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Marktvisie                               
 
 Nu Vorige 

week 
Verwachting 

komende 
week 

Hoogste 
2012 

Laagste 
2012 

Volgende week deze tijd weten we of en hoeveel er gestimuleerd gaat 
worden.  

329,3 332,8  337 281 

 
Macro-economisch 

AEX 

USD per EUR 1,256 1,256  1,35 1,22 

Impact van Isaac valt mee.  
Olie 

Brent ($) Front month 
113,0 116,2  131 89,1 

Door dalende gas en CO2 prijzen is ook elektra goedkoper geworden.  

52,80 53,75  54,8 49,8 

 
Elektra  (EUR/MWh) 

Cal 13, base, NL 

Cal 13, peak, NL 
62,50 62,90  66,0 59,85 

Gas cal 13 is met olie mee gezakt, DA prijzen zijn stabiel 

27,00 27,70  28,1 25,0 

 
Gas (EUR/MWh) 
 

Cal 13 
  

Day Ahead 
24,65 24,90  41,6 20,0 
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Macro-economie 
 
Afgelopen week: “spanning neemt toe!” 

De afgelopen week kreeg een mogelijk opwaarts momentum geen kans. Vele handelaren 

zitten op hun handen terwijl ze de speech van Ben Bernanke afwachten. Deze speech staat  

morgen op de agenda. Mario Draghi zou ook speechen maar heeft zich afgemeld. 

Waarschijnlijk omdat hij te druk is met het voorbereiden van de acties die de ECB gaat 

nemen. Super Mario blijft herhalen dat de ECB alles zal doen wat nodig is. Wat dat precies 

betekent, weten we volgende week donderdag. Waarschijnlijk zal de ECB overgaan tot het 

opkopen van obligaties, van bijvoorbeeld Spanje en Italië. 

 

Angela Merkel heeft weer benadrukt dat ze geen voorstander is van een banklicentie voor het 

European Stability Mechanism (ESM). Haar uitspraak zegt niet zo veel want Merkel is al vaker 

van standpunt veranderd. Een banklicentie voor het ESM zou de marktwerking bevorderen. 

 

In de VS werd de economische groei in het tweede kwartaal naar boven bijgesteld en bleken 

de huizenverkopen mee te vallen. Eigenlijk vielen alleen de werkloosheidscijfers een beetje 

tegen. Waardoor het nog maar zeer de vraag is of de FED een reden kan vinden om 

stimuleringsmaatregelen te lanceren. 

 
Vooruitblik: hoop op stimulus blijft maar… 

De meevallende cijfers in de VS maken het heel lastig om een directe aanleiding te vinden 

voor Bernanke en consorten om stimuleringsmaatregelen te beginnen. Het wordt daarom 

meer en meer waarschijnlijk dat zij hun kruit droog houden. Het tegenovergestelde geldt 

echter voor de Europese Centrale Bank. Deze zal hoe dan ook met een plan moeten komen 

om de rentes voor Spanje en Italië op een acceptabel niveau te houden. Of de oplossing die 

volgende week bekend wordt gemaakt een banklicentie voor het ESM omvat, valt nog te 

bezien. Wellicht bedenken de wijze heren wel een workaround in afwachting van een 

goedkeuring door het Duitse constitutionele hof.  



   Energie Marktinformatie  
   30-8-2012 
  
                                 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. 
 

 

4 

Wisselkoers (USD per EURO) 
 
De plannen van de ECB zorgen er nu al voor dat Italië geld kan ophalen tegen lagere kosten. 

Qua wisselkoers is er deze week niets veranderd: de trade range is heel krap tussen de 1.25 

en 1.257. Het printen van dollars zou de koers in de richting van de 1.262 en vervolgens 

1.274 kunnen brengen. Als de ECB dan ook nog doet wat als beloofd, dan kunnen we op weg 

naar de 1,30. Blijven de persen stilstaan en de plannen van Draghi nog in de ijskast, dan zal 

de dollar sterker worden. We kunnen dan, als we door de 1,24 zakken, weer op weg naar de 

1,18. Dit laatste scenario is minder waarschijnlijk. 
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Olie 
 
Afgelopen week: orkaanseizoen nu echt begonnen 

De afgelopen week is de prijs voor ruwe Brent-olie 2,1% gedaald. Dit ondanks orkaan Isaac. 

Voor maand op maand staat er nog een plus van 6% op de borden. 

 

De eerste echte orkaan van dit seizoen is een feit. Isaac is als Categorie 1 orkaan over de Golf 

van Mexico getrokken. Uit  voorzorg waren daar 93% van alle platforms ontruimd. Bij het aan 

land gaan heeft de orkaan wat schade veroorzaakt. Deze schade was echter niet te 

vergelijken met Katrina 7 jaar geleden. De verwachting is dan ook dat de platformen en 

raffinaderijen weer snel in gebruik genomen gaan worden.  

Meteorologen voorspellen nog twee tot vier orkanen van een vergelijkbaar niveau.  

 

Naast Isaac, viel ook de ontwikkeling van de voorraden in de VS mee. Er werden 3.8 miljoen 

vaten toegevoegd aan de voorraad terwijl men had gerekend op een daling van 1.5 miljoen 

vaten.  

 

Ondanks de relatieve meevalles  daalde de olieprijs niet. Dit komt misschien doordat de groei 

van het GDP van de VS naar boven is bijgesteld. Ook vindt er nog veel onderhoud plaats in de 

Noordzee. Bovendien hangt er, zoals vorige week gemeld, een tweede Noorse staking boven 

de markt. Vanuit het Midden-Oosten is er eigenlijk geen nieuws te melden. En als alles 

volgens verwachting verloopt, zal dat nog wel zo blijven tot na de verkiezingen in de VS van 6 

november zo blijven.  
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Vooruitblik: opwaartse trend blijft 

Stimuleringsmaatregelen zullen ervoor zorgen dat de dollar zwakker wordt. Hierdoor wordt 

olie meestal duurder. Daarnaast komt er door het beschikbaar maken van geld ruimte voor 

speculanten om te investeren. En dat doen ze dan waarschijnlijk in olie. De steun ligt 

voorlopig op 111,5. Zolang we daar niet doorheen zakken, blijven we bullish. 
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Gas 

Korte termijn 

De Day Ahead prijzen (gas morgen geleverd) zijn deze week nauwelijks van hun plaats 

gekomen. Het laagste niveau, 24.25 euro, stond gisteren op de borden. De voorraden in 

Groot-Brittanië zijn groter dan vorig jaar deze tijd. Er komen daar nu meer dan voldoende 

LNG schepen aan. Toch blijft de prijs hoog. Handelaren maken zich zorgen om het vele 

onderhoud dat volgende maand gepland is. Het is maar de vraag of LNG dat kan blijven 

compenseren. Onze verwachting is dat het weer een grote impact kan gaan hebben. Op het 

moment dat het kouder wordt dan normaal zal de stress toeslaan en zullen prijzen stijgen. Als 

het warmer wordt dan normaal is er relatief weinig ruimte om overtollig gas op te slaan en 

zullen prijzen dalen.  

Lange termijn 

Prijzen verder op de curve daalden wel. Dit komt vooral door een daling van de olieprijs. Olie 

daalde 2% en gas 1.8%. De uitgekomen macrodata, waaronder tegenvallende cijfers over de 

Japanse economie, hielpen ook niet om de prijs hoog te houden. Week op week zijn Cal 13 en 

Cal 14 met respectievelijk 1,9% en 1,7% gedaald. De Cal 13-prijs is maand op maand 2,5% 

duurder geworden en Cal 14 2,2%.  

 
Vooruitblik: september wordt een spannende maand 
 
De vooruitblik verschilt niet veel van die van vorige week. Het is nog altijd onderhoud dat de 

markt bepaalt. Hierdoor is er in de maand september weinig ruimte om verandering van 

vraag of aanbod op te vangen. Het voorspelde warmere weer is in het voordeel van diegenen 

die nog niet gekocht hebben. Maar een extra storing of het doorgaan van de eerder 

genoemde Noorse staking zouden de prijzen nog verder kunnen opdrijven. De prijzen verder 

op de curve zijn afhankelijk van de ontwikkelingen op de oliemarkt.  
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Elektriciteit  
 

Korte termijn 

(elektra voor morgen en volgende maand) 

Prijzen blijven op een vergelijkbaar niveau. September leek erg hoog te gaan worden door 

Noors onderhoud aan gasproductie en daardoor een verminderd gasaanbod. Voorlopig zijn de 

prijzen flink gedaald en zijn de spotprijzen vrij constant. Variaties zijn volledig 

weersafhankelijk.  

 

Lange termijn 

Power bewoog vorige week mee omhoog met de fuels, maar is nu weer met de fuels en de 

CO2prijs aan het meedalen. Zoals eerder opgemerkt, beweegt de powerprijs als aan een 

touwtje met de fuels mee, met relatief gelijkblijvende spreads.  

Het sentiment speelt een grote rol op dit moment. Men is in afwachting van 

steunmaatregelen. Als deze eventueel afgekondigd worden, zal power met de fuels 

meestijgen in de hoop dat de economie echt gaat verbeteren. Tot die tijd volgt power de 

fuels. 

 

In België is men er nog niet uit of de kerncentrales in Tihange en Doel eerder worden 

geamoveerd (definitief buiten werking worden gesteld). Men is nog aan het inspecteren of in 

Tihange, net als in Doel, ook onregelmatigheden in de wand van het reactorvat optreden. De 

markt in België voor de langere termijn is hierdoor wel wat hoger gezet. Dus de markt houdt 

wel rekening met een eerdere amovering.  

 

Week op week is de Cal 13- en Cal 14-prijs voor basislast met ongeveer 1,5% gedaald. 

Piekuren werden slechts 0,6 en 1,2% goedkoper. Maand op maand stijgen de prijzen 

ongeveer 2%. 

 

Vooruitblik: CO2 in de driver seat 

Met de stimuleringsmaatregelen neemt de productie of de vraag naar stroom niet in één keer 

toe. De stijging van bijvoorbeeld olie zal dan ook niet geëvenaard worden op de powermarkt. 

Omdat gas wel de powerprijs beïnvloedt, en dan vooral de piekprijs, zullen traders op deze 
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markt wel letten op bovenstaande ontwikkelingen. Ze zullen vooral naar Brussel kijken voor 

mogelijke maatregelen op de CO2-markt. Onderstaande quote verwoordt de omstandigheden 

op die markt prima: “This market is turning from green to blue as it holds its breath waiting 

for the EC to deliver an outcome in regard to the massive overhang.” 
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Dark spread en spark spread 
 
De dark spread werd in eerste instantie iets beter door de dalende kolen. Nu de prijs voor 

stroom echter ook is gedaald, is de dark spread weer wat gezakt. De spark spread is zoals 

verwacht hersteld, vooral doordat gas harder is gezakt dan de powerprijs.  
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Emissies 
 
De prijs blijft relatief hoog, in de hoop op beperkende maatregelen vanuit Brussel. Maar 

omdat de kolenprijs de afgelopen week minder hard is gedaald dan de gasprijs, komt de prijs 

van CO2-certificaten wat naar beneden. Point carbon, de bron op het gebied van CO2-

informatie, heeft een mooi overzicht gemaakt waaruit blijkt dat het uitstellen van 

certificaatverkopen slechts een marginale prijsimpact zou hebben. Terwijl het definitief 

schrappen van de certificaten, afhankelijk van de hoeveelheid, wel een impact heeft. Prijzen 

zouden dan kunnen oplopen tot 24 euro per ton in 2020.  

 
De prijs voor emissies in 2012 is deze week 5,4% gedaald, desondanks staan we maand op 

maand nog 17% 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. 

 



   Energie Marktinformatie  
   30-8-2012 
  
                                 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. 
 

 

14 

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. 


