites al beschikbaar is, kunnen we nog toevoegen dat de 

productie van olie en gas voorlopig nog stil ligt. Aangezien er nog 22 personen worden 

vermist. Als het economisch beter ging, zouden vooral Spanje en Italië last hebben van het 

uitblijven van gas. Echter nu de economie op zijn gat ligt en er voldoende gas is in Europa 

heeft dit geen opwaarts prijseffect.  

 

Lange termijn 

Ondanks een stabiele olieprijs heeft cal14 wederom aan waarde verloren. De prijs is nu 26,65 

EUR per MWh, de laagste prijs sinds juli 2012. Mochten we door de bodem van 26.5 (die toen 

is gecreëerd) heen zakken, dan dalen we vermoedelijk verder tot 26, 25.7 of wellicht zelfs 25 

Euro per MWh. Iets wat alleen maar waarschijnlijker wordt als de olieprijs daalt en dus niet 

boven de 112.9 uit komt… 

 

Week-op-week en maand-op-maand staat de Nederlandse Cal14-prijs lager. De afgelopen 

week is er 0,75% verloren gegaan en de afgelopen maand 2,75%. De Day Ahead-prijs is 

week-op-week 0,4% en maand-op-maand 1,5% gedaald. 
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Vooruitblik: de kou is uit de lucht dus de focus kan terug op olie? 

Het wachten blijft op de return van het gasveld Elgin Franklin van Total. En zolang de olie niet 

door de 112.9 heen stijgt, zoals beschreven bij de lange termijn, is de kans groot dat we 

verder dalen. Mogelijk tegengehouden door een storing hier of daar. 
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Elektriciteit  

Korte termijn (elektra voor morgen en volgende maand) 

De korte termijn is verrassend laag. We zitten in een periode van kou en dit stond eerder 

garant voor hoge spotgas en daarmee hoge powerprijzen in de spot. Echter is er nauwelijks 

sprake van een prijsstijging. Er is meer dan voldoende gas beschikbaar op het huidige niveau. 

We zien ook geen grote prijssprongen naar boven de komende week. 

 

 

 

Week–op-week zijn 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 fuelprijzen en de CO2-prijzen zijn hard aan het dalen. Typisch is dat de spark- en 

darkspreads relatief gelijk blijven en dat de de powerprijs dus stevig mee daalt. Het lijkt erop 

dat de daling van de fuels langzaam afneemt, en bij gelijke fuelspreads zal de daling van de 
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powerprijzen dus ook stoppen. Het enige wat de prijs nog verder kan doen dalen is de CO2-

prijs. Analisten denken dat de prijs, zonder ingrijpen op de regelgeving, wel tot 2 Eur/Ton zou 

kunnen dalen.   

Vooruitblik: veranderingen in CO2- en brandstofprijzen continueren? 

Als de daling van gas en Co2 doorzet, dan kan de prijs alleen maar veder dalen.  

Tenzij we in de komende weken te maken krijgen met stijgende kolenprijzen. Dat zou dan 

kunnen komen omdat in de VS de spread tussen gas en kolen terugloopt door de stijgende 

gasprijzen. Mochten de gasprijzen, die in de VS in dollars per MMBTU worden uitgedrukt, 

boven de 4$ uitstijgen (bijvoorbeeld door aanhoudende kou), dan wordt het voor de 

Amerikanen interessant om kolen zélf te gaan gebruiken en ze niet op de boot richting Europa 

te sturen. Onze aanvoer zou daardoor afnemen en dit doet de prijs van kolen en elektra 

stijgen. Maar zoals gezegd is dit nog niet het geval. 
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Dark spread en spark spread 

Zoals eerder gemeld zijn de dark- en sparkspreads vrij stabiel. Er is wel sprake van een licht 

stijgende trend voor de dark-spreads. Deze wordt volledig veroorzaakt door de dalende CO2-

prijzen. Verder dalende CO2-prijzen zullen de spread tussen dark- en sparkspread verder 

vergroten. Hoe snel dit gebeurt is niet te zeggen, maar voorlopig daalt de CO2-prijs gestaag.  
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Emissies 

CO2 is verder gedaald en ging gisteren door de grens van 5.00 Eur/Ton heen. Waar de 

Europese Unie zich in eerste instantie geen zorgen leek te maken, blijkt dit achteraf wel het 

geval. Maandag verschenen berichten dat de EU het aantal certificaten in de markt veel te 

groot vindt. Analisten denken dat de prijs zelfs naar 2.00 Eur/Ton kan dalen. Het is de vraag 

of de EU het voor elkaar gaat krijgen om alle landen te overtuigen van een hogere CO2-prijs, 

door minder certificaten aan de markt te veilen. 

  



   Energie Marktinformatie  
   22-1-2013 
  
                                 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 

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. 


