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Internet Schweinebörse
De Internet Schweinebörse is verplaatst van maandag naar dinsdag. Sinds 05-08-14 vindt de online-veiling plaats op dinsdag om 13.00h. In de
figuur hieronder vindt u de Vereinigungspreis (VEZG) weergegeven tezamen met de Schweinebörse-notering. De rechtopstaande staafjes onderaan geven de spread weer tussen
beide noteringen. De stippellijn geeft
de trend weer van deze spread. De
waarde van de actuele trendmatige
spread bedraagt 4 à 5 eurocent.
De spread tussen de VEZG-notering
en de Schweinebörse-notering bedroeg afgelopen week 4 eurocent
waardoor kan gesteld worden dat de
Internet Schweinebörse en de VEZGnotering perfect in de pas lopen.
In week 32 kan u zien bijvoorbeeld
dat de Schweinebörse een prijsstijging liet zien die echter niet werd
gevolgd door de VEZG-notering,
waardoor de spread opliep tot maar
liefst 8 eurocent.

Termijnmarkt varkensvlees
De figuur hiernaast is ondertussen reeds voldoende gekend. Merk op dat het FHOGcontract voor de maand augustus wordt afgerekend op basis van weeknummer 33.
Dat is komende week. Met andere woorden: de varkens-noteringen die geldig zijn
voor de komende kalenderweek vormen de basis waarop de varkensvlees-future
definitief wordt afgerekend.
In onderstaande figuur wordt de spread weergegeven tussen de Europese varkensvlees-future (FHOG, Eurex) en de Amerikaanse varkensvlees-future (Lean Hog,
CBoT/CME), en dit vanaf 20-07-2009 tot heden. De Amerikaanse notering (in US$
cents per pound) werd omgerekend naar EUR per kg.
Beide futures worden afgewikkeld via cash settlement (zie Nieuwsbrief ❶, Eurex
Hog Index). Ook is het zo dat bij beide noteringen het een notering op geslacht gewicht betreft (weliswaar met andere kwaliteit).
Uit deze figuur kan u afleiden dat de Europese future quasi altijd hoger noteert dan
de Amerikaanse future. De afgelopen maanden (sinds februari) zorgt het Amerikaanse PEDv-virus en de
Russische importban voor
Europees varkensvlees voor
een totaal scheefgetrokken
beeld, dat bovendien uitzonderlijk lang aansleept.
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Orderboek
In Nieuwsbrief ❷ hebben we het begrip orderboek uitgelegd. Op
internet kan u de bied- en laatkoersen vinden die het dichtst bij elkaar liggen. Daar ziet u dus enkel de HOOGSTE prijs waaraan een
marktpartij bereid is te KOPEN tezamen met de LAAGSTE prijs waaraan een marktpartij bereid is te VERKOPEN. Er zijn echter ook nog
orders met een hogere verkoopprijs dan die laagste verkoopprijs, net
zoals er ook orders zijn met een lagere koopprijs dan die hoogste
koopprijs. Alle Bied- en Laat-koersen tezamen met het aantal contracten dat aangeboden of gevraagd wordt noemt men het ORDERBOEK. Hieronder ziet u het orderboek van afgelopen vrijdag voor
de varkensvlees-futures van contractmaand augustus 2014. U ziet in
kolom 2 alle biedingen om te kopen, tezamen met het aantal contracten dat gevraagd
wordt
aan deze prijs
(kolom 1). En in
kolom 3 alle prijzen
waaraan
verkocht wordt,
tezamen met het
aantal contracten (kolom 4) die
aangeboden
worden.

Communicerende vaten (zie ook Nieuwsbrief

❷)
Hieronder ziet u per verlopen contractmaand de Danis-notering, de
Vereinigungspreis en de FHOG-index waaraan de openstaande contracten werden afgerekend.

MAS-Index
Hierlangs ziet u de
historiek van de BEMEFA-notering voor
vleesvarkensmeel
(t.e.m. juni ‘14) en de
LEI-notering
voor
vleesvarkensbrok
(t.e.m. juli ‘14).
De rode stippellijn is
de voortschrijdende
notering van de MASIndex.
U ziet duidelijk de
huidige daling van de
voederprijzen.
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Website Vlaamse overheid: “Marktinformatie varkenssector”
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 LEI. Elke vrijdagnamiddag worden deze gegevens geupdated.

Afdekken van de Voedermarge
Voor uitleg omtrent onderstaande figuur willen we verwijzen naar Nieuwsbrief ❷.
Gelieve op te merken dat de voedermarges voor de toekomstige maanden worden berekend op basis van de Settle-noteringen van de FHOGfuture (zie pagina 1). Deze settle-noteringen impliceren een stijging van de prijzen. Dit is echter momenteel omwille van de situatie in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende importban door Rusland hoogst onzeker te noemen …

Future-noteringen voedergrondstoffen

Merk op dat de Open Interest (zie Nieuwsbrief ❶) van het Baktarwe-contract fors gedaald is ten opzichte van 2 weken geleden. Dit heeft te
maken met de onzekerheid over de kwaliteit van de tarwe die zal geleverd worden op eindvervaldag. Want, in tegenstelling tot de varkensvlees-future die afgerekend wordt via cash-settlement op basis van een Index, wordt het Matif-contract afgewikkeld via effectieve fysieke levering. Dus, tenzij u uw futures-positie neutraliseert door een tegengesteld transactie vóór de vervaldag, wordt u verplicht om bij afloop van
het termijncontract uw gekochte tarwe te gaan ophalen in Rouen of uw verkochte tarwe te leveren in Rouen.
Doordat de tarwe-oogst nog niet ten einde is, én de kwaliteit voorlopig duidelijk te wensen overlaat, is er momenteel onzekerheid over de
kwaliteit van de tarwe die zal geleverd worden bij afloop van de tarwe-future. Want, alhoewel er een aantal kwaliteitsvereisten opgelegd
worden door de Matif-beurs, is deze kwaliteitscheck voor de actuele oogst onvolledig. Zo worden bijvoorbeeld geen specificaties opgelegd
voor het valgetal van Hagberg. Dit alles impliceert dus dat alhoewel de tarwe-futures op Matif de naam “Baktarwe” (Milling Wheat) gekregen
heeft, deze naam de lading niet dekt. In feite komt het erop neer dat de tarwe-future op Matif refereert aan de standaardkwaliteit van de
tarwe geoogst in de regio Rouen. En die kwaliteit is nog niet definitief geweten ...
Indien u deze Nieuwsbrief iedere 2 weken wenst te ontvangen, gelieve te klikken op:
U kan alle Nieuwsbrieven tevens raadplegen op de website van het Varkensloket:

inschrijvingsformulier

www.varkensloket.be
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