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Marktvisie                               

 Nu Vorige 

week 

Verwachting 

komende 

week 

Hoogste 

2012 

Laagste 

2012 

Beurzen gingen flink omhoog na de FED stimulatie aangekondigde 
maar zijn nu hersteld. 

333,8 334,6  339 281 

 

Macro-economisch 

AEX 

USD per EUR 1,295 1,291  1,35 1,22 

Spectaculaire daling deze week. De vraag is of er nu herstel of 

verdere daling komt. 

 

Olie 

Brent ($) Front month 107,3 115,9  131 89,1 

Lange-termijnprijzen zijn afhankelijk van kolen- (basislast) en 

gasprijzen (pieklast).  

50,95 52,15  54,8 49,8 

 

Elektra  (EUR/MWh) 

Cal 13, base, NL 

Cal 13, peak, NL 
60,70 61,50  66,0 59,9 

Gasprijzen (behalve DA) zijn met olie omlaag gegaan. 22 september 
is einde van het Noorse onderhoud dat de DA-prijs hoog heeft 

gehouden. 

26,65 27,30  28,1 25,0 

 

Gas (EUR/MWh) 

 

Cal 13 
  
Day Ahead 

25,65 25,75  41,6 20,0 
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Macro-economie 

Afgelopen week  

De belangrijkste gebeurtenis was ongetwijfeld de aankondiging van de FED, de Amerikaanse 

centrale bankvan uitgebreide stimuleringsmaatregelen (Quantitative Easing 3). De rente blijft 

langer laag. Bovendien wordt maandelijks voor 40 miljard hypotheekgerelateerd 

waardepapier opgekocht, totdat de vooruitzichten voor de arbeidsmarkt significant 

verbeteren. Het is opvallend dat er hypotheekgerelateerd schuldpapier gekocht wordt in 

plaats van staatsobligaties. De kracht van de nieuwe steunronde zit niet in de hoogte van het 

bedrag maar in het open einde van de maatregelen. Vanwege dit open einde wordt de 

stimulus soms QE Infinity genoemd, in plaats van QE3. 

 

Stimuleringsmaatregelen in Amerika zullen zorgen voor inflatie. Hierdoor wordt de euro ten 

opzichte van de dollar sterker (de dollar wordt minder waard). Als er inflatie is, worden 

doorgaans ook commodities zoals olie duurder (mits er geen externe schokken zijn).  

 

De centrale bank van Japan heeft woensdag in navolging van de FED en de ECB ook 

steunmaatregelen aangekondigd. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat Japan hier al 

ongeveer 20 jaar geleden een start mee heeft gemaakt en dat het tot nu toe niet aantoonbaar 

geholpen heeft. Het lijkt erop dat iedere centrale bank ervoor waakt de eigen munt niet te 

sterk te laten worden. 

 

Vooruitblik 

Ee hierboven genoemde stimuleringsmaatregelen zijn geen wondermiddel van een gehavende 

economie. Ze zijn  slechts een hulpmiddel om tijd te kopen, zodat de markt zelf kan 

herstellen.  

 

De vraag is nu hoe en met welke snelheid de recente monetaire versoepelende maatregelen 

de wereldwijde economie zullen beïnvloeden. 

“We kregen afgelopen week een hoop goed nieuws over ons heen en ik denk dat de 

realiteit deze week weer de boventoon voert. We wachten nu af hoe het de economie zal 

vergaan. In Europa hebben de macro-economische data in ieder geval een teken van 
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stabilisering laten zien, maar het blijft de vraag of dit het moment is waarop de 

verbetering intreedt".  

James Ashley, econoom bij RBC Capital Markets (Beursgorilla.nl) 
 
 

Wisselkoers (dollar per euro) 

De euro is dankzij de stimuleringsmaatregelen van de FED flink gestegen ten opzichte van de 
dollar. 
 
Op basis van technische analyse van ADNBeursanalyse is het niet zeker dat de stijging 

doorgaat. Pas als de wisselkoers boven 1,317 staat, is het volgende opwaartse doel 1,35. Op 

1,30 is steun voordat een daling komt.  
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Olie 

Afgelopen week  

De olieprijs ging afgelopen donderdagavond eerst met de financiële markten en de euro 

omhoog. De stijging werd echter ongedaan gemaakt, waarschijnlijk veroorzaakt door 

winstnemingen en zorgen dat een te hoge olieprijs het economische herstel zou kunnen 

tegenhouden. 

 

Op maandag is echter iets spectaculairs gebeurd: de olieprijs daalde op een bepaald moment 

in de avond scherp, 3 dollar in 3 minuten, van 115 tot 112 dollar, Hiervoor was geen 

duidelijke aanleiding. Ook de verhandelde volumes gingen van de ene minuut op de andere 

meer dan 100 keer omhoog. De meest waarschijnlijke oorzaak is dat er ergens toch een fout 

in een trade-computer optradt. Het is fundamenteel niet te verklaren.  

 

Er waren wel geruchten over het vrijgeven van een deel van de strategische olievoorraden 

maar dit werd door het Witte Huis ontkend. De federale regulator, the Commodity Futures 

Trading Commission, gaat onderzoeken wat precies is gebeurd.  

Dinsdag bleef de prijs rond 113-114 dollar hangen, om op 112 te eindigen. Op woensdag is 

de prijs weer opvallend gedaald tot 108 dollar per vat maar wel in kleinere stappen. Deze 

daling wordt verklaard door erg grote ruwe-olievoorraden in Amerika. Ook gaat Saoedi-Arabië 

meer olie pompen om zo de prijs naar beneden te brengen. 

 

Week op week is de olie in USD 6,7% gedaald en maand op maand 5,8%. In euro’s is de 

daling nog groter, week op week 7,8% en maand op maand 10%. 
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Vooruitblik: Technische steun op 107 dollar 

Eerder dit jaar is er al gemeld dat Saoedi-Arabië graag een prijs rond 100 dollar per vat 

Brent-olie wil hebben. Het land is de grootste olieproducent ter wereld. Daarom kan het, ook 

gezien de reservecapaciteit, minder produceren als de prijs te laag is en meer als de prijs 

hoog genoeg is.  Dat laatste lijkt nu het geval te zijn. 

 

Door koopjesjagers kan de prijs na deze flinke daling weer iets omhoog gaan. 

 

Technisch gezien zijn we nu net boven het steunniveau van 107 dollar. Als de prijs daaronder 

komt, is het volgende steunniveau 103 dollar per vat. Aan de bovenkant is 112 USD een 

weerstand voordat we weer in een opwaartse trend zitten. 
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Gas 

 
De afgelopen periode is er veel gepraat over de kolenbelasting die 115 miljoen euro op moet 

leveren. Er wordt minder gepraat over verhoging van de energiebelasting aardgas, die maar 

liefst 365 miljoen in het laatje moet brengen. 

 

 

Korte termijn 

Vanwege onderhoud maakt de markt zich nog steeds zorgen over de korte-termijnlevering. 

Noors onderhoud aan de Kollsnes fabriek, waardoor er 145 mcm minder gas op het Noorse 

netwerk komt, gaat volgens de planning tot 22 september duren. De grootste voorraad van 

de UK, Rough, is tot 28 september dicht voor onderhoud. Verder is er onderhoud op meerdere 

kleinere eenheden De onzekerheid heeft de prijs afgelopen twee-en-een-halve weken een 

opwaartse duw gegeven.  

 
De BBL pijpleiding (gas van Nederland naar Engeland) is 19-28 september dicht voor 

onderhoud. Dit heeft invloed op de spread (verschil in prijs) tussen NBP (UK) en TTF (NL).  

Lange termijn 

Er was van de gasprijs weinig reactie op de stimuleringsmaatregelen. In de afgelopen dagen 

is de correlatie met olie hoog en zijn de lange-termijnprijzen flink met olie meegedaald. 
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Week-op-week staat de Cal13 prijs 1,5% lager en maand-op-maand zelfs 3,4%. De Day 

Ahead-prijs staat echter hoger: week-op-week 0,4% en maand-op-maand 4%.  

 

 

 

Vooruitblik: maandag 22 september einde Noors onderhoud 

Voor de lange-termijnprijzen zijn bewegingen in olie belangrijk. Een daling in de korte-

termijnprijzen zou echter ook tot daling in lange-termijnprijzen kunnen leiden. Hierdoor zou 

de Cal13-prijs tot 26,4 kunnen dalen, wat een technisch steunniveau is. Als de prijs onder 

26,4 euro per MWh daalt, zou deze helemaal tot 25, de prijs in juni, kunnen dalen. 

 

De verwachting is dat de korte-termijnprijzen weer omlaag gaan zodra het Noorse onderhoud 

voorbij is en de gaslevering weer stabiel is. Als het onderhoud langer duurt dan verwacht, zal 

de prijs weer oplopen. Daarnaast wordt het kouder in Groot-Brittannië, wat opwaartse druk 

op Engelse prijzen geeft en daardoor ook op ZBR en TTF.  
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Elektriciteit  

Uit de voorjaarsnota blijkt dat de kolentax (of beter gezegd de afschaffing van de vrijstelling) 

115 miljoen euro in het laatje zou moeten brengen. Als we dit bedrag delen door het totale 

verbruik in Nederland (104.760 Gigawattuur, bron Tennet) zou de stroomprijs met maximaal 

1 euro per Mwh uur kunnen stijgen. Waarschijnlijk wordt dit iets lager doordat we in bepaalde 

uren (daar waar het nog kan) meer gaan importeren. 

  

Let op: volgens blogs op EnergieExpert kan deze maatregel nauwelijks als milieuverbeterend 

worden gezien. We importeren hierdoor namelijk waarschijnlijk meer (vuile) stroom. Als we 

echt milieubewust zouden zijn, dan zouden we inzetten op een hogere EUA-prijs (voor CO2-

compensatie).  

 

Meer lezen: http://www.energieexpert.nl/energiemix/meanderend-door-co2-beprijzingsland-

nieuw-kabinet-kan-goede-start-maken 

 

Korte termijn 

(elektra voor morgen en volgende maand) 

De prijzen leken in de spot (korte-termijnprijzen) wat hoger te komen maar zijn toch 

onverwacht gedaald nadat de spotprijzen voor gas weer teruggingen. Dit lijkt zo te blijven tot 

in elk geval het einde van deze maand. 

 

Lange termijn 

De sterke daling van CO2 en vooral van de brandstoffen zorgen voor stevige dalingen in 

de prijzen over de hele curve. Het is niet ondenkbaar dat de brandstoffen verder zakken. De 

elektriciteitsprijzen zullen dan in dezelfde mate meedalen. 
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Week–op-week zijn de basislast- en pieklastprijs respectievelijk 1,7% en 1,4% gedaald. 

Maand-op-maand is de daling nog groter: 4,2% en 3,7%. 

 

Vooruitblik: afhankelijk van de kolen- en gasprijs 

De lange-termijnprijs voor peakproductie beweegt bijna een-op-een met de gasprijs. Zie het 

gas-stuf voor de verwachtingen van gas. De prijs voor basislastproductie is afhankelijk van de 

kolenprijs die nog steeds in een dalende trend zit.  



   Energie Marktinformatie  
   20-9-2012 
  

                                 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. 
 

 

11 

Dark spread en spark spread 

De dark spread ging eind vorige week naar het hoogste punt van dit jaar. Een correctie van 

de elektriciteitsprijs heeft dit weer gecorrigeerd tot het niveau van vorige week. Hoewel deze 

iets hoger ligt omdat de CO2-prijs ook gedaald is. Omdat de spark spread op hetzelfde niveau 

blijft, resulteert dit alles in een grotere spread (verschil) tussen de dark- en de spark 

spread. Dit lijkt vooralsnog alleen maar zo te blijven.    
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Emissies 

Voor de emissieprijs draait het helemaal om de politieke beslissingen: zullen er in fase 3 

minder certificaten zijn of vertraagt de veiling van bestaande certificaten? De 

beleidswijzigingen die op stapel staan of worden voorgesteld zijn in het proces vastgelopen. 

Er moet namelijk nog  worden vastgesteld of het verstrekken van de gratis CO2-certificaten 

aan Hongarije wel binnen de regels valt die de EU daarvoor heeft opgesteld. Dit heeft 

onmiddellijk geleid tot een daling van de prijs van CO2. Er is onzekerheid over eventuele 

doorgang. 

 

De prijs voor emissies in 2012 is deze week 5% (€ 0,40) en maand op maand 6% (€ 0,50) 

lager.  
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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. 


