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Marktvisie                               

 

Nu  
Vorige 

keer 

Verwachting 

komende 

week 

Hoogste 

2012 

Laagste 

2012 

 

Macro-economisch 
De koersen daalden eerder dan verwacht door winstnemingen en 
oplopende Spaanse en Italiaanse rentestanden. Ondanks meevallende 
macrocijfers in de VS en China. De koersen staan echter op recente 

bodems. Zakken we daardoorheen, dan kan er een paar procent af. 

Vandaar de oranje waarschuwing hieronder. 

AEX 348,0 356,2  345 281 

USD per EUR 1,352 1,34  1,35 1,22 

 

Olie 
De 116$ van de afgelopen dagen, is voorlopig een weerstand. De 

113$ dient als bodem. 

Brent ($) Front month 115,4 113,1  128 89,1 

 

Elektra  (EUR/MWh) 
De prijs is opgelopen. Dit komt doordat de CO2-prijzen flink zijn 

gestegen. Het is nu afwachten of het om een definitieve ommekeer 
gaat. Door de dreigende staking in Colombia is de indicator hieronder 
groen.  

Cal 14, base, NL 46,90 46,05  54,30 49,20 

Cal 14, peak, NL 55,80 55,90  66,15 59,70 

 

Gas (EUR/MWh) Op korte termijn kan de prijs wat stijgen door de kou en sneeuw die 
wordt voorspeld. Cal 14 lijkt gevangen in een zijwaartse trend. 

Cal 14 26,6 26,5  28,27 25,0 

Day Ahead 25,9 25,4  41,6 20,0 
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Macro-economie 

Afgelopen week:  

Wederom goede macro-economische ontwikkelingen in de VS. De Dow Jones in New York 

sloot hierdoor voor het eerst in vijf jaar boven de 14.000 punten, ondanks een kleine krimp 

van het BNP in het 4e kwartaal. Goede werkgelegenheidscijfers en een beter 

consumentenvertrouwen stonden aan de basis van deze stijging. Daarnaast maakte Chevron 

en ExxonMobil sterke kwartaalcijfers bekend. Ook in China gaat het beter dan verwacht. Dat 

blijkt uit het vertrouwenscijfer van de producenten. In de EU blijven de resultaten wisselvallig.  

Met name de cijfers die vandaag uitkomen vallen slechter uit dan verwacht.  

 

Door politieke ontwikkelingen in zowel Spanje als Italië, werden er gisteren al wereldwijd 

winsten genomen. Het leek alsof traders op een reden wachtten om te kunnen verkopen. 

In Spanje liep de rente op, nadat een corruptieschandaal premier Rajoy in de problemen had 

gebracht. In Italië gebeurde hetzelfde, maar dit kwam door de opmars die Berlusconi lijkt te 

maken in de peilingen. Hij belooft de kiezers 4 miljard terug te geven en stijgt daardoor in de 

peilingen. Op de financiële markten zit men absoluut niet op hem te wachten.  

 

Vooruitblik: ECB aan zet 

Het cijferseizoen gaat nog even verder maar de meeste belangrijke cijfers zijn al bekend. De 

meeste ogen zullen deze week dan ook gericht zijn op de ECB. De ECB organiseert donderdag 

een persconferentie na afloop van hun bijeenkomst. De rente zal wel gelijk blijven, maar 

analisten en beleggers zijn benieuwd naar de toelichting van Mario Draghi. In de VS komt het 

CBO (Congressional Budget Office) met de begrotingsdoelstellingen voor het begrotingsjaar 

2014. Dit rapport kan zorgen voor een nieuwe discussie over het schuldenplafond, dat vorige 

week met een politiek akkoord tijdelijk is verhoogd. De afgelopen maand zijn er flinke plussen 

ontstaan. De kans op winstnemingen neemt dus toe. Zeker wanneer het schuldenplafond in 

de VS, na carnaval, weer op de agenda terugkeert. Vandaag spreken onderhandelaars over 

een vrijhandelsakkoord tussen de VS en EU. Dit akkoord, wat nu nog toekomst muziek lijkt, 

kan beide continenten uit de crisis helpen zonder grote investeringen. 
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Wisselkoers (dollar per euro) 

De euro heeft net voor het weekend zijn piek bereikt op een waarde van bijna 1,37. Na het 

weekend leverde de munt weer waarde in. Dit kwam onder andere door het 

corruptieschandaal in Spanje en er werd zelfs geroepen om het aftreden van Rajoy.  

Positief was een meevallend werkeloosheidscijfer in Spanje. Nog een goed teken voor de Euro 

is dat zowel Berlusconi als zijn opponent bij de Italiaanse verkiezingen Pier Luigi Bersani 

beloven veel geld uit te gaan geven. Daardoor lijkt er uiteindelijk weinig over te blijven van 

de bezuinigingsmaatregelen die Monti bedacht. 
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Olie 

Afgelopen week 

De olieprijs liep op tot bijna 117$. Dit komt door de goede macro-economische 

ontwikkelingen in de VS in combinatie met de zwakke dollar. Het optimisme dat ook de 

aandelenbeurzen deed stijgen lag hieraan ten grondslag. Door oplopende rentes in Zuid-

Europa, keerde maandag het sentiment. Hierdoor moest ook Brent wat van zijn winst 

inleveren. Ondanks de cijfers uit China vanmorgen, die beter waren dan verwacht. 

 

De olieprijs steeg afgelopen week in dollars 2% en in euro’s 1,5%. Ten opzichte van een 

maand geleden zijn de prijzen in dollars 3,7% hoger. Door de stijging van de euro is de prijs 

in euro’s op maandbasis maar 0,2% hoger.  
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Vooruitblik: 

Vele ogen zijn gericht op de bijeenkomst van de ECB. Op de oliemarkt kijkt men eerst nog 

naar de bank van Australië. Als zij de rente met 3% verlagen, kan dat voor oliehandelaren 

een reden zijn om de prijs weer richting de 116$ te sturen. De voorraden worden 

woensdagavond bekend gemaakt en gemonitord. Op 25 februari wordt er in Kazachstan 

gepraat over de nucleaire ambities van Iran. Naast Iran zitten dan de vijf permanente leden 

van de UN Veiligheidsraad aan tafel.  

 

John Kemp, columnist bij Reuters, voorspeld dat we in de komende jaren geen 40$ olie of 

150$ olie zullen zien. Hij gaat daarbij uit van een marginale kostprijs van olie tussen de 50 en 

90$. Hij noemt de productiestijging van niet OPEC-landen als een van de voornaamste 

redenen dat olie kan zakken in prijs. Inflatie en onrusten in Midden-Oosten kan de prijs 

opdrijven. 

 

Gas 

Korte termijn 

De Day Ahead markt kende zijn laagste niveau dit jaar op 31 januari. De prijs van 25,20 Euro 

per MWh werd toen bereikt. Intussen is de prijs door de voorspelde kou en het uitvallen van 

een deel van de Noorse productie opgelopen tot 25,90 Euro per MWh. Tijdens de koude 

periode hebben Rusland en Nederland aangetoond dat ze hun productie uitstekend kunnen 

opschalen. Ten opzichte van een dag als vandaag kan Rusland 150 mcm per dag meer 

produceren en naar Europa brengen. Nederland kan ongeveer 100 mcm per dag extra 

produceren. Dat plaatst de storing op Troll A, waardoor Noorwegen 35 mcm per dag minder 

kan leveren, een beetje in perspectief.  

 

Lange termijn 

Het oplopen van de olie, CO2 en stroomprijzen heeft nauwelijks effect gehad op de gasprijs 

voor 2014. Dit komt onder andere door de sterkere Euro ten opzichte van de GBP en USD. En 

er is voldoende gas deze winter. Zeker na het uitblijven van blackouts en prijsspikes als 

gevolg van de hoge renewable stroomproductie.  
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De vraag naar LNG in Zuid-Amerika en Azië loopt op. In combinatie met vertraagde productie 

in Angola zorgt dit voor nieuwe pieken op de LNG-markt. Van Angola werd verwacht dat zij 

extra zouden gaan leveren in 2013 ten opzichte van 2012. Maar door het vertraagt online 

komen van een liquificatie fabriek maakt dat haast onmogelijk. Deze marktomstandigheden 

maken het onwaarschijnlijk dat de Britse of Europese markt dit jaar veel LNG gaat krijgen. 

Waarmee de prijsniveaus in handen blijven van Noorwegen en Rusland. 

 

Week-tot-week en maand-tot-maand staat de Nederlandse Cal 14 prijs lager. De afgelopen 

week is er wederom 0,2% verloren gegaan en de afgelopen maand 3,7%. De Day Ahead prijs 

is week-tot-week nagenoeg niet veranderd en maand-tot-maand 4,4% gedaald. 
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Vooruitblik: Cal 14 prijs gevangen in zijwaartse trend 

De Cal 14 zit gevangen tussen de 26,4 en de 26,7 Euro per MWh. Het is aan de olieprijs en/of 

CO2-markt om de prijs door een van deze levels te duwen. Als de CO2-prijs richting de vijf 

euro gaat, komen we waarschijnlijk in de buurt van de 26,7. Dit komt doordat er meer gas zal 

worden verstookt om stroom mee te maken. Andere redenen kunnen zijn: een doorbraak van 

het 116$ niveau voor Brent olie (bij gelijkblijvende wisselkoers) en een staking in Colombia 

(zie power). De Cal 14 prijs kan ook dalen als de olieprijs daalt, de CO2-prijs na het opveren 

weer de downtrend hervat of op korte termijn de gasprijs door de 25,3 heen zakt.  

 

Elektriciteit  

Korte termijn (elektra voor morgen en volgende maand) 

De harde wind en de relatief hoge temperaturen drukken de prijzen behoorlijk. De relatief 

lage gasprijzen in de spot en de toch nog lage CO2-prijzen zorgen ervoor dat er helemaal geen 

reden is voor hogere prijzen. Aan het eind van deze week wordt het kouder en gaat het iets 

minder hard waaien. Dit zorgt voor een hoger prijsniveau. De 2 Belgische kerncentrales van 

Electrabel blijven in ieder geval tot april dicht. De producent moet extra checks uitvoeren, die 

in ieder geval tot en met maart duren. 
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Week–tot-week zijn de Nederlandse basislastprijs en de pieklastprijs respectievelijk 1,7% en 

0,5% gestegen. Maand-tot-maand zijn de basislastprijs 5,3% en de pieklastprijs 7,4% 

gedaald. 

 

Lange termijn 

De markt zat in een dalende trend. Tot de opmerking van Angela Merkel afgelopen vrijdag  

(zie CO2). De powerprijzen zijn daardoor flink omhoog gegaan. We denken dat dit wel weer 

wat corrigeert. Het sentiment draait in ieder geval tijdelijk wat om van bearish naar bullish. 

De opmerking van Merkel was eerder een aanleiding dan een reden voor de stijging. Dit 

betekent dat traders zaten te wachten op een aanleiding om van hun short posities af te 

komen. 

 

Vooruitblik:  

Zijn de woorden van Merkel de ommekeer? Dat is nu nog te vroeg om te bepalen. Klanten die 

we de afgelopen dagen spraken, hebben we dan ook geadviseerd om op het puntje van de 
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stoel te blijven zitten en met name de CO2-prijsontwikkeling in de gaten te houden. En als de 

monitor dan toch aanstaat kijk dan met een schuin oog naar de olieprijs in Euro’s. Op het 

fundamentele vlak houden we rekening met een staking in Colombia, waardoor de aanvoer 

van kolen naar Europa tijdelijk lager kan zijn.  

 

Dark spread en spark spread 

De powerprijzen stijgen flink. Zelfs harder dan de fuel- en CO2-prijzen. Dit zorgt er sinds 

vrijdag voor dat de dark- en spark spreads aanzienlijk verbeteren. Dat moest ook wel, want 

vooral de spark spread was de afgelopen weken steeds verder weggezakt. De sterke stijging 

zal naar verwachting iets worden gecorrigeerd, maar we zakken waarschijnlijk niet helemaal 

terug naar het niveau van begin vorige week. 
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Emissies 

De CO2 is 29% gestegen na de opmerkingen van Angela Merkel en maakte daarmee een week 

van dalingen ongedaan. De woorden van Merkel zorgde ervoor dat alle traders, die short 

zaten in de verwachting dat er nog verder gedaald zou worden, moesten gaan kopen (short 

covering). 

 

Merkel zei op een partijbijeenkomst dat ze achter de plannen staat van haar minister van 

Milieu Altmaier. Met de switch van kernenergie naar renewable energie, wil Altmaier de lasten 

beter verdelen over consumenten en bedrijven. Om zo een verdere prijsstijging voor 

consumenten te voorkomen. Dit alles zorgde voor een stijging van de Duitse stroomprijs en 

dus voor het aankopen van CO2. Dat eerder was verkocht in de veronderstelling dat de prijs 

nog verder zou dalen.  

 

De prijs van CO2 was zo hard aan het dalen, omdat de Europese commissie geen plan heeft 

om het teveel aan certificaten op te lossen. Of dit de definitieve ommekeer betekent valt nog 

te bezien. De plannen gaan voor veel andere partijen in Duitsland niet ver genoeg. Deze 

partijen stemmen wellicht niet voor. Als dat wel het geval is, dan is het nog maar de vraag 

wat er op het Europese niveau gaat gebeuren. Met deze Duitse plannen is het nog maar de 

vraag of de Duitsers ooit instemmen met backloading, zoals nu wordt voorgesteld. Omdat dit 

in hun visie niet ver genoeg gaat.  

 

Week-op-week valt de daling en forse stijging helemaal niet op en staan we slechts 3,3% 

hoger. Maand-op-maand leveren we nog steeds 35% in. 
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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. 


