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Marktvisie                               

 
Nu  

Vorige 
keer 

Verwachting 
komende 

week 

Hoogste 
2013 

Laagste 
2013 

 
Macro-economisch 

De Italiaanse verkiezingsuitslag maakt het land onbestuurbaar. 
Hierdoor maakt men zich opnieuw zorgen over de Europese 
schuldencrisis. 

AEX 335,6 345,5  358 333 

USD per EUR 1,308 1,336  1,37 1,30 

 
Olie 

De prijs is flink gedaald omdat de FED misschien eerder dan gepland 
met de stimuleringsmaatregelen gaat stoppen. Vernieuwde zorgen 
over de vraag in de eurozone draagt ook bij aan het sentiment. 

Brent ($) Front month 113,4 117,4  119 110 

 
Elektra  (EUR/MWh) 

Grotere vraag en hogere prijzen in omringende landen duwen korte-
termijnprijzen omhoog. De daling van gas en CO2-prijzen laat lange-
termijnprijzen dalen. 

Cal 14, base, NL 47,30 47,75  49,8 45,2 

Cal 14, peak, NL 56,95 57,00  60,8 54,7 

 
Gas (EUR/MWh) Cal 14 zal opnieuw de bodem van 26,4 testen als de olie en CO2-prijs 

verder dalen. 

Cal 14 26,40 26,30  27,6 26,2 

Day Ahead 27,25 26,05  28,5 25,2 
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Macro-economie 

Afgelopen week 

De verkiezingen in Italië overheersen deze week de beurzen. Het land heeft de derde hoogste 

staatsschuld ter wereld en Berlusconi wil alle inspanningen van Monti om de Italiaanse 

economie te redden, ongedaan maken. Dat zal erg schadelijk zijn voor het herstel van de 

Italiaanse economie maar nog erger: ook heel erg schadelijk voor de euro en het herstel van 

de eurozone. Het staat nu vast dat de centrumlinkse Democratic Party van Bersani de tweede 

kamer (de Kamer) heeft gewonnen, maar het centrumrechtse blok van Berlusconi heeft een 

meerderheid in de eerste kamer (de Senaat). Bersani wil aan de begrotingsdiscipline 

vasthouden dus zijn overwinning in de Kamer is gunstig voor de euro. De beurzen zijn echter 

erg bezorgd, want deze verkiezingsuitslag zorgt ervoor dat er geen regering gevormd kan 

worden die wetsvoorstellen er doorheen krijgt.  

 

In de afgelopen week is er toch ook wel wat positief nieuws naar buiten gekomen. 

Bijvoorbeeld het economisch sentiment (ZEW) in Europa en dat dat vooral in Duitsland 

verbetert. Zelfs meer dan verwacht. Maar vrijdag vielen de inkoopmanagerindexcijfers uit 

Duitsland en de Eurozone weer erg tegen.  

 

Woensdag werd bekend dat, in elk geval een deel van het bestuur, van de FED eigenlijk vindt 

dat het stimuleringsprogramma in de VS eerder dan nu gepland, gestopt moet worden. De 

miljarden die de centrale bank in de economie pompt zijn een belangrijke aanjager van de 

aandelenbeurzen. Dit terwijl er nog geen echte kentering heeft plaatsgevonden in de 

economie en op de arbeidsmarkt. 

 

Vooruitblik 

Alle ogen blijven gericht op Italië. De vraag is of er een politieke overeenkomst kan komen 

waardoor de hervormingen en bezuinigen doorgaan. Een waarschijnlijker scenario is dat de 

Italianen opnieuw naar de stembus moeten gaan.  
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Men is ook in afwachting van de toelichting op de notulen van de laatste vergadering van de 

FED door voorzitter Bernanke. Vooral na de opmerkingen in die notulen vorige week over het 

verminderde draagvlak voor verdere stimuleringsmaatregelen. 

 

Wisselkoers (dollar per euro) 

De Euro is maandagmiddag van 1,33 naar 1,30 gedaald (een technisch steunniveau). De 

markt vreest dus dat Italië een nieuw Griekenland wordt. De bezorgdheid over besmettings-

gevaar naar Spanje is ook weer aangewakkerd. Cyprus staat aan de rand van bankroet, maar 

omdat het land economisch zo klein is, is dit veel minder belangrijk dan de ontwikkelingen in 

Italië.  

Bovendien is Groot-Brittannië zijn kredietstatus AAA kwijt. Dit zorgt voor veel handel in gas. 

Aangezien handelaren de wisselkoersverschillen op deze markt proberen uit te arbitreren door 

in plaats van Nederlands gas in euro’s Engels gas in ponden te kopen 
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Olie 

Afgelopen week 

De olieprijs is in de afgelopen week flink gedaald. De beurzen zijn gedaald en de olie is met 

het negatieve sentiment mee gedaald. Een andere achterliggende reden is dat Saoedi-Arabië 

de productie wil verhogen. Ook zijn zij waarschijnlijk angstig voor de demand destruction die 

optreedt bij deze hoge prijsniveaus. Het verkiezingsresultaat in Italië en zorgen over de 

eurocrisis spelen ook een rol. Bovendien waren de Amerikaanse voorraden afgelopen week 

voller dan verwacht: 4,14 in plaats van de verwachtte 1,8 miljoen vaten. 

 

  

 

De olieprijs daalde afgelopen week 2,5% in dollars en 0,3% in euro’s. Ten opzichte van een 

maand geleden zijn de prijzen in dollars 0,9% hoger en in euro’s zelfs 4,0% hoger. 
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Vooruitblik 

Omdat de olieprijs in korte tijd flink is gedaald, zijn winstnemingen (een tijdelijke stijging) 

mogelijk voordat de prijs verder daalt (als er geen onverwacht nieuws is dat de prijs doet 

stijgen).  

 

Olie wordt verhandeld in dollars, waardoor de discussie rondom het schuldenplafond (die eind 

deze week weer op tafel komt) weer van belang worden. De beslissingen zijn 

vooruitgeschoven maar nog steeds niet genomen. Een verhoging van het plafond heeft een 

inflatoir effect. Mogelijk minder stimulering van de FED en zorgen over Europa zetten echter 

neerwaartse druk op de prijs. Door de dalende euro zal de olieprijs ook verder omlaag kunnen 

gaan. 

 

De prijs is nu door het 50daags gemiddelde, wat een technisch steunniveau was. Het risico 

van een stijging tot $126 is pas van tafel nadat de prijs door de Bollingerband (nu $113) en 

het 200daags gemiddelde ($110) is gedaald.  
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Gas 

Korte termijn 

Korte termijn prijzen zijn de afgelopen week gestegen. Eén van de redenen is dat de 

temperatuur deze week lager was dan verwacht. Handelaren die short zaten (te weinig gas 

hadden omdat ze lagere prijzen verwachtten) moesten op de markt flink gas bijkopen om hun 

posities te sluiten. Vooral vanuit de UK was de vraag naar Europees gas hoger dan verwacht. 

Reden hiervan is dat er afgelopen week veel storingen en problemen met voorraden waren. 

Engeland importeert maximaal gas vanuit Nederland om de voorraden niet verder leeg te 

halen. 

 

Lange termijn 

De lange termijnprijzen zijn afgelopen week vrijwel onveranderd gebleven. Even leek de Cal 

14 prijs onder de 26,30 te zakken (de laagste prijs sinds juli vorig jaar) maar dit sterke 

steunniveau lijkt tot nu toe toch stand te houden, mede door een flinke daling van de 

EUR/USD. 
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Week-op-week staat de Nederlandse Cal 14 prijs 1,1% lager maar maand-op-maand 3,1% 

hoger. De Day Ahead prijs is zowel week-op-week als maand-op-maand 8,1% gestegen.  
 

Vooruitblik 

De weersverwachting ziet er voor de komende week rustig uit, met licht hogere temperaturen 

dan deze week. Toch zijn de temperaturen nog steeds lager dan normaal, wat voor extra 

vraag kan zorgen.  

 

Of de prijzen deze week stand houden zal vooral afhangen van de olieprijs. Zal de ingezette 

daling voortzetten? Als de Cal 14 prijs door 26,3 EUR per MWh breekt is het volgende 

steunniveau 25,7. Dit is mogelijk als de CO2-prijs en olie verder dalen. Daarnaast zou een 

rebound van de EUR/USD ook voor druk op de prijzen kunnen zorgen. Volgens verschillende 

handelaren is het risico dat de prijs verder daalt. 
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De UK pijplijn Cats ligt stil door onderhoud. Belangrijke vraag deze week is wanneer deze 

pijplijn weer in gebruik wordt genomen. Wanneer dit gebeurd zal de volatiliteit op de DA 

markt minder kunnen worden. 28 februari zal de volatiliteit op kunnen lopen vanwege lager 

onttrekkingcapaciteit van de Rough voorraad in Engeland (onderhoud).  
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Elektriciteit  

Korte termijn (elektra voor morgen en volgende maand) 

De vraag trekt aan nu de vakanties in Europa voorbij zijn. Hierdoor zijn de prijzen gestegen. 

Bovendien is het prijsniveau in België en Frankrijk vrij hoog en dat trekt Nederland en 

Duitsland mee.  

 

Week–op-week is de Nederlandse basislastprijs 1,1% en de pieklastprijs 0,8% gedaald. 

Maand-op-maand zijn de prijzen gestegen, basislast met 3,3% en pieklast met 1,7%. 

  

Lange termijn 

De lange-termijnprijzen volgen op dit moment eerder de gasprijs dan de volatiele CO2 prijs. 

Bovendien is de kolenprijs redelijk constant. Hierdoor zijn de prijzen (met de gasprijs) 

gedaald. Het prijsniveau voor Cal 14 basislast ligt nu iets boven de 47 Eur/MWh, maar 

beweegt omlaag.  
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Vooruitblik 

Aan het einde van deze week is de verwachting dat het minder koud wordt en dat het blijft 

waaien. Daardoor kunnen korte termijnprijzen dalen.  

 

Voor de lange-termijnprijzen is de stemming in de markten wat negatief en dat wordt 

versterkt door de ondermijnende verkiezingsuitslag in Italië. Ook de negatieve outlook voor 

gas en CO2 zet de elektriciteitsprijzen onder druk.  

 

Een interessant feitje is dat de Duitse wind- en zoncapaciteit nu meer dan 60.000 MW is, 

ongeveer even veel als de 58 kernreactoren van Frankrijk.  
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Darkspread en sparkspread 

Uitstel van de beslissing welke methode te gaan gebruiken om de CO2 prijzen wat op te 

drijven heeft wat volatiliteit in de CO2 markt gebracht. Dit heeft invloed op de dark- en 

sparkspread. Nu is de CO2-prijs weer aan het dalen en er is veel onzekerheid dat de markt 

nerveus maakt. Echter blijven de dark- en sparkspread redelijk stabiel onder dit geweld. 

De verwachting is dat de spreads niet veel zullen veranderen in de komende tijd. 
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Emissies 

Vorige week konden we melden dat het Europese Parlement eindelijk over backloading van 

emissierechten heeft gestemd. (Backloading: certificaten nu van de markt weghalen en over 

enige jaren, als de prijzen hoger zijn, weer terug op de markt zetten.) Ze hebben het plan 

gesteund maar wilden toch een weekje nadenken over hoe dat nu precies moet gaan 

plaatsvinden en over beslissingsbevoegdheid. Hierdoor ging de prijs langzaam weer omhoog. 

Maandag werd echter bekend dat de vraag deze week niet op de agenda staat en stortte de 

prijs in. Misschien wordt het in maart weer gediscussieerd.  

 

Iedere keer dat er gepraat wordt over een oplossing gaan de prijzen omhoog, maar als 

besluiten tegenvallen of uitgesteld worden, daalt de prijs weer. Een meerderheid van de 

lidstaten vindt dat er iets aan de lage prijzen moet worden gedaan maar het 

wetgevingsproces in Europa is heel traag. Zelfs als alles heel soepel door de instituties gaat 

kan pas eind van dit jaar echt concrete acties op de markt worden ingezet.  

 

Week-op-week staat de Europese CO2-prijs 11 lager maar maand-op-maand 9% hoger. 
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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. 


