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Marktvisie                               

 
Nu  

Vorige 
keer 

Verwachting 
komende 

week 

Hoogste 
2013 

Laagste 
2013 

 
Macro-economisch 

In China gaat het goed, maar in Europa waarschuwt de ECB-president 
voor de nog altijd hoge risico's.  

AEX 345,5 348,0  358 344 

USD per EUR 1,338 1,352  1,37 1,30 

 
Olie 

De olieprijs blijft stijgen. Het volgende weerstandsniveau is $126 
maar om zo hoog te gaan moeten er positieve economische cijfers 
komen, of grote problemen met levering. 

Brent ($) Front month 117,9 115,4  119 110 

 
Elektra  (EUR/MWh) 

Door duurdere CO2, kolen en olie is het sentiment veranderd van 
daling tot stijging.  

Cal 14, base, NL 48,05 46,90  49,8 45,2 

Cal 14, peak, NL 56,70 55,80  60,8 54,7 

 
Gas (EUR/MWh) Er is genoeg aanbod ondanks het koude weer en een grote vraag. 

Vanwege problemen in Nigeria maakt men zich zorgen over LNG-
levering. 

Cal 14 26,63 26,60  27,6 26,4 

Day Ahead 26,05 25,90  27,4 25,3 
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Macro-economie 

Afgelopen week:  

De financiële beurzen zijn gedaald. Vorige week dinsdag heeft Wall Street de slechtste 

handelssessie sinds november beleefd. In Europa vielen de macro-economische getallen en de 

bedrijfsresultaten, waaronder KPN, tegen. Daarnaast kregen de financials flinke klappen na 

een verlaging van de outlook van Nederlandse banken door een ratingsbureau.  

 

Donderdag was het weer tijd voor het maandelijkse rentebesluit van de Europese 

Centrale Bank. Zoals verwacht bleef de basisrente op 0,75% ongewijzigd. Beleggers op de 

Europese en Amerikaanse aandelenbeurzen reageerden echter nerveus op het commentaar 

van Mario Draghi bij het rentebesluit. De ECB-president zei economisch herstel later in dit 

jaar mogelijk te achten, maar waarschuwde tegelijkertijd voor de nog altijd hoge risico's. De 

Euro daalde flink op dit “nieuws”. 

 

Vrijdag bleek dat de internationale handel van China sterk is begonnen in 2013. In januari 

namen zowel de import als de export van 's werelds op een na grootste economie aanzienlijk 

toe. De export klom met een kwart, de import lag bijna 29 procent hoger dan in januari 2012. 

De groei werd vooruitgeholpen doordat januari dit jaar in China 5 werkdagen meer telde dan 

in 2012.  

 

Vooruitblik: oplopende rentes in Zuid Europa een risico 

In Zuid Europa overheerst nog steeds spanning, vanwege een mogelijk fraudeschandaal in 

Spanje en vanwege de aanstaande verkiezingen in Italië. Hierdoor zou de rente kunnen 

oplopen. 

 

Vrijdag en zaterdag komen de G20 Ministers van Financiën en Centrale Bankiers bijeen in 

Moskou. Volgens Thomson Reuters is rond die tijd een verklaring van de Groep van Zeven 

(UK, F, D, I, J, US, CAN) verwacht over de retoriek van een valutaoorlog. Na verwachting zal 

de verklaring zich op een verplichting van ‘markt bepaalde’ wisselkoersen richten (niet 

beïnvloed door de overheid). 
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Wisselkoers (dollar per euro) 

De Europese valuta is afgelopen week zwakker geworden tov de USD en de GBP. De sterke 

opwaartse trend blijkt verbroken te zijn, of ten minst tijdelijk onderbroken. Als de discussie 

over het schuldenplafond in de VS weer op tafel komt, kan de Euro weer omhoog.  

 

Het tempo van de stijging van de euro in januari was veel te snel, aldus Jane Foley, senior 

currency strategist bij Rabobank. “Als er slecht nieuws van Cyprus, Spanje of Italië komt, kan 

de euro weer tot $1,30 dalen.”  
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Olie 

Afgelopen week 

De olieprijs is in de afgelopen week weer gestegen. Vrijdag was de slotprijs $118,9, de 

hoogste prijs dit jaar. Sindsdien is de prijs gedaald, maar de opwaartse trend is nog niet 

definitief omgedraaid. 

  

De Energy Information Administration in de VS maakte woensdag bekend dat de olie-

voorraden zijn teruggelopen (minder vol dan verwacht) en de benzine voorraden zijn 

opgelopen. Dit geeft steun aan de olieprijs. Positief economische data uit Azië droeg bij aan 

het positieve sentiment. Er was maandag een gebrek aan richtinggevend nieuws. Meerdere 

Aziatische beurzen waren gesloten vanwege feestdagen. De daling van begin deze week komt 

dus waarschijnlijk door winstnemingen of de realisatie dat de reële economie nog niet 

hersteld is.  

 

De olieprijs steeg afgelopen week in dollars 2,2% en in euro’s 3,0%. Ten opzichte van een 

maand geleden zijn de prijzen in dollars 5,6% hoger en in euro’s 4,9% hoger.  
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Vooruitblik: Draagt onderhoud bij aan de hoge prijzen?  

De nucleaire test die Noord-Korea vannacht uitvoerde zorgde voor enige onrust, maar blijkt 

toch niet de olieprijs te beïnvloeden. Reuters meldt dat bronnen de spanningen tussen Israel 

en Iran belangrijker vindt voor de olieprijs. 

  

Omdat de olieprijs door het steunniveau van $116 is gegaan is het volgende technische 

steunniveau $126, de prijs van begin maart vorig jaar. De reële economie is echter nog niet 

hersteld. Als de prijs te veel oploopt, bestaat ook de mogelijkheid dat Saoedi-Arabië 

(bondgenoot van de VS) meer gaat produceren. Problemen in de Eurozone (Italië Spanje) 

zouden de prijs weer onder 116 kunnen zetten. Maar vooralsnog is de olieprijs in een 

opwaartse trend.   

  

De prijs voor volgende maand is veel hoger en is sneller gestegen dan de langere 

termijnprijzen. De stijging kan dus medeveroorzaakt zijn door onderhoud in de Noordzee. 

 

Zoals vorige week al gemeld, voorspelt John Kemp, columnist bij Reuters, 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 USD. Hij noemt de productiestijging van niet OPEC-

landen als een van de voornaamste redenen dat olie kan zakken in prijs. Inflatie en onrusten 

in het Midden-Oosten kan de prijs opdrijven. 
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Gas 

Korte termijn 

De korte-termijnprijzen gingen eind vorige week omhoog maar zijn begin deze week weer 

gedaald. De TTF Day Ahead (DA) staat nu iets hoger dan een week geleden, NBP DA is 

onveranderd en ZBR DA is licht gedaald. De prijs voor Nederlands gas met levering in maart, 

april en het tweede kwartaal zijn echter licht gedaald. De conclusie die men hieroo kan 

trekken is dat de stijging van TTF DA veroorzaakt is door korte termijn vraag en aanbod 

(vooral kouder weer) maar dat men lagere prijzen in de komende maanden verwacht. 

 

Donderdagavond hebben Exxon en Shell force majeure op hun oil en gaslevering van Nigera 

verklaard. Er zijn problemen met pijpleidingen en het vermoeden van een gaslek. Dit joeg de 

prijzen vrijdag op. Nigeria is een grote LNG-exporteur en men is bang dat de vraag op Quatari 

LNG groter zal zijn (minder LNG naar Europa of duurder LNG). Maar de prijzen zijn maandag 

weer gedaald dus het effect is duidelijk minder dan vorige week nog verwacht werd. 

 

Door de koerswisselingen van de Euro tov de GBP zijn handelaren ook bezig met het 

optimaliseren van de locatiespread (Het verschil in prijs tussen de UK, NL en BE, handelaren 

willen kopen waar het het goedkoopst is). 

 

Lange termijn 

De lange-termijnprijzen zijn net als olie and korte-termijnprijzen eind vorige week gestegen 

maar begin deze week gedaald. Cal 14 en 15 staan nu 10 cent hoger dan een week geleden. 

De stijging wordt veroorzaakt door duurdere olie omdat veel gas wordt gekocht voor een 

oliegeïndexeerde prijs. 

 

Week-op-week staan de Nederlandse Cal 14 en de Day Ahead prijs hoger: respectievelijk 

0,3% en 1%. Maand-op-maand is Cal 14 met 0,4% gedaald en Day Ahead met 1,3%. 
 



   Energie Marktinformatie  
   12-2-2013 
  
                                 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. 
 

 

8

 

Vooruitblik: TTF Cal 14 is de weerstand van 26,7 aan het testen 

Platts, een bekend energie-informatie bureau, hebben maandag gerapporteerd dat de Britse 

vraag 14% hoger dan normaal was. Toch is de Britse prijs gedaald want er was genoeg 

aanbod om de vraag te dekken. Een marktbron zegt tegen Platts dat hij verwacht dat deze 

week de hoogst geprijsde week van de rest van dit seizoen zal zijn. 

 

Bovendien heeft Gassco gemeld dat de capaciteitsvermindering van het Noorse Troll A 

gasveld tot begin april 25 mcm/d zal zijn, in plaats van het eerder gemelde 35 mcm/d.  

 

Zoals vorige week al beschreven zit Cal 14 gevangen tussen 26,4 en 26,7. Danzij een hogere 

olieprijs en de problemen met gas vanuit Nigeria ging de prijs heel kort boven 26,7 maar blijft 

nu weer in deze bandbreedte bewegen. Als de CO2-prijs richting de vijf euro gaat of de 

olieprijs weer stijgt, kan de prijs boven 26,7 uitkomen. De prijs kan ook dalen als de olieprijs 

daalt, de CO2-prijs na weer de downtrend hervat of op korte termijn de gasprijs door de 25,3 

heen zakt.  
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Elektriciteit  

Korte termijn (elektra voor morgen en volgende maand) 

Ondanks de verandering van het sentiment in de lange termijn zijn er nog steeds lage prijzen 

in de spot (korte termijn). Het is koud, maar er staat een stevige wind en bovendien is het 

vakantie en carnaval waardoor de vraag erg laag is. De stijging door de kou blijft uit. 

 

 

Week–op-week en maand-op-maand is de Nederlandse basislastprijs 2,0% gestegen (de prijs 

een week geleden was exact dezelfde als de prijs een maand geleden). De pieklastprijs is 

week-op-week 0,7% gestegen maar maand-op-maand 1,6% gedaald. 

 

Lange termijn 

De lange-termijnprijzen zijn flink omhoog gegaan. Dit begon vrijdag een week geleden na 

opmerkingen van Angela Merkel die haar steun gaf aan de plannen van haar milieuminister 
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(zie ook het emissie stuk). Als eerste draaide CO2 om van een dalende trend naar een 

stijgende beweging.  

 

De kolenprijs volgde de CO2–prijs omhoog, mede veroorzaakt door een verzwakkende Euro 

ten opzichte van de Dollar die de kolenprijs in euro’s versterkt liet stijgen. De gasprijs steeg 

ook eind vorige week. Alles bij elkaar zorgde dit voor een verandering van het zeer bearish 

(dalend) sentiment naar een bullish (stijgend) sentiment. 

 

Vooruitblik:  

Eventueel zal het afnemen van de wind en nog kouder weer de prijzen iets doen stijgen, maar 

er worden geen grote verschillen verwacht. 

 

Voor de lange-termijnprijzen zijn de bewegingen van kolen, CO2 en gas erg belangrijk. De 

vraag is of de uitspraak van Merkel en Altmaier ondersteund gaat worden door acties. De 

uitkomst van de geplande stemming op 19 februari in het Europese parlement over 

backloading van 900 mio certificaten (zie het emissie stuk) is ook interessant.  

 

De kolenprijs is opgelopen door een staking in Colombia. Als deze opgelost is, kan de 

kolenprijs en dus de elektraprijs weer dalen. 
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Dark spread en spark spread 

De brandstof-, CO2- en daardoor de electriciteitsmarkten waren geruime tijd in een dalende 

trend. Op een bepaald moment waren de sparkspreads duidelijk te laag. Het is niet helemaal 

duidelijk waar deze precies moet liggen, maar een correctie was wel te verwachten. Deze 

heeft afgelopen week plaatsgevonden. De opmerkingen van Merkel waren een aanleiding, 

geen reden hiervoor. Misschien dat de sparkspread iets terugvalt, maar dat zal naar 

verwachting niet naar het eerdere lage niveau zijn. 

 

De darkspread is ook verbeterd, maar zat en zit nog steeds in een stijgende trend.  
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Emissies 

De prijs voor CO2 emissierechten is sinds vorige week licht gestegen. De forse stijging op 1 

februari kwam, zoals vorige week beschreven, door opmerkingen van Merkel en Altmaier, de 

minister van Milieu. Ze willen de lasten van de switch naar vernieuwbare energie beter 

verdelen tussen consumenten en bedrijven.  

 

Het is Merkel en Altmaier gelukt om de dalende trend stop te zetten. Er zijn weinig concrete 

getallen die een eventuele verandering in het Duitse beleid kwantificeren toch is de prijs in de 

afgelopen week licht gestegen. Volgens Point Carbon omdat producenten CO2 moeten kopen. 

Dit omdat zij met dit koude weer meer stroom verkopen aan klanten. De stijging wordt ook 

ondersteund door handelaren die hun eerder opgebouwde shortposities rond deze niveaus 

dichtzetten. 

 

De prijs ligt dus op een iets hoger niveau, maar van een echt stijgende trend is nog geen 

sprake. Hiervoor zal iets meer duidelijkheid moeten komen vanuit Brussel waar men de lage 

CO2-prijs wil aanpakken met “backloading” of het verminderen van het aantal certificaten dat 

geveild wordt. “Backloading” is het verplaatsen van de veiling van certificaten naar een later 

tijdstip in de hoop dat de economie dan aantrekt en er meer vraag is naar certificaten. Zowel 

deze methode als het schrappen van de veiling van certificaten heeft als doel de prijs voor 

CO2 te doen stijgen. Onderzoek heeft overigens uitgewezen dat de voorstellen van de EU-

commissie die hiermee belast is niet afdoende zijn om grote prijsstijgingen te bewerkstelligen.  

 

Op 19 februari zal het Europese parlement stemmen over backloading van 900 mio 

certificaten. De grootste partij de European People’s Party (EPP) is nog geen voorstander, 

waardoor de stemming (een barometer voor het sentiment in het EP) zou kunnen worden 

uitgesteld. Tenzij er een compromis wordt bereikt. 

 

Een prijsstijging kan ook komen van de voorstellen van de Duitse minister van milieu die niet 

alleen bedoeld blijken te zijn voor electorale doeleinden maar werkelijk meer druk op energie-
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intensieve industrie gaat leggen. Maar de invloed daarvan is nog niet gekwantificeerd. 

Intussen gaan de veilingen van certificaten rustig door. 

 

Week-op-week staat de Europese CO2-prijs 3,7% hoger (oftewel 16 cent). Maand-op-maand 

leveren we nog steeds 12% 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. 


