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Inkopen energie en risicomanagement

USG koopt de energie in voor het utilityverbruik
van Chemelot
Voor het verbruik van energie van de utilityproducten
op Chemelot worden zo veel mogelijk de beschikbare
stoom en stookgassen op de site benut. De energie
die dan nog benodigd is in de vorm van aardgas en
elektriciteit koopt USG in op de energiemarkten.
Een belangrijk kenmerk van deze markten is dat de
prijs elke dag wijzigt.
In onderstaand plaatje is te zien hoe de marktprijs
van aardgas (basis voor de geproduceerde stoom en
75% van de elektriciteit) sinds 2008 is gewijzigd.

Onzekerheid over de kosten van energie
Als je energie nodig hebt en de inkoopprijs stijgt
voortdurend, dan leidt vroeg kopen tot lage kosten.
Als je hebt gekocht, dan kan de prijs daarna dalen en
kunnen de concurrenten tegen een lage prijs kopen,
waardoor de energiekosten op Chemelot hoger zijn
dan bij concurrenten. Dat is dus nadelig.
In beide situaties bestaat het risico van zowel een
voordelige als nadelige prijsontwikkeling.

Prijs stijgt Prijs daalt
Je hebt gekocht + -
Je hebt niet gekocht - +

Inkopen volgens de risicovoorkeur (consensus)
van de gezamenlijke Chemelotklanten
USG koopt in volgens de gezamenlijke risicovoorkeu-
ren (consensus) van de klanten op Chemelot.
Indien bijvoorbeeld de verkoopprijs van de producten
die op Chemelot worden geproduceerd voor het hele
kwartaal contractueel hetzelfde is, dan kan de voor-
keur zijn om ook in te kopen per kwartaal. Als de

verkoopprijs samenhangt met de prijs van olie of van
aardgas en je koopt de energie in die ook aan die
prijsontwikkeling van olie of gas gekoppeld is, dan
vermijd je ongewenste effecten. Een echt ongewenst
effect is bijvoorbeeld een daling van de verkoopprijs
bij een stijging van de inkoopkosten.

Benutten marktkennis
USG koopt in met professionele kennis van de ener-
giemarkt en gebruikt daarbij fundamentele en techni-
sche analyse om de kosten zo laag mogelijk te hou-
den.

Bij fundamentele analyse worden tijdig mogelijke
ontwikkelingen in de markt onderkend. Indien er bij-
voorbeeld een kernramp plaatsvindt zoals in Fu-
kushima, kan het gevolg zijn dat elektriciteit daar
wordt gemaakt gaat worden met behulp van fossiele
brandstoffen in plaats van nucleaire energie waar-
door de vraag naar vloeibaar aardgas (LNG) stijgt.
Vervolgens kan daardoor de aardgasprijs in Noord-
west- Europa stijgen.

Bij technische analyse wordt op basis van de trends
van de marktprijzen een schatting gemaakt van toe-
komstige prijsontwikkelingen en de mogelijke hoog-
ste en laagste marktprijs.

Onderstaand plaatje toont bijvoorbeeld de mogelijk
hoogste en laagste prijs van een product aan de
hand van statistische berekeningen op basis van
marktprijzen en prijsbeweeglijkheid (volatiliteit).
USG monitort op een betrouwbaarheidsinterval van
95%.
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