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Marktvisie                               

 

Nu  
Vorige 

keer 

Verwachting 

komende 

week 

Hoogste 

2013 

Laagste 

2013 

 

Macro-economisch 
Er is weinig nieuws uit de VS en China. In Europa was men negatief, 
omdat men bang is dat Berlusconi opnieuw president gaat worden. 
Met de publicatie van de ZEW keerde het sentiment en verliezen we 

week-op-week niets. 

AEX 345,5 345,5  358 344 

USD per EUR 1,336 1,338  1,37 1,30 

 

Olie 
De kans dat we doorstijgen blijft groter dan de kans dat we gaan 
dalen. Zeker zolang de FED geld blijft bijdrukken. 

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

 

Elektra  (EUR/MWh) Er is minimaal een week uitstel voor het backloading programma. 

Cal 14, base, NL 47,75 48,05  49,8 45,2 

Cal 14, peak, NL 57,00 56,70  60,8 54,7 

 

Gas (EUR/MWh) Cal 14 test opnieuw de bodem. De Day Ahead komt, ondanks de 

voorspelde kou, nauwelijks van zijn plaats. 

Cal 14 26,30 26,63  27,6 26,4 

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

Afgelopen week 

De afgelopen week vierden de Chinezen hun nieuwe jaar. Zij hadden vakantie. Er was dus 

geen of heel weinig nieuws van hen te verwachten. In de VS had men een lang weekend 

vanwege Presidents Day. Op macro-economisch vlak moeten we het doen met de indicatoren 

die vorige week al uitkwamen. Zeker nu de meeste bedrijfscijfers bekend zijn. Hieruit kunnen 

we wederom concluderen dat het in de VS redelijk gaat. De krimp van de industriële productie 

-0,1% was wel een domper voor de markt, die rekende op een groei van 0,2%. De 

uitkeringsaanvragen vielen wederom mee. In Japan en in Europa gaat het echter minder 

goed. In beide gebieden kromp het GDP in het vierde kwartaal van 2012. De uitkomsten van 

de G20 meeting afgelopen weekend zijn niet verrassend. Zoals voorspeld, ging het om het 

gebruik van de juiste retoriek wanneer men het over het verzwakken van een currency heeft. 

Iedereen mag zijn of haar valuta devalueren, zolang men daarbij de juiste argumenten 

vernoemd. Zojuist is de ZEW bekend gemaakt. Simpel gezegd geeft dit een indicatie van de 

verwachting van Duitse investeerders. Dit cijfer is veel beter dan verwacht.  

 

Vooruitblik 

Aanstaand weekend mogen de Italianen naar de stembus. Het zal dan duidelijk worden of 

Berlusconi erin is geslaagd om voldoende stemmen binnen te halen. Dit zou een ramp zijn 

voor Italië en Europa. Hij wil alle maatregelen en bezuinigingen van Monti, die gericht waren 

op herstel van vertrouwen, ongedaan maken. En daarboven op nog eens extra geld uitgeven. 

Marktvorsers zien dit als bijzonder negatief, vooral voor de waarde van de Euro. Morgen 

komen de notities van de Fed naar buiten, waarin we kunnen lezen hoe zij denken over de 

groei van de VS. Donderdag volgen de werkloosheidscijfers en de huizencijfers uit de VS en 

vrijdag volgt een inzicht in het Duitse vertrouwen in de economie.  
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Wisselkoers (dollar per euro) 

De Euro is afgelopen week nagenoeg onveranderd. Er was weinig richtinggevend nieuws. Ook 

de woorden van Draghi, afgelopen maandag in het Europese Parlement, waren voor de 

handelaren geen reden om van positie te veranderen. Draghi bevestigde dat Europa 2013 

stabieler is ingegaan dan de afgelopen jaren. Maar waarschuwde dat de economie nog steeds 

zwak is en slechts mondjesmaat zal herstellen. Natuurlijk wachten vele speculanten ook de 

uitslag van de Italiaanse verkiezingen af. De ZEW van vanmorgen was beter dan verwacht en 

geeft de Euro een steuntje in de rug.  
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Olie 

Afgelopen week 

De olieprijs daalde de afgelopen week alleen in USD een beetje. Dat komt onder andere door 

de tegenvallende industriële productie cijfers uit de VS en de focus op de Italiaanse 

verkiezingen. Daarnaast is de prijs wat gezakt, doordat het IEA de vraag naar olie vorige 

week naar beneden heeft bijgesteld. Het gaat weliswaar om slechts 85.000 vaten per dag, 

maar volgens hen is de vraag in 2013 minder dan voorheen werd verwacht. Zij baseren hun 

verlaging op de voorspelling van het IMF. Zij voorspellen dat de wereldeconomie maar met 

3,5% groeit in plaats van 3,6%. OPEC voorspelde een dag eerder nog een stijging van de 

vraag. We staan op dit “hoge” niveau door de goede cijfers uit China en de VS in januari. En 

door een aantal storingen op de Noordzee, door de onrusten in Afrika en door het afketsen 

van gesprekken met Iran.  
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De olieprijs in dollars daalde afgelopen week 0,4%, maar in euro’s bleef dit gelijk. Ten 

opzichte van een maand geleden zijn de prijzen in dollars 5,3% hoger en in euro’s 4,9% 

hoger. 

 

Vooruitblik 

Door de recente stijging naar 119$ zijn er de afgelopen week wat winsten genomen. We 

staan terug op 117$. Een prijs die volgens een aantal bronnen nog niet de top is voor dit jaar. 

Pas bij 125$ per vat gaan een aantal analisten zich echt druk maken om vraagdestructie. Zo 

schrijft bijvoorbeeld Bank of America Merrill Lynch dat het risico dat we verder stijgen groter 

is dan de kans op dalen. Vooral als de FED geld blijft bijdrukken. Commerzbank ziet nu al wat 

vraagdestructie optreden en merkt op dat de markt wat minder long is geworden. Dit verschil 

is echter heel klein. Wang Tao, een analist van Reuters, verwacht dat we terugzakken naar 

111-113. Hij is ervan overtuigd dat we dezelfde beweging naar beneden krijgen als vorig jaar 

in de periode maart-juni. Hij noemt de recente top van 119 als stop loss. Door het verlengde 

weekend komen de voorraadcijfers uit de VS een dag later.  

 

Gas 

Korte termijn 

Afgelopen week heeft Qatar toch een LNG schip laten lossen in de UK. Waarschijnlijk om te 

voldoen aan contractuele verplichtingen. Door diverse storingen en de droogte gaat veel van 

het beschikbare LNG naar Zuid-Amerika of Azië. Daar betalen ze momenteel nieuwe 

recordprijzen. In de UK is dit gas meer dan welkom, omdat ze hier aardig interen op hun 

voorraden. De afgelopen tien dagen is er 10% van het gas wat in de voorraden zat verstookt. 

Hierdoor staan de huidige volumes onder het 5-jarig gemiddelde. Een nieuwe koude periode 

kan daardoor grote impact hebben op de gasprijs. Daarbij moet opgemerkt worden dat er 

nauwelijks gas wordt gebruikt in de powersector. Ook zal de vraag op korte termijn niet 

toenemen, nu de CO2-prijs na de stemming lager staat.  

 

Lange termijn 

De Duitse minister van milieu Altmaier, bekend om zijn CO2 ballonnetjes, heeft nu een 

voorstel in de maak om de Shale gas winning in Duitsland onmogelijk te maken. Hij hoopt 
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deze wet er nog voor de verkiezingen in september doorheen te krijgen. Ook zonder wet zal 

fracking (de manier om shale gas uit de grond te krijgen) niet snel van de grond komen. 

Het Duitse ZEW raadpleegde 200 energie experts. Volgens hen is fracking pas interessant bij 

een spotprijs hoger dan 40 euro per MWh. Door de vele bureaucratie, denkt zelfs 34% van 

hen dat deze manier van gaswinning in Europa pas uitkomt bij prijzen boven de 50 euro. Door 

de kleine daling van de olieprijs daalt de curve. Cal 14 bereikt hierdoor, met 26,3 Euro/MWh, 

de laagste prijs sinds juli vorig jaar. 

 

Week-op-week staat de Nederlandse Cal 14 en de Day Ahead prijs lager: respectievelijk 1,1% 

en 0,7%. Maand-op-maand is Cal 14 met 1,2% gedaald en Day Ahead met 1,3%. 
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Vooruitblik 

Waar we vorige week nog de top van 26,70 testten, verkennen we nu de bodem rond 26,30. 

Het doorbreken van deze prijs kan ons op weg brengen naar 25,7, voordat we op weg gaan 

naar de prijs van 25 euro. Dit is mogelijk als de CO2-prijs verder daalt. 5 euro voor Cal 14 

zien we als Rusland er niet in slaagt om volume terug te schroeven. Analisten van 

bijvoorbeeld PIRA vermoeden dat de prijs kan zakken, omdat zowel Noorwegen als Rusland 

gedurende de zomer gas zullen blijven leveren. In eerste instantie zal dit worden gebruikt om 

de voorraden aan te vullen, maar later zou de prijs hierdoor iets kunnen zakken. Gedurende 

het jaar kan een toename aan LNG-schepen ook voor een verlichting op de markt gaan 

zorgen. Mits Nigeria en Angola weer LNG produceren. Hier is de productie nu gereduceerd 

door storingen. Bovenstaande mogelijke prijsdalingen worden overschaduwd door enerzijds 

een mogelijke stijging van de olieprijs en anderzijds het van de markt halen van CO2-

certificaten. 

 

Elektriciteit  

Korte termijn (elektra voor morgen en volgende maand) 

Afgelopen week was de prijs in de spot erg laag. Veel wind en iets hogere temperaturen 

zorgden hiervoor. Ook was de vraag lager vanwege vakanties in Nederland en de omringende 

landen. Het is nu kouder en het waait minder. Het prijsniveau ligt ook hoger dan vorige week. 

We verwachten dat dit de hele week op hetzelfde niveau zal blijven. 
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Week–op-week is de Nederlandse basislastprijs 0,5% gestegen. Maand-op-maand is het 

verschil plus 3,1%. De pieklastprijs is week-op-week 1,2% gestegen en maand-op-maand 

0,3% gestegen. 

 

Lange termijn 

De prijzen bleven stijgen, waarbij de enige drijvende kracht CO2 lijkt te zijn. De gasprijzen en 

de kolenprijzen zijn dusdanig veranderd. Dit zou een significante verandering van de 

powerprijzen moeten laten zien, anders dan dat de fuelspreads te laag waren en nu 

gecorrigeerd worden. 

 

De spread met Duitsland loopt wel flink op. Dit komt doordat de spread in de spot oploopt en 

op lange termijn de spotprijs hierin volgt. We denken dat het niveau voorlopig zo blijft en dat 

er geen verdere stijging van de spread plaatsvindt. Dit blijft zo totdat we wat verder in het 

jaar zijn en er meer duidelijkheid is over de ontwikkeling van de grenscapaciteit tussen 

Duitsland en Nederland. 
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Vooruitblik 

Als het voorstel van het Europese Parlement over het backloaden van CO2-certificaten volledig 

zou zijn aangenomen, dan zou de prijs van CO2 verder stijgen en dus ook de powerprijs. De 

stemming heeft nu voor verder uitstel gezorgd. We zien dat de CO2-prijs daalt en we 

verwachten op de stroommarkt een kleine daling. Vooral, omdat de staking in de 

Colombiaanse kolenmijnen nauwelijks impact heeft. Pas als de sneeuw op de Duitse 

zonnepanelen smelt en ook de wind weer wat aantrekt, zal de spotprijs opnieuw verder 

zakken. 
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Dark spread en spark spread 

De stijging van de CO2-prijs wordt meer dan gecompenseerd door de stijgende powerprijzen 

en de lagere brandstofprijzen. Hierdoor zit de darkspread nog steeds in een stijgende trend. 

De sparkspread was duidelijk te laag. De verandering van de CO2-prijs heeft een aanzet 

gegeven voor de correctie van de sparkspread, die nu duidelijk ook in een stijgende trend 

terecht is gekomen. Het lijkt er op dat de sparkspread zich nu ook weer richting de 5 

Eur/MWh begeeft. Dit is het niveau waar de sparkspread ook in 2012 omheen bewoog.   
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Emissies 

Eindelijk was het dan zover. Het Europese Parlement heeft gestemd over CO2 compensatie. Ze 

steunen het plan om iets aan de lage prijzen te doen, maar geven zichzelf een week om te 

beslissen over hoe en wat. Het voorlopige plan omvat het van de markt houden van 

certificaten, om deze later weer op de markt te zetten. Dit wordt backloading genoemd. Dit 

zou een quick fix kunnen zijn, maar kennelijk ontbreekt het mandaat om over dit onderwerp 

te discussiëren. Dit mandaat zou nu op 27 februari moeten volgen, zodat er in april over een 

meer definitieve oplossing kan worden gesproken. Tegenstanders hopen echter dat er niets 

verandert. Zij noemen een stijging van de energieprijzen en verdere verzwakking van de 

Europese concurrentie positie als argumenten om niets te veranderen. Voorstanders hopen 

dat een hogere prijs wel tot investeringen zal leiden om CO2-uitstoot te beperken. 

 

Week-op-week staat de Europese CO2-prijs 14,3% hoger. Maand-op-maand is dat slechts 

3,4% 
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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. 


