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Figuur 1: Oliep
prijsdaling ga
aat erg, heel erg
e hard
(in USD/vat)

De da
aling zet doo
or
Dat de olieprijzen de afgelopen maaanden flink ond
der druk stonde
en, kan
nieman
nd zijn ontgaan. De daling is aal gestart in de
e zomer, accele
ereerde
in septe
ember en oktob
ber, en versnellde nogmaals in
i november na
a de
OPEC--vergadering. Al
A met al daaldee de olieprijs met
m ongeveer 45%.
4
De
daling werd
w
in eerste instantie verooorzaakt door tw
wee ontwikkelin
ngen. In
de eers
ste plaats door tegenvallendee economische cijfers uit de VS,
V
Europa
a en China. Datt leidde tot het neerwaarts bijstellen van de
verwac
chte vraag naarr olie. Daarnaaast werd weer eens
e
bevestigd
d dat de
totale olieproductie
o
ru
uim voldoende is om aan de mondiale
m
vraag
g naar
olie te voldoen.
v
De OP
PEC verlaagdee haar productiiequotum niet op
o haar
vergadering van eind november. Daat leidde tot verrdere druk op de
d
olieprijs
s. Landen als Iran en Venezuuela zinspeelde
en op zo’n verla
aging
van de OPEC-produc
ctie om de prijsddaling een haltt toe te roepen.
Andere
e OPEC-leden, en dan vooral Saudi-Arabië, voelden daar weinig
voor en
n lieten de prod
ductiequota ligggen op 30 miljo
oen vaten olie per
p dag
(mv/d). Het laatste nie
euws komt weeer van de OPEC zelf. In haar nieuwe
‘Monthlly Oil Market Report’
R
geeft dee OPEC aan da
at zij de verwacchte
vraag naar
n
OPEC-olie
e in 2015 naar beneden heeftt bijgesteld. Alss gevolg
hiervan
n daalde de (Brrent) olieprijs ve
verder. Deze lig
gt inmiddels onder de
USD 65
5/vat; WTI note
eert enkele dolllars lager.

Bron: ABN AMRO
O Economisch Bureau,
B
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En nu
u?
Figuur 2: Oliep
prijs op laags
ste punt in vijjf jaar
(in USD/vat)

Bron: ABN AMRO
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We krijgen veel vrage
en over hoe veeel de olieprijs verder
v
kan dale
en. Ook
d over de vraagg op welk nivea
au de olieprijs eigenlijk
e
heerst er onzekerheid
oeten liggen. Vo
olgens ons hanngt het antwoo
ord sterk af van
n de
zou mo
tijdhoriz
zon waarnaar men
m kijkt.
ermijn
Korte te
Op kortte termijn zijn de
d neerwaartsee risico’s nog aanzienlijk.
a
De markt
lijkt erg sterk te reage
eren op negatieeve geluiden, te
erwijl prijsopdriijvende
argume
enten veelal wo
orden genegeeerd. Wel zien we
w de eerste sig
gnalen
die duid
den op het zoe
eken van een bbodem, en beric
chten die de ne
egatieve
gevolge
en van een lage olieprijs benaadrukken. Hed
dgefondsen, ma
aar ook
oliehan
ndelaren, zijn meer
m
en meer oop zoek naar he
et juiste koopm
moment.
Daarna
aast komen er steeds
s
vaker bberichten over olieprojecten die
d
worden
n uitgesteld. Do
oor de lagere oolieprijs zijn dez
ze projecten so
oms niet
meer re
endabel. Ook kunnen
k
olieprodducerende bed
drijven (vooral de
d
kleinere
e bedrijven in de
d VS) aan gaaan lopen tegen
n financieringsproblem
men voor hun activiteiten.
a
Alss gevolg hiervan is het risico
toegenomen dat enke
ele van deze ollieproducerend
de bedrijven in
ële problemen komen. Een deeel van deze bedrijven
b
kan mogelijk
m
financië
worden
n overgenomen
n door de meerr liquide grote(rre)
oliemaa
atschappijen. Een
E ander deell kan deze ‘sha
ake-out’ wellich
ht niet
overlev
ven. Ook dit dra
aagt bij aan het
et verlagen van de (verwachte
e)
overpro
oductie voor 20
015.
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Figuur 3: OPE
EC Produceerrt boven eigen
n quotum (in
mv/d)
m
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Een an
nder argument komt van de O
OPEC zelf. Zij heeft
h
de verwacchte
vraag naar
n
OPEC-olie
e in 2015 naar beneden bijge
esteld. De media
pakken
n niet op dat oo
ok de verwachte
te wereldwijde vraag naar olie
e naar
benede
en is bijgesteld, terwijl de verw
wachte Non-OP
PEC productie juist
naar bo
oven is aangep
past. In het laattste OPEC-rap
pport staat, op basis
b
van geg
gevens van ind
directe bronnenn, dat de OPEC
C-olieproductie
e in
novemb
ber is gedaald naar een niveaau van iets bov
ven de 30 mv/d
d. Bij
bevestiging betekent dit dat de OPE
EC wel degelijk
k haar eigen qu
uotum
gaat na
aleven, en daarrmee dus feitellijk toch een prroductievermind
dering
heeft do
oorgevoerd (fig
guur 3). De olieeprijs heeft hier nog niet op
gereageerd.
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Tabel 1: Olie- e
olieprijzen in USD/vat, gas
sprijzen in US
SD/mmBtu)
(o
Prijs

Q1 2
2015

Q2 2015

2014*

2015*

2016*

Brent

80

90

105

90

85

WTI
W

75

85

95

85

80

4
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4,25

4,50
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20
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17

NG **
TTF***
T

Bron: ABN AMRO
O Economisch Bureau
B
* jaargemiddelde ** Natural Ga
as Henry Hub **** Title Transferr
Facility
F
(zie
(
de Quarterly Commodity Outlook
O
voor een
n gedetailleerde
e
uitleg
u
over de la
angetermijnvoorrspelling)

Al met al zijn, als gezegd, de neerwaaartse risico’s nog steeds gro
oot. Wel
denken
n wij dat de prijsdaling te snel is gegaan, en daarbij te ver is
doorgeschoten naar beneden.
b
Wij vverwachten dan
n ook dat de prrijs
binnen enkele weken gaat stabiliserren en vervolge
ens herstellen.
Preciez
ze verwachtingen voor wat beetreft prijsnivea
aus zijn extreem
m
moeilijk
k te geven in zo
o’n volatiele maarkt. Zeker als daarbij rekenin
ng moet
worden
n gehouden me
et afnemende liiquiditeit in de markt vanwege
e de
aanstaa
ande feestdage
en. Dit kan leidden tot onverwa
acht grote bew
wegingen
van de olieprijs op één dag, zonder een duidelijke direct aanwijsb
bare
reden.
Middellange termijn
In 2015
5 zullen de effe
ecten van de reecente sterke prijsdaling
p
veel
duidelijker zichtbaar zijn.
z We noemdden eerder de signalen
s
van uitstel
van olie
eprojecten en de
d problemen m
met de financie
ering van nieuw
we
olieboriingen. Deze ge
eluiden zullen aalleen maar toe
enemen als de
e
olieprijs
s langer laag blijft. In de eerstte helft van 2015 gaan we oo
ok zien
of de OPEC
O
zich nu wel,
w of toch niett, gaat houden aan haar eige
en
producttiequotum. Indien dat wel hett geval is, is da
at per saldo tocch een
producttieverlaging ten
n opzichte van de gemiddelde OPEC-olieprroductie
in 2014
4. De huidige prijsbeweging iss grotendeels gebaseerd
g
op de
d
verwac
chte sterke olieproductie in dee komende maa
anden, in comb
binatie
met de marktverwachting dat de ecoonomische groei tegenvalt. Enkele
belangrrijke olieproduc
cerende landenn hebben echte
er de reputatie hun
beloofd
de olieproductie
e lang niet altijdd na te komen.. Teleurstelling over de
olieprod
ductie van land
den zoals Irak, Iran, Libië en Brazilië kan leiden tot
het bijs
stellen van het verwachte
v
olieeproductieovers
schot. Ook de door
d
ons verrwachte verderr aantrekkendee economische groei kan bijdrragen
aan een sterkere vraa
ag naar olie daan momenteel door
d
de markt wordt
w
aangen
nomen.
Wij den
nken dat de gemiddelde Brennt olieprijs in 20
015 zou moeten
n liggen
tussen de USD 80/vat en USD 90/vaat. Dit ligt niet ver
v van onze huidige
h
verwac
chting van een gemiddelde Brrent olieprijs va
an USD 90/vat en is
conform
m de algemene
e marktverwachhtingen onder analisten.
a
Vanweg
ge de huidige lage
l
prijs hebbben we wel de kwartaalk
verwac
chtingen deels aangepast zoddat het de huidige situatie better
weerge
eeft.(zie tabel 1). Wij vinden hhet echter onve
erstandig om nu
u, in
een paniekerige, extre
eem volatiele m
markt onze jaarvisie voor 2015 en
2016 aan te passen. Immers, het liccht verlagen va
an onze verwacchting
voor 20
015 zou niets aan
a de strekkinng van onze verhaal veranderren:
negatie
eve risico’s zijn sterk, de maaar prijzen zijn te
e ver en de sne
el
gedaald
d, een opwaarttse prijscorrecttie volgt naar verwachting in de
d
komend
de weken en de prijs voor 20015 ligt tussen de
d USD 80-90//vat. Dat
is aanz
zienlijk hoger da
an de huidige sspotprijs van USD
U
65/vat, ma
aar ook
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aanzien
nlijk lager dan de
d gemiddeldee olieprijs van USD
U
100/vat in
n 2014.
Onze voorkeur
v
gaat op
o dit moment uuit naar het vas
sthouden van onze
o
huidige
e visie. Als de markten
m
wat geekalmeerd zijn, zullen we dezze
opnieuw
w kritisch onde
er de loep te neemen. Mocht er tussentijds ie
ets
fundam
menteel veranderen, dan zulleen wij daar uite
eraard naar handelen.
Lange termijn
t
Wat in de recente nieuwsberichten oonderbelicht blijft, zijn echter de
mogelijke gevolgen va
an de lage olieeprijs voor de la
angere termijn. Een
jaar geleden spraken wij al over eenn tekort aan inv
vesteringen in
infrastructuur voor olie
e, maar ook vooor gas, in grote olie en gasproducerende landen. De sancties ttegen Rusland en Iran hebben die
situatie
e alleen maar verergerd. Daarr komt nu de la
age olieprijs bij.. Door
de lage
e olieprijs zullen
n de economieeën van oliepro
oducerende landen
(bijvoorrbeeld Rusland
d, Irak, Iran, VS
S, Brazilië, Can
nada, etc.) verd
der
worden
n geraakt. Inves
steringen in nieeuwe, maar oo
ok in bestaande
e
energie
e-infrastructuurr komen hierdooor verder onde
er druk. Dit kan
n
mogelijk grote gevolgen hebben op de langere termijn. De eerste
e grote
effecten
n zullen we pas
s zien over driee tot vijf jaar. Vanuit
V
de oliemarkt
gezien is de terugkeer naar een olieeprijs wenselijk
k waarbij zowel
consum
ment als produc
cent zijn balanss hervindt. Want op toekomsttige
tekorten zitten we niet te wachten.
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