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Marktvisie                               

 Nu Vorige 

week 

Verwachting 

komende 

week 

Hoogste 

2012 

Laagste 

2012 

Op de beurs maakt men zich weer zorgen over Spanje waar de rente 
is opgelopen tot boven de 6%. Hierdoor is de euro iets in waarde 
gedaald. Een Spaanse steunaanvraag zou positief zijn omdat de ECB 
dan kan helpen. Tot die tijd blijft het afwachten. 

330,10 333,8  339 281 

 
Macro-economisch 

AEX 

USD per EUR 

1,289 1,295  1,35 1,22 

Na de spectaculaire daling van vorige week zijn de koopjesjagers 
opgestaan. De voorlopige bewegingsruimte ligt daardoor tussen 107 
en 112. 

 
Olie 

Brent ($) Front month 
110,3 107,3  131 89,1 

Dalende kolenprijzen zorgen voor zowel lagere base- als peakprijzen.  

50,80 50,95  54,8 49,8 

 
Elektra  (EUR/MWh) 

Cal 13, base, NL 

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

Het cal13-contract heeft deze week de bodem van 26,4 opgezocht. 
Door een technische steun op dat punt zijn we weer wat opgeveerd. 
26,4 is een stevige steun maar als de winter zacht begint, is de kans 
toch groot dat de prijs daar doorheen zakt. 

26,85 26,65  28,1 25,0 

 
Gas (EUR/MWh) 
 

 

Cal 13 
  
Day Ahead 

25,85 25,65  41,6 20,0 
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Macro-economie 

Afgelopen week  

De beurzen zijn de afgelopen week weer gedaald, na een wekenlange goede stemming. De 

macro-economische cijfers zien er in geen enkel deel van de wereld goed uit. Zo kwamen er 

negatieve cijfers naar buiten over de arbeidsmarkt in de VS en viel de industriële productie in 

China en Japan terug. 

 

Afgelopen weekend bracht Der Spiegel ook nieuwe zorgen om Spanje en Griekenland 

naarbuiten. Het Griekse begrotingstekort is opgelopen tot 20 miljard in plaats van 13,5 zoals 

eerder gemeld. Een beslissing over de volgende vrijgave van geld aan Griekenland was eerder 

ook al uitgesteld tot na de verkiezingen in de VS.  

Marktanalisten verwachten daarnaast dat Spanje de begrotingsdoelstelling dit jaar niet zal 

halen. De Spaanse premier Mariano Rajoy beloofde het tekort terug te brengen naar 6,3 

procent. Economen gaan nu uit van een tekort van circa 8 procent. Sommige schattingen 

reppen zelfs van 9 tot 9,5 procent. 

 

Bovendien is er onenigheid over de inwerkingtreding van de bankunie. Kwaliteit boven 

snelheid of andersom? Duitsland en Frankrijk verschillen daarover van mening, waarbij 

Duitsland een voorkeur heeft voor kwaliteit.  

 

Vooruitblik 

Donderdag maakt Spanje een draft budget over 2013 bekend. Op vrijdag komen de 

resultaten vrij van een recente stress test van de banken. Beide zullen de vraag met zich 

meebrengen of/wanneer Spanje steun zal zoeken. Later vandaag komen ook de 

werkloosheidscijfers in de VS naar buiten. 
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Wisselkoers (dollar per euro) 

De zorgen om Spanje en Griekenland hebben ervoor gezorgd dat de euro voorlopig zijn top 

heeft bereikt ten opzichte van de dollar. Op basis van technische analyse zijn er potentiële 

steunniveaus bij 1,274 en 1,261. Wilt u meer weten kijk dan eens op 

http://www.valutaplaza.nl/auteurs-vp/ad-nooten-vp/top-euro-bij-38-2-grens. 
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Olie 

Afgelopen week  

De olieprijs ging afgelopen week weer omhoog. Dat verbaasde ons niet echt. Aangezien de  

forse verliezen niet goed op basis van fundamentals te verklaren waren. Er stapten dus 

koopjesjagers in die de prijs weer opdreven tot 110 dollar. Wellicht dat meevallende 

huizencijfers en teruglopende voorraden ook geholpen hebben door steun te beiden aan de 

olieprijs. 

Week-op-week is de olie in dollars 1,7% gestegen maand-op-maand staan we nog 2,2% 

lager. In euro’s is de stijging week-op-week nog groter, namelijk 3,2%. Maand-op-maand 

staat de prijs in euro’s echter 4.7% lager.  
 

Vooruitblik: handelsruimte tussen 107 en 112. 

De banencijfers later vandaag en de zorgen om Spanje zijn fundamentals die de prijs zouden 

kunnen beïnvloeden. Technische analyse op dagniveau geeft aan dat het meer waarschijnlijk 

is dat de prijs de 107 op zal zoeken dan de 112. Het doorbreken van deze niveaus zou in het 

geval van de 107 de negatieve trend bevestigen. En in het geval van de 112 een nieuwe trend 

inzetten. 
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Gas 

 

Korte termijn 

Het onderhoud is grotendeels achter de rug. Alleen de BBL en Rough zijn nog dicht door 

onderhoud. Gisteren zorgde een storing op de Langeled pijpleiding ervoor dat de aanvoer 

plots daalde. Dit veroorzaakte een stijging van de korte-termijnprijzen. Steun komt ook van 

medium-range voorraden in de UK die voor de winter weer moeten 

worden gevuld. Deze zijn gedurende september vanwege het vele onderhoud leeggehaald.  

Daarnaast blijft het afwachten of er daadwerkelijk meer LNG naar de 

UK gaat komen nu het onderhoud in Qatar klaar lijkt te zijn. Er zijn twee schepen onderweg 

maar het zou zomaar kunnen dat er alleen contractuele verplichtingen worden nagekomen. In 

dat geval moeten er voor de rest van het volume alternatieven worden gezocht die meer 

opbrengen. Denk bijvoorbeeld aan India en Japan. 

 

Lange termijn 

De Cal13-prijs is de afgelopen week gedaald tot 26,45, wat een technisch steunniveau is. 

Vanaf daar zijn we echter weer gestegen tot de huidige prijs rond de 26,8. Onder andere door 

de stijgende olieprijs. Pas als de prijs onder 26,4 euro per MWh daalt, zou deze helemaal tot 

25, de prijs in juni, kunnen dalen. Week-op-week staat de Cal13-prijs 0,4% hoger en maand-

op-maand echter nog 0,8% lager. Ook de Day Ahead-prijs staat hoger: week-op-week 0,8% 

en maand-op-maand 3.4%.  

 

Vooruitblik: De temperatuur wint aan invloed. 

De komende maand is het voor de gasprijs heel belangrijk of het warmer of kouder wordt dan 

gemiddeld. De vraag is door de economische tegenwind lager dan vorig jaar maar dat wordt 

grotendeels gecompenseerd door de lagere aanvoer van LNG. Olie zal steeds minder impact 

hebben op de prijs van cal13. En het weer des te meer. Dat komt met name door de 

prijsontwikkeling in het eerste kwartaal van 2013. De prijs in dit kwartaal kan onderuit als er 

door warm weer veel gas in de voorraden blijft zitten. De prijs stijgt als er door kouder dan 

normaal weer veel gas wordt ontrokken, waardoor het risico op tekorten in februari en maart 

toeneemt.  
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Elektriciteit  

Korte termijn 

(elektra voor morgen en volgende maand) 

Er is veel wind waardoor de spotprijs ongeveer 3 EUR/MWh lager ligt dan vorige week. Het 

ligt in de lijn der verwachting dat na het weekend, als de wind weer gaat liggen, de prijzen 

weer wat zullen oplopen. 

 

Lange termijn 

Power is omlaag door een dalende kolenprijs en de eerdere daling van CO2.  Het is hoogst 

waarschijnlijk dat de fuels en CO2 weer verder dalen en dat power mee blijft dalen. Alleen in 

België is door de dreiging van het amoveren van twee kerncentrales het niveau wat hoger 

komen te liggen. Maar de richting nu is weer hetzelfde als die in de omringende landen. 

Week–op-week zijn de basislast- en pieklastprijs 0,3% gedaald. Maand-op-maand is de daling 

nog groter met respectievelijk 3,5% en 3,4%. 
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Dark spread en spark spread 

Doordat de kolenprijs wel is gedaald en de gasprijs niet, is het weer verliesgevender 

geworden om stroom te maken met gascentrales. De iets hogere CO2-prijs comenseert dat 

niet.  
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Emissies 

Door de stijging van de olie is de prijs van CO2-certificaten ook weer opgelopen. Zelfs tot 

boven de weerstand van € 7,50. Vandaag zal er wat neerwaartse druk ontstaan doordat er in 

Groot-Brittannië 4 miljoen certificaten worden geveild. Verder zal de ontwikkeling van de prijs 

op de korte termijn afhangen van de olieprijs en eventueel macro-economisch herstel. 

 

De prijs voor emissies in 2012 steeg deze week 1% en maand-op-maand leverde deze 1% in. 
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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. 


