Energiemonitor februari

Economisch Bureau
Hans van Cleef

Speculatie op stijging olieprijs gaat afnemen
10 februari 2017
 Olieprijs al twee maanden stabiel door tweestrijd olieproductie OPEC en VS
 Neerwaartse aanpassing Brent-olieprijsraming voor H1 2017
 Gematigde stijging van de olieprijs blijft in beeld voor de langere termijn

Figuur 1: olieprijs zit gevangen in smalle bandbreedte
(x USD/bbl)
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Gevangen tussen vraag en aanbod
De Brent-olieprijs beweegt zich inmiddels ruim twee maanden binnen
een relatief smalle bandbreedte van ongeveer USD 53-58/bbl. Het feit
dat de doorgaans beweeglijke olieprijs al twee maanden nauwelijks van
zijn plaats komt, is het gevolg van een spannende tweestrijd in de
markt. De bodem wordt gelegd door de productieverlaging van OPECen enkele niet-OPEC-olieproducenten (waaronder Rusland) die sinds
januari van kracht is. Hierdoor is de verwachting gewekt dat de
verhouding tussen vraag en aanbod op de oliemarkt steeds meer in
balans komt, wat een hogere olieprijs zou rechtvaardigen. Aan de
andere kant wordt er een plafond gecreëerd als gevolg van de toename
van de Amerikaanse (schalie-) olieproductie. Een hogere olieprijs maakt
het economisch aantrekkelijk voor veel van deze producenten om de
productie weer op te voeren. Tegelijkertijd zorgt deze hogere
olieproductie dus voor een rem op een verdere prijsstijging.
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Tabel 1: Olie- en gasprijsprognose ABN AMRO
(olieprijzen in USD/vat, HH in USD/mmBtu, TTF in
EUR/MWh)
Prijs
Brent
WTI
HH **
TTF ***

Q1 2017

Q2 2017

Q3 2017

2017*

2018*

50

50

55
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3,00

2,75

2,60
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Bron: ABN AMRO Economisch Bureau
* Jaargemiddelde ** Henry Hub *** Title Transfer Facility

OPEC-producenten willen de markt graag laten geloven dat zij zich aan
de gemaakte afspraken houden. De markt heeft echter geleerd van het
verleden en is daarom van nature erg achterdochtig. Dat maakt dat er
reikhalzend wordt uitgekeken naar onafhankelijke partijen die deze
productieverlaging kunnen bevestigen of ontkrachten. Eerste signalen
van tankerbewegingen en opslagcijfers impliceren dat de
productieverlaging voor 60-70% is ingevoerd in januari. S&P Platts
suggereerde zelfs dat al ruim 90% van de voorgenomen
productieverlaging is doorgevoerd. De maandelijkse olierapporten van
IEA, EIA en de OPEC zelf zullen meer inzicht geven. En dan is dat nog
steeds pas een eerste signaal. Een verdere bevestiging zal moeten
blijken uit de februari en maart productiecijfers. Ook over niet-OPEC
producenten is er onzekerheid of zij zich aan de gemaakte afspraken
zullen houden.
Maar ongeacht of de ‘compliance’ nu op 70% of al op 90% staat, laat de
OPEC deze keer echt zien dat het haar intentie is om de doelstelling te
halen. De OPEC heeft de productiebeperking al maanden voor de
officiële bekendmaking aangekondigd waardoor de markt daarop heeft
kunnen anticiperen. Ondanks enige achterdocht lijkt de beloofde
productieverlaging dan ook al helemaal te zijn ingeprijsd. De olieprijs is
niet voor niets in 2016 verdubbeld van USD 27/bbl in januari naar USD
55/bbl. Toch heeft de (start van de) daadwerkelijke uitvoering in januari
niet geleid tot een verdere prijsstijging. En precies daarin schuilt nu ook
een groot risico.

Aanpassing Brent-prognose, maar lange-termijn
scenario is onveranderd
Wij passen onze ramingen voor de Brent olieprijs voor de eerste helft
van het jaar naar beneden aan (van USD 55/vat naar USD 50/vat, in de
veronderstelling dat we een tijdelijke daling kunnen zien richting USD
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45/vat). Voor WTI verrlagen we het eeerste kwartaal naar USD 45//vat,
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een jarenlang overaanbod van olie zzal de balans terugkeren watt een
hogere olieprijs rechtv
vaardigt. Dat d e werkelijkheid
d iets gecompliceerder
is, blijktt wel uit het feitt dat de stijgingg van de olieprrijs al tot stilstand is
gekome
en op een lage
er niveau dan dde meeste analisten, hedgefo
ondsen
en bele
eggers verwach
htten. De ervarring leert dat be
eleggers hun posities
p
afbouw
wen als zij niet in staat zijn de olieprijs verde
er op te drijven.
De marrkt is dus gepositioneerd voorr verdere prijss
stijgingen. Dit blijkt
b
uit
de reco
ordposities van zowel speculaatieve beleggers (non-comme
ercial
position
ns) als hedgefo
ondsen (managged positions). Als we kijken naar
eerdere
e afbouw van zulke
z
speculatieeve posities zie
en we dat er in
n de
afgelop
pen twee jaar steeds meer coontracten nodig
g zijn om een
prijsbew
weging te gene
ereren. In de tw
weede helft van
n 2014 was een daling
van de netto positie met
m gemiddeld 3.000 contractten nodig om een
e
prijsdaling te generere
en van USD 1//vat. Vanaf med
dio 2016 was dat
d al
opgelop
pen naar ongeveer 25.000 coontracten. Dus de netto positiie zou
met ong
geveer 25.000 contracten mooeten dalen om
m tot USD 1/vatt
prijsdaling te leiden.
Momen
nteel staat de netto
n
non-comm
mercial (specullatieve belegge
ers)
positie op ongeveer 544.000
5
contraccten, een recordhoogte. Het vijfjaars
v
gemidd
delde van deze positie is ongeeveer 335.000 contracten. Ee
en
periode
e van winstnem
mingen en sluiteen van posities
s richting een
gemidd
deld niveau zou
u dan mogelijk een prijsdaling
g kunnen
bewerk
kstelligen van afgerond
a
USD 88/vat. Voor de managed posities
(hedgefondsen), geldt een huidige sstand van 380.0
000 contracten
n – ook
een rec
cord –, en een gemiddelde vaan 210.000. Ee
en beweging na
aar de
gemidd
delde uitstaande positie zou toot een prijsdaling van afgeron
nd USD
7/vat ku
unnen leiden. Dit
D bevestigt onns vermoeden dat, als er een
n
correctie komt, de Bre
ent olieprijs richhting de onderkant van de op
pgaande
trendlijn
n geduwd zou kunnen wordenn.
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De prijs
s van gas in Eu
uropa is aanzieenlijk opgelopen de afgelopen
n
maanden. TTF noteerrt nu rond EUR
R 20/MWh ten opzichte
o
van EUR
E
10,77/M
MWh in augustus 2016. De vooornaamste reden voor de
prijsstijging was de marktverwachtinng dat er een mogelijk
m
tekort zou
z
ontstaa
an aan elektriciteit in Europa nnadat een aanz
zienlijk aantal Franse
F
kerncen
ntrales in de tw
weede helft vann vorig jaar onv
verwacht moes
st sluiten
voor co
ontrole en onde
erhoud. De marrkt ging ervan uit dat deze tekorten
aangev
vuld zouden mo
oeten worden ddoor import uit omringende la
anden,
waardo
oor de gas- en kolenprijzen inn Noordwest-Eu
uropa aanzienlijk
opliepe
en. Nu nog slec
chts enkele vann deze Franse kerncentrales dicht
zijn, is de prijs van ga
as niet gedaald omdat de loka
ale vraag nu ho
oger is
dan in de
d afgelopen ja
aren. Door de sstrengere kou van deze winte
er is de
vraag naar
n
gas hogerr. Wij verwachteen dat de TTF--gasprijs verde
er zal
dalen zodra
z
de winterr ten einde is een de vraag naa
ar gas afneemtt
waardo
oor zoals gebru
uikelijk de voorrraden vanaf eind maart weerr kunnen
worden
n opgebouwd.
In de VS
V daarentegen
n is de prijs vann Henry Hub ge
edaald ten opz
zichte
van de piek in de laatste week van ddecember. Toc
ch blijft de prijs van
natural gas met ongev
veer USD 3,200/mmBtu aan de
d hoge kant. Naar
N
verwac
chting zal – verg
gelijkbaar met olie – ook de productie
p
van natural
n
gas we
eer aantrekken. Daarnaast zaal de seizoensv
vraag langzaam
m weer
afneme
en. Dat zal wat meer neerwaaarts potentieel voor Henry Hu
ub in de
loop va
an het tweede en
e derde kwarttaal (zie tabel 1).
1
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