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Marktvisie                               

 Nu Vorige 

week 

Verwachting 

komende 

week 

Hoogste 

2012 

Laagste 

2012 

Donderdag avond maakt de FED bekend of zij gaat stimuleren. Dit zal 
een impact hebben op financiële markten en olie. 

331,2 329,3  337 281 

 

Macro-economisch 

AEX 

USD per EUR 
1,262 1,256  1,35 1,22 

De prijs is gevoeliger voor de economische situatie dan aanbod en 
vraag. De speech van de FED zal dus belangrijk zijn. 

 

Olie 

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

Voor lange-termijnprijzen wordt verwacht dat de prijzen voornamelijk 
met de brandstofprijzen (kolen) omlaag gaan.  

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

Cal 13, peak, NL 

62,30 62,50  66,0 59,85 

Korte-termijn gas blijft hoog, er is meer vraag dan aanbod. Als het 
onderhoud klaar is, kan de prijs weer dalen.  

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 

Afgelopen week  

Vorige week stond op alle markten de toespraak van Draghi (ECB) centraal. De toespraak 

stelde niet teleur: de beurzen gingen omhoog. De door de centrale bankier aangekondigde 

aankopen van obligaties zijn volgens de bestuurder "een effectieve achtervang" tegen 

ongewenste marktvolatiliteit. Draghi stelde dat de aankopen zich zullen richten op looptijden 

van 1 tot 3 jaar en dat ze aan strikte voorwaarden gebonden zijn. De ECB maakte tevens 

bekend zijn belangrijkste rentetarief te handhaven op 0,75%. 

 
Het goede nieuws van woensdag 12 september was dat het Duits grondwettelijk hof heeft 

geconstateerd dat de Duitse president, onder voorwaarden, het ESM-verdrag mag ratificeren. 

Het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM) is een noodfonds, oftewel een permanente 

vangnet voor zwakke eurolanden.  

Carsten Brzeski van ING heeft het volgende gezegd over de beslissing: 

“'Within less than a week, the Eurozone has finally received its long sought-after 

impressive bazooka: conditional but unlimited ECB bond purchases and the ESM which 

provides a new fresh lending capacity of EUR 500bn. Of course, it is a bazooka with 

potential risks and side-effects. As a result, Eurozone governments have now received 

more time to do their homework, implement reforms and austerity measures. Today’s 

ruling has not solved the crisis, neither has last week’s ECB decision.” 

 

Vooruitblik: Stimuleringsmaatregelen van de FED vandaag, of niet? 

Op donderdag 13 september worden de conclusies van de tweedaagse meeting van de FED 

(Amerikaanse Federal Reserve) bekendgemaakt. Om 18:30 u komt het rentebesluit en om 

20:15 u volgt een toespraak van Ben Bernanke, die het monetaire beleid en mogelijke 

stimuleringsmaatregelen gaat presenteren.  

  
De FED moet nu een belangrijke beslissing nemen: stimuleren of niet. Aan de ene kant 

verwacht de markt dat er stimulans komt. De komende verkiezingen zijn een reden om nu al 

iets te doen. Het gaat niet goed met de Amerikaanse economie, hoewel ook weer niet 

verschrikkelijk slecht. Echter, in januari moet de VS een nog groter probleem aanpakken: de 

“fiscal cliff”.  
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De fiscal cliff 

De fiscale klif is de enorme vermindering van het begrotingstekort wanneer eerder 

aangenomen wetten en belastingvrijstellingen (geïmplementeerd door Bush) automatisch in 

werking gaan of te vervallen komen aan het eind van 2012. Meer geld naar de overheid om 

het tekort tegen te gaan is goed voor de kredietwaardigheid maar zorgt voor een vertraging 

van de economie.  

 

Wisselkoers (dollar per euro) 

De euro is gestegen door het beleid van de ECB. Daarnaast stond de dollar onder druk door 

de slechte banencijfers van vrijdag (groei slechts 96 duizend in plaats van 125 duizend). De 

aandacht is de laatste tijd verschoven van Europa naar de VS. Europa is voorlopig gered dus 

marktspelers kijken nu naar problemen op de Amerikaanse markt. Zo wordt de euro sterker. 

Mogelijke stimuleringsmaatregelen van de FED zouden de euro nog sterker kunnen maken. 

 

Een sterkere euro heeft een positieve invloed op de olieprijs in dollars, zie olie.  
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Olie 

Afgelopen week  

Direct na de uitspraak van Draghi en de positieve macrocijfers uit de VS ging de olieprijs 

donderdag omhoog. Later viel de prijs weer terug door winstnemingen. Handelaars die 

winsten namen - zij denken dat de olie op korte termijn niet verder gaat stijgen - zien een 

paar redenen voor tempering van de prijs. De eerste is de mogelijke vrijgave van strategische 

voorraden. De tweede reden is het feit dat niet iedereen de hoge olie- en benzineprijs kan 

betalen. De olie is echter sinds vorig week langzaam gestegen, ondanks lagere groei- en 

importcijfers uit China. 

 

De stijging komt onder andere door de lagere dollar en het vermoeden dat de FED dollars 

gaat bijdrukken (elektronisch meer geld op de markt beschikbaar stellen). Dit zou zorgen 

voor een daling van de dollarkoers en een sterkere stijging van de oliekoers in dollars dan in 

euro’s 

 

Ook de grotere dan verwachte voorraden konden de stijging niet tegenhouden. De prijs 

reageert dus meer op de economische situatie dan kwesties rond aanbod en vraag. 

 

Week op week is de olie in USD 2,5% duurder maar in euro’s onveranderd. Maand op maand 

is de prijs in USD onveranderd maar in euro’s 5% gedaald dankzij een hogere wisselkoers. 
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Vooruitblik: stimuleringsmaatregelen van de FED, of niet 

De zwakkere dollar en stijgende olie zijn beide het gevolg van hoop op steunmaatregelen 

door de FED. De uitkomst van het FED-overleg laat op de donderdagavond zal dus de olieprijs 

beïnvloeden. Speculanten zullen bij goed nieuws (stimulering) immers meer risico durven 

nemen.  

 

Echter, als de FED niet overgaat tot stimulering, zou de prijs wel eens een stukje terug 

kunnen vallen. Zeker nu men in Saudi-Arabië aangeeft dat de fundamentals deze “hoge” 

olieprijs niet ondersteunen. Saudi-Arabië zou aan 90 dollar genoeg moeten hebben om hun 

budget rond te krijgen. 

 

Bernstein Research stelt deze week in een rapport dat de olieprijs nu te laag is. Het bureau 

verwacht dat olie in 2015 gemiddeld rond 113 USD moet liggen en rond 158 USD in 2020, 

gebaseerd op productiekosten en groei in vraag. De conclusies gaan in tegen vele andere 

rapporten die stellen dat productie van schaliegas de prijsverhoging tegen gaat houden. 
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Gas 

Korte termijn 

Er is sinds vorig week weinig verandering in korte-termijnprijzen. De Day Ahead prijs (gas 

met levering morgen) deed bijna twee weken geleden een sprong omhoog en blijft voorlopig 

op dit niveau. De hogere prijs komt door onderhoud, waardoor de levering minder is dan de 

vraag. Zoals bekend is er tot 22 september onderhoud aan de Kollsnes fabriek, waardoor er 

145 mcm minder gas op het Noorse netwerk komt. De grootste voorraad van de UK, Rough, 

is tot 28 september dicht voor onderhoud. Verder is er ook onderhoud op meerdere mindere 

eenheden. Hierdoor is veel minder flexibiliteit in het gassysteem. Er moet overigens wel 

opgemerkt worden dat het onderhoud “goed” gepland is. Er zijn geen extra storingen die de 

hogere prijs kunnen verklaren. Het moet zijn dat de handelaars de impact van het onderhoud 

onderschatten.  

 

Door het vele onderhoud en de lage aanvoer van LNG is het nodig om gas uit de voorraden te 

halen. Dit gas is relatief duur en heeft economisch alleen zin als de DA-prijs boven die van 

oktober ligt, waarmee die prijs als mogelijk doel kan worden gesteld.  

Lange termijn 

Economische cijfers en andere signalen wijzen erop dat er een groot verschil is tussen de 

euforische stemming op de aandelenbeurzen en de reële economie. De energiemarkten gaan 

bijvoorbeeld niet mee omhoog met de financiële markten. Hier is de verwachting nog steeds 

dat economisch herstel nog een tijd zal duren.  

 
Lange-termijn gasprijzen bewegen vaak met de olie mee. Zoals al beschreven (zie olie) is de 

olie hoger in dollars maar in euro’s valt de stijging mee. Olie staat immers hoger door 

speculatie op nieuwe verruimingsmaatregelen van de FED en niet omdat er veel meer vraag is 

vanuit de industrie. Deze vraag blijft ook in de EU uit, zodat gas is gedaald. Ten opzichte van 

september vorig jaar is de vraag naar gas in de UK 37% lager. Dit komt vooral doordat de 

stroomsector het gas niet nodig heeft. 
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Week op week en maand op maand staat de Cal13 prijs ongeveer 1,4% lager. De Day Ahead 

prijs staat maand op maand toch 7% hoger.  

 

Vooruitblik: Gazprom veroorzaakt hogere risicopremies voor de winter 

Wanneer het onderhoud afgelopen is, zou de prijs moeten zakken. Dit is te zien aan de 

futures van oktober. Als het onderhoud langer duurt dan verwacht, zal die prijs weer oplopen.  

 

Gazprom heeft deze week aangekondigd dat het onmiddellijk de aankoop van gas van 

onafhankelijke producenten in Rusland schorst. Men denkt dat Gazprom de kleine 

producenten (concurrenten) zo wil verzwakken. Dit kan tot problemen leiden als er de 

volgende winter weer koude weken komen. Hierdoor worden de risicopremies voor de winter 

hoger.  

 

Société Générale meldt in een rapport dat gas verkocht tegen spot-index (prijs op de vrij 

gehandeld gasmarkt) oliegeïndexeerd gas gaat inhalen. In het verleden is gas tegen lange 
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termijn oliegeïndexeerde contracten verkocht. Société Générale  ziet hier een verandering. 

Spotgeïndexeerd volume gaat in 2012 rond de 45% worden. In 2014 verwachten zij dat het 

meer dan de helft is. Dat wil zeggen, het belang van olie voor de gasprijs zal dalen.   
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Elektriciteit  

 

Korte termijn 

(elektra voor morgen en volgende maand) 

De spotprijzen (korte-termijn prijzen) zijn wat hoger door de hogere gasprijzen in de spot.  

Daarnaast is het wat meer herfstachtig weer (we spreken even niet over het afgelopen 

weekend).  

 

Lange termijn 

De lange-termijnprijzen zijn met de brandstoffen mee aan het dalen. De positieve stemming 

na de aangekondigde steunmaatregelen van de ECB en de goedkeuring van het Duitse 

Constitutionele Hof geldt alleen de aandelen- en financiële markten. Vooralsnog verwacht 

men in de energiewereld niet direct een verbetering van de economie en de daaraan 

gekoppelde stijgende energievraag. 

 

Week op week zijn de basislast- en pieklastprijs respectievelijk 1,5% en 1,2% gedaald. 

Maand op maand is de daling nog iets groter: 1,8% en 1,9%. 

 

Vooruitblik: verwacht daling met brandstofprijzen 

De korte-termijnprijzen, vooral in de peak, kunnen nog wat oplopen door de hogere prijzen 

van gas in de spot. Maar het weer wordt weer zonnig en warm waardoor er meer zonenergie 

wordt geproduceerd. Bovendien leidt warm weer tot minder druk op de elektriciteitsprijzen 

van de gaskant (minder peakproductie met gas).  

 

Voor lange-termijnprijzen wordt verwacht dat deze met de brandstofprijzen omlaag gaan. 

Veel ruimte lijkt er niet te zitten in de gasprijs (peakproductie), maar wel in de nog steeds 

dalende kolenprijs (basislastproductie).  
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Dark spread en spark spread 

De dark spread zit in een licht stijgende lijn. De stroomprijzen dalen wel, maar de CO2 en 

kolenprijs ook. De laatste zit weer in de dalende trend die sinds mei is ingezet maar even 

onderbroken werd door de stakingen in Colombia. 

 

De spark spread blijft erg laag. De gasprijs daalt wel, maar niet genoeg om de daling van de 

stroomprijs voor te blijven. In beide spreads zullen niet al te veel veranderingen zijn.   
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Emissies 

De markt begint wat vertrouwen te verliezen in de snelheid, maar zeker ook de effectiviteit 

van de beleidswijzigingen die de EU wil doorvoeren. De overtuiging is dat alleen vermindering 

van certificaten de prijs kan opdrijven, niet het verplaatsen van de veiling van de certificaten 

naar een later tijdstip. Grote veranderingen in de prijs zullen alleen door concrete stappen in 

beleid volgen. De onderliggende vraag naar CO2 door een grotere economische bedrijvigheid 

neemt vooralsnog niet toe. 

 

De prijs voor emissies in 2012 is deze week 4% (€ 0,30) lager maar maand op maand 6% (€ 

0,45) 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. 


