
 
 

 

 

 

  

Financiële markten zijn te negatief 
Grondstofprijzen hadden het zwaar te verduren de afgelopen maand. Er heerste angst dat fors lagere aandelenbeurzen in China negatief zouden 
doorwerken op de Chinese economie en daarmee ook op de vraag naar grondstoffen. Ook de schuldencrisis in Griekenland drukte de vraagvooruitzichten 
voor industriële metalen. Een harde landing van de Chinese economie is in onze ogen onwaarschijnlijk omdat de autoriteiten er alles aan zullen doen om dit 
te voorkomen. In onze ogen is de markt te negatief gestemd over de Chinese vraag naar grondstoffen. We denken dat beleggers positiever zullen worden 
wat de prijzen van industriële metalen en platina weer omhoog zal stuwen. Op korte termijn, echter blijven we neerwaartse risico’s zien voor de olieprijzen 
vanwege de mogelijkheid van een Iran-deal en het aanbodoverschot. Terwijl weersontwikkelingen de agrarische grondstofprijzen blijven domineren. 
 
 
  Energie: Prijsherstel stokt, neerwaartse risico’s nemen toe 

 (Klik hier voor de laatste update over energie) 
De afgelopen twee maanden zijn de olieprijzen redelijk stabiel gebleken. Deze bleven 
daarom bewegen in een relatief smalle bandbreedte. Aan de ene kant werd het opwaarts 
potentieel beperkt door het aanhoudende overaanbod van olie op de markt. Aan de andere 
kant werd een neerwaarts gerichte beweging beperkt door de hoop op sterkere een 
economische groei. De belangrijke gebeurtenissen, de Griekse crisis en een mogelijke 
nucleaire deal met Iran, zorgden voor verhoogde volatiliteit, maar niet voor een andere 
richting. De TTF-gasprijs steeg als gevolg van de beslissing om minder gas te produceren uit 
het Groningen-gasveld. Wij hebben onze TTF-gasprijsverwachting verhoogd voor 2015 en 
2016.   
 
Edelmetalen: Positief over platina, negatief over goud 
(Klik hier voor de laatste (Engelstalige) update over edelmetalen) 
Het vooruitzicht dat de rente in de VS en de dollar gaan stijgen is in het algemeen negatief 
voor edelmetalen, met name goud. Dit is omdat beleggers zich gaan richten op 
investeringen die hogere rendementen bieden. We blijven negatief over goud voor het 
komende jaar. Op korte termijn zullen de zilverprijzen de goudprijzen volgen en zal 
palladium uit de gunst blijven bij beleggers. We zijn positief geworden over platina omdat de 
fundamenten zijn verbeterd en beleggers te negatief waren over dit edelmetaal.  
 
Basismetalen: Prijsverwachting naar beneden bijgesteld 
(Klik hier voor de laatste update over basismetalen) 
De prijzen voor basismetalen stonden onder druk in K1 en K2. De sterke dollar, de afkoeling 
van de Chinese economie en economische onrust in Europa namen het leeuwen-deel van 
de prijsdruk voor hun rekening. Ook in K3 moeten nog enkele hindernissen worden 
genomen, waarvan de Griekse crisis en de Fed-rentetarieven de grootste vormen. We 
hebben onze gemiddelde prognoses voor 2015 verlaagd met gemiddeld 5%. We voorzien 
echter sterkere basismetalenprijzen in H2, omdat vanuit een macro-economisch en 
fundamenteel oogpunt de meeste basismetalenmarkten er nog steeds goed voorstaan. 
 
Ferro metalen: Prijzen zwak door weinig vraag en overaanbod 
(Klik hier voor de laatste update over ferro metalen) 
In een fase waarin de vraag nog steeds zwak is, overaanbod boven de markt hangt en 
overtollige staal uit China de markten in het buitenland overspoelt, is prijsdruk op ferro-
markten het logische gevolg. Sommige markten hebben importmaatregelen geïntroduceerd 
om de relatief goedkope instroom van Chinese staal te stoppen, terwijl andere overwegen dit 
te doen. Dit zal resulteren in meer stabiele markten. Op korte termijn zullen de prijzen op de 
ferromarkten stabiel blijven. De prijzen kunnen wat gaan stijgen gedurende  H2 en verder in 
2016 vanwege meer marktbalans en hernieuwde vraag naar staal. 
 
Agrigrondstoffen: Goede productie bepaalt de prijs  
(Klik hier voor de laatste update over agrarische grondstoffen) 
In de afgelopen weken werd de prijszetting op de graanmarkt voornamelijk bepaald door 
wisselende weersomstandigheden en door data inzake productie-ontwikkelingen. Regenval 
in de VS, droogte in Europa en gunstige omstandigheden in Rusland veroorzaakten de 
afgelopen weken schommelingen in de graanprijs. Hoge vooraadniveaus blijven hier voor 
een drukkend effect op de prijs zorgen. De suikerprijs is flink gedaald door met name de 
zwakkere BRL en het hoge aanbod. Vanwege de verslechtering bij het aanbod van Ghanese 
cacao en een tekort aan regenval ontwikkelt de prijs zich hier nog altijd op een hoger niveau 
dan begin dit jaar. Voor koffie is het sentiment wisselend, maar ook hier zorgt goede 
productie voor prijsstabilisatie.   
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- 3-maands visie = kortetermijnvisie: onze 3-maands verwachting vs. de spotprijs van 13 juli.  
- LT-visie = langetermijnvisie: de gem. verwachting voor 2016 vs. de gem. verwachting voor 2015. 
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https://insights.abnamro.nl/energie-monitor-juli-draaien-aan-de-kranen/
https://insights.abnamro.nl/en/precious-metals-watch-positive-on-platinum-negative-on-gold/
https://insights.abnamro.nl/minder-chinese-vraag-treft-prijzen-industriele-metalen/
https://insights.abnamro.nl/minder-chinese-vraag-treft-prijzen-industriele-metalen/
https://insights.abnamro.nl/lage-graanprijs-leidt-tot-hooikoorts-bij-boeren/
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ABN AMRO prijsverwachtingen 

 

   ABN AMRO grondstofprijs verwachtingen 

 Spotprijs 
13 juli 

3-maands 
prestatie  

3m  
(Sept. 2015) 

6m  
(Dec. 2015) 

12m  
(Juni16) 

2015v 
(jaar-einde) 

2015v 
(jaar gem.) 

2016v 
(jaar-einde) 

2016v 
(jaar gem.) 

Grondstoffen Index:         
- CRB index 218,81 3% 217 226 247 225 226   

         
- Brent  
(USD/barrel) 57,68 7% 60 65 75 65 60 80 75 

- WTI  
(USD/barrel) 52,74 11% 55 60 70 60 55 75 70 

- Gas HH  
(USD/mmBtu) 2,75 5% 3,00 3,25 3,50 3,25 3,00 3,75 3,50 

- Gas TTF  
(EUR/MWh) 20,87 -3% 18 20 16 20 19 18 18 

         
- Goud  
(USD/oz) 1.161,20 -2% 1.100 1.000 900 1.000 1.149 800 900 

- Zilver  
(USD/oz) 1.553,50 -7% 15,0 16,0 17,0 16,0 16,0 18,0 17,0 

- Platinum  
(USD/oz) 1.032,00 -9% 1.150 1.200 1.300 1.200 1.153 1.400 1.300 

- Palladium  
(USD/oz) 655,00 -10% 650 650 675 650 714 725 684 

         
- Aluminium  
(USD/t) 1.657,50 -7% 1,768 1,900 1,960 1,900 1,875 2,125 2,050 

(USD/lb)   0.80 0.86 0.89 0.86 0.85 0.96 0.93 

- Koper  
(USD/t) 5.578,00 -8% 6,040 6,340 6,600 6,340 6,050 6,900 6,800 

(USD/lb)   2.74 2.88 2.99 2.88 2.74 3.13 3.08 

- Nikkel  
(USD/t) 11.218,25 -9% 12,640 14,500 16,900 14,500 13,600 16,250 16,700 

(USD/lb)   5.73 6.58 7.67 6.58 6.17 7.37 7.58 

- Zink  
(USD/t) 2.004,25 -3% 2,140 2,300 2,450 2,300 2,250 2,490 2,400 

(USD/lb)   0.97 1.04 1.11 1.04 1.02 1.13 1.09 

         
- Staal (global) 
(HRC; USD/t) N.A. N.A 420 435 445 435 430 500 470 

- IJzererts  
(fines, USD/t) 50,1 -2% 57 63 65 63 60 70 65 

- Cokeskolen  
(USD/t) 90,00 -13% 92 98 107 98 98 115 112 

         
- Tarwe  
(USDc/bu) 583,50 14% 500 530 - 530 550 - - 

- Maïs 
(USDc/bu) 434,75 16% 375 395 - 395 390 - - 

- Sojabonen  
(USDc/bu) 1.032,00 6% 950 910 - 910 945 - - 

- Suiker  
(USDc/lb) 13,65 13% 12,00 12,75 - 12,75 13,00 - - 

- Arabica 
koffie  
(USDc/lb) 

126,25 -7% 125 115 - 115 120 - - 

- Cacao  
(USD/t) 3.303,00 22% 3.250 3.100 - 3.100 3.150 - - 
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- Hans van Cleef  Energie 020 343 46 79 hans.van.cleef@nl.abnamro.com 
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Meer informatie: 

Websites Economisch Bureau 
- Internet Economisch Bureau: www.abnamro.nl/economischbureau 

- Market Insights: insights.abnamro.nl 
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Dit document is samengesteld door ABN AMRO. Het heeft uitsluitend als doel om financiële en algemene informatie te verstrekken over de 
grondstoffenmarkt. ABN AMRO behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de informatie in het document en het document wordt uitsluitend aan u 
verstrekt voor uw informatie. Het is niet toegestaan dit document (geheel of deels) te kopiëren, distribueren, door te geven aan een derde of om het voor 
enig ander doel te gebruiken dan hier boven bedoeld. Dit document is informatief bedoeld en vormt geen aanbieding van effecten aan het publiek, of een 
uitnodiging om een aanbod te doen. 
 
U mag niet om welke reden dan ook vertrouwen op de informatie, meningen, beramingen, en aannames in dit document noch dat het compleet, accuraat 
of juist is. Er wordt geen garantie gegeven, uitdrukkelijk of stilzwijgend, door of uit naam van ABN AMRO, haar directeuren, functionarissen, 
vertegenwoordigers, gelieerde partijen, groepsmaatschappijen of werknemers met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie in dit 
document, en geen enkele aansprakelijkheid wordt geaccepteerd voor enig verlies als direct of indirect gevolg van het gebruik van deze informatie. De 
opvattingen en meningen opgenomen hierin kunnen op enig moment aan verandering onderhevig zijn en ABN AMRO heeft geen enkele verplichting om 
de informatie in dit document na de datum hiervan te herzien. 
 
Voordat u in enig product van ABN AMRO investeert, dient u zich te informeren over de verschillende financiële en andere risico’s, alsmede mogelijke 
beperkingen voor u en uw investeringen als gevolg van toepasselijke wetgeving en regels. Indien u, na lezing van dit document, overweegt een 
investering te doen in een product, raadt ABN AMRO aan om een dergelijke investering met uw relatiemanager of persoonlijke adviseur te bespreken 
om nader te bezien of het relevante product – met inachtneming van alle mogelijke risico’s – past bij uw investeringen. De waarde van beleggingen kan 
fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomst. ABN AMRO behoudt zich het recht voor wijzigingen in dit 
materiaal aan te brengen.      
Alle rechten voorbehouden 
 




