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De Eurex Hog Index 

Termijnmarkt varkensvlees 

De Internet Schweinebörse 

Hiernaast ziet u de futures-noteringen voor varkensvlees.  In de eerste ko-

lom ziet u de contractmaand. De tweede kolom geeft het weeknummer van 

de week die gebruikt wordt als basis voor het berekenen van de Eurex Hog 

Index. Dit wil dus zeggen dat bijvoorbeeld de contractmaand “nov/14” in 

feite betrekking heeft op de varkensvlees-prijs van slechts 1 week, namelijk 

week 47.  

De derde kolom bevat de FHOG-notering. Dit is de laatste notering op de 

termijnmarkt voor het overeenkomstige futures-contract. De naam FHOG is 

de code waaronder dit termijncontract gekend is. 

De notering is een notering op basis van geslacht gewicht en is het best ver-

gelijkbaar met de Duitse notering. Deze notering verandert dagelijks op basis van vraag en aanbod. Voor een goed begrip kan je deze termijn-

marktnotering grosso modo best vergelijken met de notering Westvlees-geslacht vermeerderd met 27 eurocent.  

De vierde kolom (Open Interest) is het aantal contracten dat gesloten werd op basis van vraag en aanbod, waarbij koper en verkoper een 

hedge-positie ingenomen hebben en deze positie (nog) niet omgedraaid hebben. Uit dit cijfer blijkt de beperkte liquiditeit van de varkenster-

mijnmarkt. Ook kan u zien dat enkel in de eerste maanden er sprake is van enige handel. 
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De Eurex Hog Index is een wekelijkse Index gebaseerd op werkelijke marktnoteringen (van de week voordien). Deze index wordt voor 33% 

bepaald door de Duitse Vereinigungspreis. Nog eens 33% is gebaseerd op lokale Duitse prijzen. De resterende 33% is gebaseerd op de Oosten-

rijkse (VLV), de Nederlandse (Beursprijs) en één Belgische notering (Danis).    

Door de varkens-futurescontracten op vervaldag af te rekenen op basis van een index-cijfer dat samengesteld is uit reële marktprijzen, wordt  

er zorg voor gedragen dat deze varkens-futures zich op dezelfde manier gedragen als de werkelijke marktprijzen. Dit is noodzakelijk om deze 

futures te kunnen gebruiken als instrument voor hedging of Markt-Risico-Management (MRM). 

Voor meer info: http://www.eurexchange.com 

❶ 

Elke maandag om 13.00h wordt een online-veiling van varkens georganiseerd in Duitsland: De Schweinebörse, ook “teleporc” of 

“Internetbeurs” genoemd. Op basis van reëel vraag en aanbod wordt een prijs bepaald. Let wel: de Internet Schweinebörse noteert gemiddeld 

4 à 5 eurocent hoger dan de Duitse Vereinigungspreis. 

Hierdoor fungeert deze Schweinebörse als indicator voor de Vereinigungspreis op woensdag.  En deze Duitse Vereinigungspreis op zijn beurt is 

een sterke indicator voor de mutatie van de Belgische varkensnoteringen. Deze Internet Schweinebörse (op maandag) kan dus gebruikt wor-

den als “voorspeller” van de Belgische noteringen op donderdag.  

De voorspellende waarde van de noteringen op de varkenstermijnmarkt daarentegen is per definitie zwak. Termijnmarkten dienen dan ook 

niet om toekomstige prijzen te voorspellen, maar wél om u in te dekken tegen ongewenste prijsmutaties.  

Indien u deze Nieuwsbrief iedere 2 weken wenst te ontvangen, gelieve te klikken op onderstaande link 

→ INSCHRIJVINGSFORMULIER  

http://www.flexmail.eu/f-2077d5022a3a762b 

Hoe aanmelden ? 
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http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/com/agr/index-composition/179742/?frag=180428
http://www.flexmail.eu/f-2077d5022a3a762b
http://www.flexmail.eu/f-2077d5022a3a762b
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De MAS-Index 

Op volgende website vindt u gegevens over futures van varkensvlees en voeder-grondstoffen, tezamen met de MAS-Index voor vleesvarkens-

voeder en de spotnoteringen van BEMEFA en het LEI: http://lv.vlaanderen.be 

Elke vrijdagnamiddag wordt een update op deze website geplaatst.  
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Website Vlaamse overheid: “Marktinformatie varkenssector” 

U kan alle Nieuwsbrieven tevens raadplegen op de website van het Varkensloket: www.varkensloket.be 

Varkensloket 

Waarom Risicomanagement ? Afdekken van de Voedermarge ! 

Het begrip voedermarge (of voederwinst) gaan we hier niet verder toelichten. We veronderstellen dat iedereen dit concept vol-

doende kent. 

Indien we de prijsvorming en de voedermarge beschouwen over de afgelopen 30 jaar zien we dat de gerealiseerde voedermarge 

op een vleesvarkensbedrijf wordt bepaald door twee factoren: ❶ de varkensprijs en ❷ de technische resultaten. De prijs van het 

voeder is amper een bepalende factor hierin ! Tussen 1990 en begin 2007 fluctueerde de voederprijs tussen de 150 en 190 EUR per 

ton. Sinds einde 2006 kent de voederprijs echter een extreme volatiliteit (prijsschommeling). Van 160 EUR/ton in 2006 tot 270 

EUR/ton begin 2008. En terug naar 190 begin 2010. En terug naar 275 EUR/ton in 2011. En verder naar 325 in 2013.  

Op deze manier werd het Business Model van de varkenshouderij compleet omgegooid. Daar waar in het verleden technische re-

sultaten en varkensprijs bepaalden wie en wanneer winst werd gemaakt, bepaalt sinds 2007 in eerste instantie de voederprijs wan-

neer winst werd gemaakt.  

U kan uiteraard op voorhand prijsafspraken maken 

met uw voederleverancier (= voorwaarts contract). 

Daar staat dan uiteraard wél een afnameplicht te-

genover. Als u vandaag een prijs afspreekt van bij-

voorbeeld 240 EUR/ton voor de komende 6 maan-

den, is het uit den boze om deze afspraak niet na te 

komen bij een verder dalende voederprijs. Dat is 

meteen ook de reden dat een vertrouwensrelatie 

essentieel is bij dergelijke voorwaartse contracten. 

Een andere mogelijkheid is om u in te dekken via 

de termijnmarkt. Er bestaat echter geen futures-

contract voor varkensvoeder. Er bestaan wél futu-

res-contracten voor tarwe, maïs, soja, koolzaad, … 

En dat zijn net de belangrijkste ingrediënten van 

varkensvoeder. Door deze grondstoffen in een wel-

bepaalde verhouding (~ formulatie) te combineren, 

bekomen we de MAS-Index. Het grote voordeel van het indekken via de termijnmarkt is dat hiermee op geen enkele manier uw relatie met 

uw voederleverancier wordt beïnvloed. 

Hiernaast vindt u in een figuur het verloop van de BEMEFA-prijs voor vleesvarkensmeel en de LEI-prijs voor vleesvarkensbrok, tezamen met 

een voortschrijdende  MAS-Index. Hiermee wordt aangetoond dat het mogelijk is om de prijs voor varkensvoeder “na te bootsen” via een korf 

van grondstoffen-futures in een welbepaalde verhouding. Bijgevolg is het dus óók mogelijk om u in te dekken tegen een ongewenste prijs-

mutatie van deze MAS-Index (en omwille van de correlatie dus ook uw voederprijs). Aangezien dit geen exacte wetenschap is kunnen op korte 

termijn verschillen optreden tussen de voederprijzen en de MAS-Index. Het gebruik van de MAS-Index is dan ook niet mogelijk om u in te dek-

ken tegen kleine prijsverschillen op korte termijn. 
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http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1824
http://www.varkensloket.be/Varkensloket/Demoprojecten/Lopendedemoprojecten/Termijnmarkten/tabid/8870/language/nl-NL/Default.aspx

