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Marktvisie                               

 
Nu  

Vorige 
keer 

Verwachting 
komende 

week 

Hoogste 
2012 

Laagste 
2012 

 
Macro-economisch 

Het schuldenplafond in de VS wordt tijdelijk genegeerd wat tot hogere 
inflatie zal leiden. Echte oplossingen voor de problemen zijn tot mei 
uitgesteld. 

AEX 356,2 352,4  345 281 

USD per EUR 1,34 1,33  1,35 1,22 

 
Olie 

De olieprijs is boven het weerstandsniveau van 113 USD per vat, 
maar volle voorraden zouden een verdere stijging tegen kunnen 
houden.  

Brent ($) Front month 113,1 111,8  128 89,1 

 
Elektra  (EUR/MWh) 

Kolen- en CO2-prijzen zijn gedaald en daardoor ook de elektriciteits-
prijzen. Veel wind zorgt voor lagere prijzen in Duitsland maar niet in 
Nederland en opvallend genoeg ook niet in België.  

Cal 14, base, NL 46,05 47,05  54,30 49,20 

Cal 14, peak, NL 55,90 57,15  66,15 59,70 

 
Gas (EUR/MWh) Storingen op het Troll A veld zijn pas in april opgelost. Hierdoor is 

Noorse levering naar Europa lager. 

Cal 14 26,5 26,8  28,27 25,0 

Day Ahead 25,4 26,25  41,6 20,0 
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Macro-economie 

Afgelopen week:  

In de VS stemde woensdag het huis van afgevaardigden toe met het tijdelijk (tot 19 mei) 

uitzetten van het schuldenplafond. De wet moet nog door de Senaat en de president worden 

goedgekeurd, maar daar is geen weerstand verwacht. Zonder dit besluit was het plafond al 

half februari bereikt, maar nu mag de overheid tenminste tot medio mei blijven lenen. Zoals 

eerder beschreven gaat hierdoor de Amerikaanse inflatie toenemen.  

 

Het algemene sentiment op de financiële markten blijft positief. Vooral uit Amerika en China, 

maar ook uit Europa komen positieve signalen. 

 

In Duitsland werden dinsdag (22 jan) erg positieve cijfers bekend gemaakt. Het Index voor 

het economische sentiment voor de komende zes maanden gepubliceerd door ZEW, Zentrum 

für Europäische Wirtschaftsforschung, liet veel meer optimisme dan verwacht zien. En in de 

VS waren de wekelijkse cijfers van eerste aanvragen werkloosheidsvergoeding die donderdag 

werd gepubliceerd beter dan verwacht en zelfs op het laagste niveau sinds voor de crisis in 

2008. 

 

Vooruitblik: Betere tijden voor de wereldeconomie lijken aan te breken 

De financiële markten blijken al uit de recessie te zijn, want die zijn steeds hoger. De reële 

economie laat wel signalen van verbetering zien, maar is nog niet uit de diepte. De financiële 

markten lopen altijd vooruit op de reële economie omdat zij immers huidige boekwaarde plus 

toekomstige winsten representeren. 

 

Deze week kijken beleggers uit naar het Bruto Binnenlandse Product voor kwartaal vier van 

de VS die woensdag wordt gepresenteerd en naar de het banenrapport uit de VS dat aan het 

einde van de week wordt vrijgegeven. 

 

Wij krijgen ook te maken met veel belangrijke bedrijfsdata. In de VS maken Yahoo, Boeing, 

Facebook en Exxon Mobile hun cijfers bekend. In Nederland is Shell donderdag aan de beurt. 
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Wisselkoers (dollar per euro) 
De euro wordt steeds sterker in vergelijking tot andere valuta’s. Oftewel andere valuta’s 

worden zwakker. In Japan is men bezig om geld bij te drukken om deflatie in inflatie te 

veranderen. In de VS leidt het verwijderen van het schuldenplafond tot meer leningen en dus 

meer geld op de markt (inflatie) en dus een zwakkere munt. In Groot-Brittannië verliest de 

pound in waarde omdat nog steeds niet helder is welke verbinding ze willen hebben met de 

EU.  

 

Door een sterkere euro wordt het goedkoper voor Europa te importeren, maar duurder om te 

exporteren. 
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Olie 

Afgelopen week 

In lijn met het positieve sentiment op de financiële beurzen is de olieprijs deze week 

gestegen. Het tijdelijke uitzetten van het schuldenplafond draagt hier ook bij. Door inflatie in 

de VS en een zwakkere dollar gaat de olieprijs in dollars omhoog.  

 

Verder overweegt het Britse olieconcern BP de hervatting van zijn activiteiten in Libië uit te 

stellen vanwege het recente gijzelingsdrama in Algerije. BP was van plan in het tweede 

kwartaal van dit jaar zijn boringen in Libië te hervatten.  

 

De afgelopen week is de olieprijs in dollars 1,5% en in euro’s 0,4% gestegen. Ten opzichte 

van een maand geleden zijn de prijzen in dollars 2,5% hoger. Door de stijging van de euro is 

de prijs in euro’s op maandbasis maar 0,7% hoger.  
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Vooruitblik: 

De olieprijs is door het technische weerstandsniveau van 113 $/BBL heen. Dit betekent dat de 

prijs kan gaan stijgen naar de nieuwe weerstand van 116 $/BBL. Er bestaat echter enige 

twijfel over een verder stijging want de voorraden in de VS lopen op en er wordt veel shale 

olie aangevoerd.  

 

Toenemende spanningen in het Midden Oosten dragen bij aan een stijging. Egypte heeft 

troepen naar het Suez Kanaal gestuurd. Het land heeft een tijdelijke noodverordening 

afgekondigd nadat er bij onrusten 50 doden zijn gevallen. 

 

Olie in de VS 

Zoals vorige week al beschreven zijn er twee opvallende ontwikkelingen in de VS. 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 ‘s werelds 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 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 kan 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 (6$ is de kosten om WTI 

olie te transporteren). Dit maakt het dus lastiger voor Brent om te stijgen. Maar zeker niet 

onmogelijk! 
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Gas 

Korte termijn 

De Day Ahead gas prijzen zijn afgelopen week gedaald ondanks een storing in Noorwegen. In 

de vorige nieuwsbrief werd al gemeld dat er sinds 21 januari een storing in Noorse productie 

was die naar verwachting 24 januari opgelost zou zijn. Deze verwachting werd tot 4 februari 

uitgesteld, wat geen effect had omdat het warmer wordt. De prijs daalde behoorlijk tussen 

woensdag en vrijdag omdat de temperaturen omhoog schoten en omdat West-Europa zonder 

problemen de koude periode door heeft gemaakt. Met hogere temperaturen worden 

handelaars minder bang.  

 

Vrijdagmiddag kwam echter het bericht dat de Noorse storing erger dan verwacht was. Het 

Trollveld, de belangrijkste winningslocatie van het land, zal tot 1 april 35 mcm per dag minder 

produceren. Hierdoor ging de Nederlandse Day Ahead prijs met 0,70 euro omhoog. Overige 

korte-temijnprijzen, prijzen in de UK en België en zelfs de jaarprijzen zijn ook gestegen. 

Maandag zijn de prijzen weer iets gedaald. De reactie vrijdag was dus iets overdreven en dit 

werd maandag gecorrigeerd.  

 

Algerije: Door het gijzelingsdrama kreeg Italië tijdelijk iets minder gas. Dit heeft nu echter 

geen invloed meer.  

 

Lange termijn 

De lange termijn gasprijzen zijn afgelopen week in tegenstelling tot olie gedaald. De 

jaarprijzen zitten in een duidelijke neerwaartse trend. Cal14 en Cal15 zitten op het laagste 

niveau sinds juli 2012. Het is voor Noorwegen erg handig dat er een storing komt die de rest 

van de winter zal duren nu de prijzen zo laag zijn. Er wordt door analisten en handelaars 

speculeert dat Noorwegen geen verdere daling wil zien en dat de storing misschien niet 

helemaal toevallig is 

 

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

week is er 0,2% verloren gegaan en de afgelopen maand 1,9%. De Day Ahead-prijs is week-

tot-week 1,5% en maand-tot-maand 0,4% gedaald. 
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Vooruitblik: Minder flexibiliteit door Noorse storing 

Levering vanuit Noorwegen is door de storing op het Troll A-plattform (35 mcm per dag 

minder productie) in de afgelopen week omlaag gegaan. Tussen 1 en 20 januari was de 

gemiddelde levering van Noorwegen naar Europa 329 mcm per dag (max 340, min 307). 

Sinds 21 januari is de levering gemiddeld 308 mcm per dag. Voorraden en LNG konden 

tijdelijk het verlies in aanvoer compenseren. Omdat de verwachting is dat de storing tot april 

zal duren, kan dit niet meer worden volgehouden. Er zijn dus minder volumes en flexibiliteit 

op de markt wat tot hogere prijzen kan leiden vooral als het weer kouder wordt. Als het dus 

in februari koud wordt, wat volgens de weersverwachtingen niet onrealistisch is, kan de prijs 

voor vooral maart oplopen.  

Het is mogelijk dat een klein deel van dit volume kan worden compenseert door het 

terugkeren van de Elgin Franklin gasveld. De directeur van Total heeft donderdag gemeld dat 

de productie binnen "dagen of weken" weer op gang zal komen, maar niet op volle capaciteit. 
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Eerst moet de Britse autoriteit voor gezondheid en veiligheid toestemming geven. Het gasveld 

ligt sinds maart vorig jaar stil vanwege een lek. De productie van Elgin is normaliter 9 mcm 

per dag (15 mcm per dag piekproductie), rond 3 procent van het gasverbruik in de UK.  

 

Vandaag, dinsdag 29 jan, komen berichten dat Noorwegen het schema voor gepland 

onderhoud heeft aangepast. Jaarlijks onderhoud (47 mcm/dag) is nu van 1 april tot 2 

augustus gepland. Bovendien is er vrij veel onderhoud in mei, juni, augustus en september 

gepland. In de zomer is de vraag lager maar dit kan een prijseffect  hebben als Noorse 

levering afneemt. 

 

De Cal14 prijs ligt nu net onder het technisch steunniveau van 26,70 Eur/MWh (50% 

Fibonacci retracement level van de stijging van 25-28,5 Eur/MWh). Als de prijs daar doorheen 

zakt (een confirmatie, een tweede dag onder dit niveau, is nodig) is een verdere daling tot 

26,3 of wellicht 25 Euro mogelijk. Dat zal o.a. afhangen van de olieprijs. Als deze oploopt tot 

116 of zelfs 120$ per vat wordt de daling minder waarschijnlijk. 
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Elektriciteit  

Korte termijn (elektra voor morgen en volgende maand) 

De prijzen op de korte termijn werden tot en met zaterdag op een redelijk niveau gehouden 

door de kou en weinig windenergie. Nu is de koud volledig voorbij en is er erg veel wind wat 

de prijzen in Nederland, maar vooral in Duitsland laag houdt. 

De invloed van de enorme hoeveelheid wind in NL is beperkt. Dat Duitsland omlaag is, is geen 

verrassing, maar dat België niet omlaag gaat is wel opvallend. Ook daar is een behoorlijke 

hoeveelheid windmolens geïnstalleerd, en toch is de prijs in de spot op hetzelfde niveau als in 

Nederland. 

 

Week–tot-week zijn de Nederlandse basislastprijs en de pieklastprijs respectievelijk 1,2% en 

2,2% gedaald. Maand-tot-maand is de basislastprijs 5,9% en de pieklastprijs 7,4% gedaald. 

 



   Energie Marktinformatie  
   29-1-2013 
  
                                 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. 
 

 

11 

Lange termijn 

De lange-termijnprijzen zijn sterk gedaald. Dit bij constante dark- en sparkspreads. De 

brandstofprijzen dalen maar vooral de CO2-prijs. De kou heeft nauwelijks invloed gehad op de 

forward curve. Elke partij lijkt zich te hebben ingedekt tegen eventuele prijsstijgingen door 

deze koude periode.  

Vooruitblik: blijft CO2 dalen? 

De komende week zal de prijs op de korte termijn volledig worden bepaald door de 

hoeveelheid wind. De temperatuur is relatief hoog en redelijk constant voorspeld. 

Voor de lange-termijnprijzen is de vraag of kolen en de CO2-prijs blijven dalen. Gas, wat 

vooral in de piekuren wordt gebruikt zit in een dalende trend maar kan door olie worden 

tegengehouden. Door de huidige lage CO2-prijs zit vooral de sparkspread al een behoorlijke 

tijd constant op dit lage niveau 

 

Er zijn nu weinig redenen voor een stijging, maar zoals vorige week gemeld zou het kunnen 

gebeuren als de kolenprijs oploopt. Dat kan 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 

Het verhaal blijft dat de fuelspreads redelijk constant blijven. De sparkspread is erg laag. In 

de darkspread zit een licht oplopende trend die door de dalende kolenprijzen en de dalende 

CO2 prijs wordt veroorzaakt. 

De niveaus van de spreads zullen de komende tijd zo blijven. De kolenprijs lijkt voorlopig op 

het laagste niveau te blijven hangen, de CO2-prijs kan niet erg veel meer omlaag. 
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Emissies 

De CO2-prijs is behoorlijk gedaald en staat nu op 4 Eur/ton. De leden van de Itre-commissie 

(Industry, Research and Energy) van het Europees Parlement stemde donderdag tegen een 

amendement om de komende jaren minder emissierechten op de markt te brengen. Het 

voorstel moet nog door de Milieu-commissie en door het Parlement maar het besluit laat wel 

zien dat de politieke bereidheid om op Europees niveau iets te doen nihil blijkt te zijn.  

De prijs staat op een historisch dieptepunt en blijft dalen. In 2011 stond de prijs in het eerste 

half jaar rond 16 Eur/ton. Experts verwachten dat de prijs voorlopig alleen maar verder daalt. 

Beleidsmakers en deskundigen zijn hierdoor in toenemende mate bezorgd over het 

functioneren van de markt voor CO2 rechten, want een lagere CO2-prijs zorgt voor afnemende 

bereidheid om te investeren in low-carbon technologie. 
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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. 


