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Marktvisie                               

 

 Nu Vorige 

week 

Verwachting 

komende 

week 

Hoogste 

2012 

Laagste 

2012 

Bij het schrijven van deze update zijn de plannen nog onbekend. Als 
Draghi’s plannen goed ontvangen worden, gaat de euro omhoog. Ook 
als de FED meer gaan stimuleren… 

331,2 329,3  337 281 

 
Macro-economisch 

AEX 

USD per EUR 

1,262 1,256  1,35 1,22 

De hoop op stimulering zet olie hoger. Als de plannen van Draghi 
tegenvallen, zal men zich gaan focussen op de FED. 

 
Olie 

Brent ($) Front month 114,0 113,0  131 89,1 

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

52,80 52,80  54,8 49,8 

 
Elektra  (EUR/MWh) 

Cal 13, base, NL 

Cal 13, peak, NL 
62,30 62,50  66,0 59,85 

Gas is flink gestegen door onderhoud en hogere olie. Dus ook op basis 
van hoop. Bij tegenvallend nieuws kan de cal 13 prijs naar 26,9. 

27,50 27,00  28,1 25,0 

 
Gas (EUR/MWh) 
 

Cal 13 
  
Day Ahead 25,90 24,65  41,6 20,0 
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Macro-economie 

 

Vanmiddag: “Mario Draghi’s geloofwaardigheid staat op het spel…” 

Mario Draghi, de president van de ECB, presenteert vanmiddag zijn plan om obligaties op te 

gaan kopen. Hiermee zouden de kosten voor Spanje en Italië omlaag moeten gaan. Sommige 

Investeerders verwachten naast concrete details van het plan ook een verlaging van de rente 

van 0,75% naar 0,5%. De kans hierop is echter klein want waarschijnlijk heeft Draghi ’zijn 

handen vol met het uitwerken van het opkoopprogramma. Eerder was de verwachting dat er 

een plafond zou komen voor de rente van Spanje en Italië. Nu lijkt er een meer flexibel 

(vager) plan op de plank te liggen. De rente wordt om 13:45 bekend gemaakt, 45 minuten 

nadat men in de UK een vergelijkbare publicatie zal doen. Om 14:30 volgt de speech van 

Draghi. Hij heeft veel beloofd en de markt is daarop al gestegen.  

 

Afgelopen week: economie China groeit minder hard 

Ben Bernanke heeft afgelopen vrijdag aangegeven dat er ruimte is voor verdere stimulering 

op het moment dat de arbeidsmarkt in de VS niet significant verbetert. Ook in China neemt 

de hoop op stimuleringsmaatregelen verder toe. De macro-economische cijfers die deze week 

in de Chinese media verschenen, duiden zelfs op een groei kleiner dan 7%. Dit is voor 

Chinese begrippen bij wijze van spreken krimp. Met de overgang van het leiderschap later dit 

jaar is het wachten op verdere stimulering. Wie doet hoeveel en wanneer? De oude leiders 

willen de economie niet in een slechte staat overhandigen en de nieuwe leiders willen meteen 

goede sier maken 

 

Vooruitblik: Er staan veel belangrijke meetings op de agenda 

De meeting van donderdagmiddag 6 september is de eerste in een reeks van vele. De maand 

september wordt beslissend voor de rest van het jaar en wellicht zelfs daarna. Draghi zal in 

zijn presentatie proberen het Duitse constitutionele hof niet voor de voeten te lopen. Dit hof 

beslist volgende week over een eventuele banklicentie voor het ESM. Dit fonds is opgezet om 

na het EFSF de Eurolanden te helpen. Het zou veel meer obligaties kunnen opkopen met een 

banklicentie. Vanmiddag komen ook de eerste banencijfers uit de VS. Vrijdag volgt het 

definitieve getal. Aan de hand van deze getallen zal Ben Bernanke zijn conclusies trekken en 
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volgende week wel of geen extra stimulering afkondigen. Mocht er na volgende week nog 

onduidelijkheid zijn: op 20 september is er een tweede meeting van de ECB.  
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Wisselkoers (dollar per euro) 

 

In aanloop van de meeting van vanmiddag is de euro sterker geworden. De handel zit nu rond 

de weerstand van 1.262. Bij goed nieuws uit Frankfurt (zie boven) lijkt het er op dat de 

dalende trend, van sinds augustus 2011, doorbroken wordt. Al is het doorbreken van de 

laatste top bij 1,275 wellicht een meer gegronde reden om bullish te worden. 
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Olie 

 

Afgelopen week: orkaanseizoen nu echt begonnen 

De orkaan Isaac is achter de rug en de productie weer op gang. De volgende orkanen Leslie 

en Michael bereiken waarschijnlijk de Golf van Mexico niet. Door de orkaan was de aanvoer 

van de Golf tijdelijk gestaakt en zijn de voorraden in de VS flink gedaald. Dit geeft wat 

opwaartse druk op de oliemarkt. Men kijkt echter vooral uit naar de speech van Draghi van 

donderdagmiddag en naar de banencijfers van vrijdag.  

 

De afgelopen week lijkt de prijs voor ruwe Brent-olie nagenoeg niet van z’n plaats te zijn 

gekomen. We stonden immers maar 0.4% hoger bij closing woensdagavond. Er zijn in de 

afgelopen week echter pieken geweest van rond de $ 116. Een cjifer dat na de speech van 

vanmiddag zomaar weer op de borden zou kunnen staan. Deze piek kwam namelijk ook tot 

stand door hoop op stimulering. Maand op maand staat er nog een plus van 3% op de 

borden. En gemeten vanaf de bodem in juni is de prijs 23% hoger.  
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Vooruitblik: opwaartse trend blijft 

De speech van vanmiddag en de daarop volgende meetings zullen ook de olieprijs 

beïnvloeden. Speculanten zullen bij goed nieuws immers meer risico durven nemen. 

Technisch gezien ligt er niet veel weerstand tussen de huidige koers en de top van $ 126. De 

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

Korte termijn 

Zoals verwacht zijn de prijzen met het ingaan van september flink hoger dan in de afgelopen 

maanden. Dit komt zoals bekend door het geplande onderhoud in Noorwegen. Dit zal naar 

verwachting de hele maand september duren. Volgende week wordt het ook onmogelijk om 

gas in het Rough-veld te stoppen of het eruit te halen. Hiermee loopt de flexibiliteit dusdanig 

terug dat het moeilijk wordt om in te spelen op veranderingen in de vraag. Daar komt bij dat 

het verwachte aantal LNG-schepen niet zo groot zal zijn als in augustus . In Rasgas Qatar, de 

plaats waar dit LNG aan boord geladen wordt, vindt namelijk groot onderhoud plaats.  

Lange termijn 

De lange-termijnprijzen worden ondersteund door de hoge day ahead prijzen en de hoge 

oliekoersen. Week op week staan we ongeveer 1% hoger. Maand op maand toch nog 3%. Met 

het tegenvallen van de maatregelen van donderdagmiddag zouden we kunnen terugzakken 

naar 27 euro, de onderkant van de bollingerbands. Bij een positieve vooruitblik stijgen we 

naar 28 euro of mogelijk naar 29 euro. Dat laatste is afhankelijk van olie.  

 

Vooruitblik: wellicht toch shale gas ontginning in de UK 

 

In Groot-Brittannië is een nieuwe minister van Energie aangesteld. Het is daarmee een stuk 

waarschijnlijker geworden dat de UK op termijn aan de slag gaan met de ontginning van shale 

gas. Shale gas is gas dat vastzit tussen stenen en pas bij hoge druk vrijkomt. De 

ontwikkelingen rond dit gas in de VS hebben er daar voor gezorgd dat de prijs enorm gezakt 

is. Zover is het hier niet en door de milieulobby zal het er ook niet snel van komen. Maar het 

geeft de UK wel wat ruimte op lange termijn.  
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Elektriciteit  

 

Korte termijn 

(elektra voor morgen en volgende maand) 

Het is relatief warm nazomerweer met veel zon. Dit compenseert de lage windproductie. De 

prijzen blijven hierdoor ongeveer op dezelfde niveaus. De flinke stijging van de spotgasprijzen 

zorgen ervoor dat de prijzen niet hard zakken.  

 

Lange termijn 

De stroomprijzen stegen eind vorige week en afgelopen maandag flink mee met de 

gasprijzen. Maar vanaf dinsdag daalden deze ook weer, zij het iets vertraagd. Een ander 

patroon verwachten we de komende tijd niet. Power gaat op en neer met de gas- en 

kolenprijs in een bepaalde verhouding die mede bepaald wordt door de CO2 

-prijzen. De CO2-prijzen staan onder druk naar boven. Lees meer bij CO2. Week op week zijn 

de prijzen nagenoeg onveranderd gebleven. Maand op maand stijgen de prijzen met ongeveer 

1%. 

 

Vooruitblik: Europa staat centraal. 

De elektraprijzen zullen niet ontkomen aan een stijging als de brandstoffen gaan stijgen door 

extra stimulering. Het is dus ook voor de elektramarkt interessant om de ontwikkelingen op 

dat vlak te volgen. Daarnaast doet men er goed aan om de ontwikkelingen op de CO2-markt 

in het oog te houden.  
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Dark spread en spark spread 

De dark spread blijft ongeveer op hetzelfde niveau: iets boven de 15.00 euro/MWh. De spark 

spread heeft door deze dark spread en de relatief hoge gasprijzen weer een tik gehad en 

staat weer op een gemiddeld niveau onder de -5.25 euro/MWh. Ook hier verwachten we geen 

verbetering de komende tijd. 

  



   Energie Marktinformatie  
   6-9-2012 
  
                                 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. 
 

 

13

Emissies 

 

CO2 blijft op een hoog niveau. Enerzijds is men nog in afwachting van beleidswijzigingen door 

de EU. Anderzijds zou, zoals vorige week gemeld, het schrappen van certificaten de prijs 

kunnen opdrijven tot 24 euro per ton in 2020. Daarnaast is ook deze markt in de ban van 

mogelijke steunmaatregelen die de economie moeten doen herstellen en de daarmee gepaard 

gaande toename van CO2-emissies. De prijs voor emissies in 2012 is deze week 7,3% hoger 

en maand op maand is dat zelfs 14.6%.  

 

 

Vooruitblik: Europese markt mogelijk samen met de Australische 

De afgelopen week zijn er plannen bekendgemaakt waarin de Europese EUA-markt gekoppeld 

wordt aan die voor Australische CO2-compensatie. In eerste instantie zullen Australische 

vervuilers Europese rechten kunnen gaan kopen. Later zou ook het tegenovergestelde 

mogelijk gemaakt moeten worden. Mochten deze plannen worden geaccordeerd dan zou de 

prijs van EUA’s nog verder moeten oplopen.  
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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. 


