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Essent Grootzakelijk presenteert: 

Meet the Analyst online 

 
 
 
01-10-2013 
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Welkom 

Meet the Analyst team: 

• Manager Large Accounts: Esther Jelsma 

• Gas Analist: Maarten Tielen 

• Power Trader: Tim Steenbergen 

• Accountmanager: Nasim Mohamedajoeb 
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Inhoud Meet the Analyst 

Thema: “Op reis” 

 

Opmerkelijke zaken macro-economie: 

Energie in Nederland: “Energie akkoord” 

Energie in Europa: “Stijgende prijzen als gevolg van..” 

Energie in het Midden Oosten: “Olie en gas” 

Energie in Afrika en Zuid Amerika: “Toekomst van kolen” 

Energie in de Verenigde Staten: “Gas nu en straks” 

 

Uw Energieprijs staat centraal! 
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Macro-economisch 

“Wat is er 
veranderd 
gedurende  
de zomer?” 
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Macro-economisch 

Events 

• Herverkiezing Merkel: Lange formatie voor de boeg. 

• FED stimulus wordt gecontinueerd: Meer dollars. 

• Sluiten van een energieakkoord: Lagere stroomprijs? 

• Onrusten in het midden oosten: Dure olie door Syrië? 

 

 

 

 

 J/J delta 2013 2014 

 BBP % juni september juni september 

US 2.0 1.6 2.5 2.4 

Japan 1.7 1.9 1.4 1.6 

W. Europa 0.0 0.2 1.3 1.7 

China 7.5 7.5 7.6 7.2 

Wereld 3.0 2.7 3.5 3.5 
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Macro-economisch 

Overzicht 

• Europese economie: Nieuwe steun voor zwakke 

Eurolanden in aankomst. 

• Britse economie: Pond wordt sterker. 

• Chinese economie: Roubini voorspelt hardere landing. 

Groei slechts 6-7% ipv 7-8%. 

• Economie in de VS:  

• FED blijft stimuleren omdat verdere verbeteringen 

uitblijven. 

• Opnieuw onderhandelen over het verhogen van het 

schuldenplafond. 
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De reis 

Deel 1 

Deel 2 
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Energie in Nederland 
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Poll 1 

“Verbetert het overheidsbeleid onze 

concurrentiepositie?” 

• Ja, hiermee kunnen we de economie weer laten groeien. 

• Ja, het is begin is gemaakt, maar het ontbreekt nog aan 

visie. 

• Nee, we lopen nog steeds achter. 

• Nee, goed voor de overheid,  

maar niet goed voor de ondernemer. 
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Energie in Nederland 

• Sluiten oude kolencentrales en afschaffen kolenbelasting. 

• Energiebelasting gaat omhoog. 

• Fiscaal aantrekkelijk om coöperatief energie op te wekken 

• Inzetten op energie besparen: 

• Leningen/subsidies 

• Expertisecentrum 

• Energielabels 

• Inzetten op duurzame energie  

14% 2020 en 16% in 2023,  

door decentrale opwek en windenergie. 
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Energie in Nederland 

-- = 2014 

-- = 2015 

-- = 2016 

-- = 2017 

 

Stroomprijzen in Nederland 
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Energie in Nederland 

• Sluiten oude kolencentrales en afschaffen kolenbelasting. 

• Energiebelasting gaat omhoog. 

• Fiscaal aantrekkelijk om coöperatief energie op te wekken 

• Inzetten op energie besparen: 

• Leningen/subsidies 

• Expertisecentrum 

• Energielabels 

• Inzetten op duurzame energie  

14% 2020 en 16% in 2023,  

door decentrale opwek en windenergie. 
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Energie in Nederland 

Uitbreiding grenscapaciteit 

• Doetinchem -> Wesel 

• Circa 2.500MW  

• Realisatie 2016 

• Voorbereidingsbesluit genomen 

 

• Uitbreiding Meeden -> Diele  

• Huidige capaciteit @ 1.645MW, nieuwe capaciteit nog 

onbekend. 

• Realisatie op zijn vroegst in 2015 

• Onderzoeksfase 
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Energie in Nederland 

“Wat zijn de gevolgen nu het sluiten  
van de kolencentrales niet  

mag van de ACM?” 
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Energie in Nederland 

“Wat zijn de gevolgen nu het sluiten van de 
Kolencentrales niet mag van de ACM?” 

Besluit ACM: (voorheen NMA):  

Sluiting is een kartelafspraak. 

• Voordelen kleiner dan nadelen, prijsstijging 0,15% 

ofwel 2 Euro. Voortaan windenergie ipv kolenenergie. 

• CO2-uitstoot wordt verplaatst naar andere Europese 

landen. Minister Kamp gaat dit in Brussel bespreken. 

• Afspraak van energiebedrijven. Maar geen 

kartelafspraak, want naast de overheid zaten o.a. 

Greenpeace, WNF, en Milieudefensie aan tafel.  
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“Verbetert het overheidsbeleid onze 

concurrentiepositie?” 

• Ja, hiermee kunnen we de economie weer laten groeien. 

• Ja, het is begin is gemaakt, maar het ontbreekt nog aan 

visie. 

• Nee, we lopen nog steeds achter. 

• Nee, goed voor de overheid,  

maar niet goed voor de ondernemer. 

Uitslag poll 1 
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Poll 2: power 

“Welke prijs verwacht u voor de future  baseload 2014 de 

volgende maand?” 
De huidige waarde van de future voor Baseload 2014 is 48 euro/MWh (4,8 eurocent/KWh). 

 

 

 

Uitslag poll juni 2013 (prijs 47 Euro) 

< 43 Euro/MWh (21%) 

Tussen de 43 en 49 Euro/MWh (73%) 

Tussen de 49 en 55 Euro/MWh (4%) 
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Energie in Europa  
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Energie in Europa  

Day-Ahead gasprijzen hoger door onderhoud 
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Energie in Europa 

“Is het onderhoud nu achter de rug?” 
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Shutdown time Startup time Volume impact

Field 

maintenance
07/09/2013 06:00 28/09/2013 06:00 -55.0 MSm

3
/d

Field 

maintenance
19/09/2013 06:00 12/09/2014 06:00 -34.0 MSm

3
/d

Entry Segal 22/10/2013 06:00 23/10/2013 06:00 -14.0 MSm
3
/d

Field 

maintenance
12/09/2014 06:00 24/09/2014 06:00 -144.5 MSm

3
/d

Kårstø - yearly maintenance

Kollsnes yearly maintenance. Draft, to be confirmed by shippers in week 50, 

PLANNED EVENTS

Day-Ahead gasprijzen hoger door onderhoud 

 

Energie in Europa 
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Storages voller dan verwacht 

 

mcm vol capaciteit mcm vol capaciteit mcm vol capaciteit

01-Jun 4,222 24.59% 17,168 6,481 31.09% 20,847 1,890 65.86% 2,870

19-Sep 10,512 61.19% 17,179 16,417 78.30% 20,967 2,311 80.51% 2,870

mcm vol capaciteit mcm vol capaciteit mcm vol capaciteit

01-Jun 1,476 31.03% 4,757 2,839 22.79% 12,457 7,920 49.83% 15,894

19-Sep 4,130 86.84% 4,756 8,194 65.77% 12,459 13,316 80.23% 16,597

mcm vol capaciteit mcm vol capaciteit mcm vol capaciteit

01-Jun 591 28.39% 2,083 248 35.21% 705 25,668 33.43% 76,781

19-Sep 1,398 67.88% 2,060 571 80.99% 705 56,849 73.27% 77,593

Bron GSE
Germany Iberian

NBP

Baumgarten

TTF (Eurohub)

PSV (italy)PEG (france)

ZEE Totaal

Energie in Europa 
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GBP wordt sterker tov de Euro. 

 

Energie in Europa 
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Erik Vink: “Is het onderhoud nu achter de 
rug?” 

Wat is de impact van de herverkiezing van Merkel op 
de Energieprijzen (voornamelijk stroom)? 

Energie in Europa 
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NL - DU cal14 spread: 

• Duitse prijzen stijgen harder dan Nederlandse. 

• De spotprijs bepaalt de spread voor de toekomstige jaren. 

- = Duitsland 

- = Nederland 

- = NL-DE Spread 

Energie in Europa 
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Merkel zal wat moeten doen aan de hoge consumentenprijzen 

Bron: Macquarie 

Energie in Europa 
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“Welke prijs verwacht u voor de future  baseload 

2014 de volgende maand?” 

 

• < 46.50 Euro/MWh  

• Tussen de 46.50 en 47.50 Euro/MWh  

• Tussen de 47.50 en 48.50 Euro/MWh  

• > 48.50 Euro/MWh 

Uitslag Poll 2 
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Samenvatting 

• Je kunt inspelen op gepland onderhoud. 

• De GBP/EUR wisselkoers is van belang bij de gasprijs. 

• Weersrisico groter door lege voorraden. 

• Spreadspotmarkt bepaalt prijzen op de lange termijn. 

• Duitse subsidies zullen worden veranderd. 

 

 

 

Energie in Europa 
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Poll 3 

“Wat denkt u?” 

De relatie tussen olie en gas: 

• Zal sterker worden. 

• Zal gelijk blijven. 

• Zal verzwakken. 

• Zal verdwijnen. 
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Energie in het Midden-Oosten 



31 

De Situatie in Syrië gaat niet over olie 

• Libië levert 1,5 miljoen vaten goede olie niet.  

• Bij escalatie zou Iran er ook bij betrokken worden. 

• De VS en Rusland strijden op de achtergrond om de 

“wereldmacht”.  

• De kwestie Syrië kan alleen worden opgelost met Iran, 

daarom is er vanuit de VS interesse om gesprekken aan 

te gaan. 

 

Meer details? Google op expert “Bernard Hammelburg”  

Energie in het Midden-Oosten 
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Olievoorraden zijn toch eindig? 

Energie in het Midden-Oosten 
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Saoedi-Arabië bang voor ontwikkelingen van Shale oil in de VS? 

• Ja, want ze exporteren hierdoor minder naar de VS. 

• Nee, want ze zetten deze techniek zelf in bij oude velden. 

Energie in het Midden-Oosten 
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Uitslag Poll 3 

“Wat denkt u?” 

De relatie tussen olie en gas: 

• Zal sterker worden. 

• Zal gelijk blijven. 

• Zal verzwakken. 

• Zal verdwijnen. 
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Samenvatting 

• Libische olieproductie bepaalt de Brent-olieprijs. 

• Escalatie Syrië uitgesteld niet afgesteld. 

• Saoedi-Arabië bang voor ontwikkelingen Shale oil? 

• Een positieve ontwikkeling in de relatie tussen Iran en 

het Westen. 

 

 

Energie in het Midden-Oosten 
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Vanuit het vliegtuig 

Relatie Kolen en Gas 

• De kolenprijs is gedaald. 

• De gasprijs is stabiel gebleven. 

- = Gas 

- = Kolen 
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Relatie Gas+Power en Kolen+Power 

- = Gas 

- = Stroom 

- = Kolen 

- = Stroom 

Vanuit het vliegtuig 
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Energie in Afrika en Z. Amerika 
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Energie in Afrika 

• Kans op stakingen, door dispuut over loon tussen 

bonden en werkgevers. 

• Bemiddeling van de regering in dit conflict om de 

belangrijkste bron van inkomsten niet te verliezen. 

• Belangrijkste export haven Richards Bay. 

• Afgelopen weken stijgen de ladingkosten naar een 

niveau dat 2x zo hoog ligt als begin 2013. 
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Energie in Zuid-Amerika 

• 7-weekse staking Drummond mijnen achter de rug 

(15-9-2013). 4 miljoen ton is niet geleverd. 

• Europa is Colombia’s grootste klant. 

• Eind september de eerste leveringen. 

• 20-daagse staking Feneco Railway (18-9-2013). 

• 4,5 week staking eerder dit jaar bij Cerrejon. 
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Samenvatting 

• De hogere prijs wordt veroorzaakt door de stakingen, 

niet door het sluiten van mijnen. 

• Daling van de prijzen lijkt voorlopig gestabiliseerd.   

• Stroomprijzen in Nederland afhankelijk van gasprijzen. 

 

 

 

 

 

Energie in Afrika en Z. Amerika 
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Energie in de VS 
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Kolen 

• Overbodig door schaliegas en komen naar Europa. 

• Sluiting van oude inefficiënte mijnen.  

• Nieuwe wet EPA beperkt CO2-uitstoot en verplicht CCS. 

• In de VS worden alleen nog gascentrales gebouwd en 

wordt geïnvesteerd in Renewables. 

 

Energie in de VS 
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Alle plussen waren aanwezig voor Schalie gas 

• Hoge gasprijzen van 12 $/mmbtu in 2008. (ongeveer 

onze prijs nu). 

• Technische kennis en water beschikbaar, 

• Privé eigenaarschap van mineralen in de grond. 

• Goede service industrie en infrastructuur. 

• Belasting en investeringsvriendelijk milieu. 

• Beperkte invloed milieu organisaties. 

• Gasprijzen waren hoog genoeg.  

 

Energie in de VS 
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Gaan wij nog profiteren van  
dit gas in de vorm van LNG? 

Energie in de VS 
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De kans dat er veel LNG naar Europa komt is klein! 

 

 

 

 

Bron: The potential impact of North American LNG exports, by James Henderson. 

Energie in de VS 
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(Shale) Oil: 

Energie in de VS 
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(Shale) Oil: 

Energie in de VS 



49 

Samenvatting 

• Sluiting kolenmijnen, geen investeringen meer in kolen. 

• Nauwelijks nog investeringen in shale gas. 

• De kans dat LNG naar Europa komt is klein. 

• Hoge olieprijs zorgt voor investeringen in shale oil. 

• Amerikaanse import van olie neemt af. 

 

 

 

 

 

Energie in de VS 
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31 oktober 2013: we reizen verder.. 

Meet the Analyst online 

• Japan 

• Australië 

• India  

• Rusland 

En natuurlijk terug naar 

Europa! 
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31 oktober 2013: we reizen verder.. 

Meet the Analyst online 

Dhr. Adrichem: “Is het waar dat bij een 
CO2-prijs van 30 tot 40 Euro/ton 
investeringen rendabel worden  

voor de industrie?” 

Gaan we deze prijzen  
nog zien voor 2020? 
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Meer weten? 

www.essent.nl 


