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Liquiditeit van een termijnmarkt  

Termijnmarkt varkensvlees 
Hiernaast ziet u de futures-noteringen voor varkensvlees.  De derde kolom geeft aan hoe-

veel contracten werden gesloten waarvan de positie nog steeds aangehouden wordt. Uit 

het beperkt aantal contracten blijkt de beperkte “liquiditeit” van de varkenstermijn-

markt.  Hieronder wordt hier verder op ingegaan. 

Bied- en Laat-koersen kunnen elk moment wijzigen. Dit is afhankelijk van de koop– en/of 

verkoop-orders die door hedgers (of speculanten) worden gegeven op dat moment. In-

dien de situatie op de fysieke markt bijvoorbeeld laat vermoeden dat de prijzen zullen 

stijgen, zal het Laat-order op 1,75 EUR/kg voor contract sep/14 door de hedger (of specu-

lant) geschrapt worden en zal een nieuw verkoop-order tegen een hogere prijs worden 

ingelegd. Onderaan deze bladzijde laten we zien hoe de noteringen voor elke contract-

maand stijgen en dalen en uiteindelijk uitkomen op vervaldag. 
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De varkenstermijnmarkt wordt gekenmerkt door een lage “liquiditeit”. Dit is een ernstig nadeel ! Immers, een lage liquiditeit betekent dat er 

weinig gehandeld wordt op deze future. Een professionele partij wenst echter op elk moment te kunnen kopen of verkopen op de termijn-

markt en wil dus op elk moment een tegenpartij vinden op de termijnmarkt. Dit is door de lage handelsvolumes echter niet mogelijk. Hierdoor 

zal deze professionele partij dus geen futures-positie innemen. Waardoor de liquiditeit dus laag blijft. Er wordt dus weinig gehandeld op de 

varkenstermijnmarkt omdat … er weinig gehandeld wordt. Doelstelling van dit Demonstratieproject is informeren en demonstreren. Enkel 

door marktpartijen kennis te laten maken met het instrument van de termijnmarkt kan dit instrument aan belang winnen.  

Potentiële kopers op de varkenstermijnmarkt zijn bedrijven die zich willen indekken tegen een prijsstijging van varkensvlees. Potentiële verko-

pers op de varkenstermijnmarkt zijn bedrijven die zich willen indekken tegen een prijsdaling van varkensvlees. De verkoopzijde wordt dus 

bevolkt door: speculanten, varkenshouders, handelaren (met een vaste prijsafspraak met varkenshouders), de sales-afdeling van slachthui-

zen/uitsnijderijen, …  De aankoopzijde wordt anderzijds bevolkt door: speculanten, handelaren (met een vaste prijsafspraak met een slacht-

huis), de aankoop-afdeling van slachthuizen/uitsnijderijen, de aankoop-afdeling van vleesverwerkers, retail, …  
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Surfen op de golven van het marktsentiment  
In onderstaande figuur wordt het verloop van élke contractmaand tussen januari 2010 en juli 2014 weergegeven. Op de X-as vindt u de con-

tractmaanden, op de Y-as vindt u de FHOG-notering in EUR/kg. De grijze lijn is de VEZG-notering (Vereinigungspreis, vanaf januari 2013) tij-

dens de referentieweek van het FHOG-contract. De rode stippellijn is de laagste notering waaraan effectief handel is geweest gedurende de 

ganse looptijd van het desbetreffende con-

tract. De blauwe stippellijn is de hoogste 

notering waaraan effectief handel is ge-

weest gedurende de ganse looptijd van het 

desbetreffende contract. Het groene bolle-

tje geeft weer op welke prijs het desbe-

treffende contract uiteindelijk gesettled 

werd (= prijs op eindvervaldag). 

Deze figuur geeft duidelijk het verschil weer 

tussen de hoogste en de laagste notering 

(mét handel !) op de termijnmarkt. Gemid-

deld bedroeg deze spread 16,8 eurocent. In 

oktober 2012 bedroeg die zelfs 30 eurocent.  

Ook kan u de uitstekende correlatie zien 

tussen FHOG en de reële varkensprijs (spot-

notering VEZG). 



Op de website http://lv.vlaanderen.be vindt u gegevens over futures van varkensvlees en voeder-grondstoffen, tezamen met de MAS-Index 

voor vleesvarkensvoeder en de spotnoteringen van BEMEFA en het LEI. 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 

Afdekken van de Voedermarge 
Voor uitleg omtrent onderstaande figuur willen we verwijzen naar Nieuwsbrief ❷. 
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Indien u deze Nieuwsbrief iedere 2 weken wenst te ontvangen, gelieve te klikken op: inschrijvingsformulier  

Hoe aanmelden ? 

Future-noteringen voedergrondstoffen 

In Nieuwsbrief ❶ hebben we de MAS-Index toegelicht. Deze MAS-Index is een korf van grondstoffen-futures in een welbepaalde vaste for-

mule. Het voortschrijdend gemiddelde van deze MAS-Index vertoont een duidelijke correlatie met de reële spotprijzen voor varkensvoeder.  

Hieronder vindt u de actuele futures-noteringen (25-07-2014) voor een aantal voedergrondstoffen. In de eerste kolom vindt u telkens de con-

tractmaand. De tweede kolom geeft de eindvervaldag weer. De derde kolom geeft de laatste termijnmarktnotering in EUR/ton. De laatste 

kolom geeft telkens de Open Interest per contract. Let wel: de Sojaschroot-future noteert in Chicago (CBoT) in US-dollar per short ton (derde 

kolom). Dit werd omgerekend naar EUR per (metrische) ton op basis van de actuele wisselkoers (vierde kolom). 

Voor Baktarwe en Maïs bestaat 1 contract uit 50 ton product. Voor sojaschroot is dit 100 short ton (of ± 91 ton). 

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

