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voorwoorD

Heeft u de afgelopen jaren agrarische grond gekocht of de veestapel uitgebreid? 
Als het antwoord ‘ja’ is, betekent deze schaalvergroting een hoger risicoprofiel 
voor uw bedrijf. Ook door alle veranderingen om u heen, in de politiek en op de 
agrarische markten, zijn de risico’s toegenomen. Ga maar na: regionale markten 
worden wereldmarkten, prijzen fluctueren, voedsel wordt in sommige werelddelen 
schaars en het Europese vangnet voor de agrarische markten verdwijnt.

De steeds grotere bedrijven in de akkerbouw en de veehouderij zien ook hun 
financieringsbehoefte en risico’s groeien. Het aandeel vreemd vermogen op 
deze bedrijven groeit; net in een periode dat banken de wonden likken van de 
financiële crisis en hoge garanties stellen aan het verlenen van kredieten. Om aan 
betalingsverplichtingen te voldoen, kan een ondernemer zich niet veroorloven zijn 
producten op het verkeerde moment te verkopen. Hij moet zijn prijsrisico’s goed 
managen.

Daarvoor is de agrarische termijnmarkt een uitstekend instrument. Bewust 
handelen op de termijnmarkt kan een solide rendement geven, waardoor u 
niet afhankelijk bent van de grillen van de prijzen op de agrarische markten van 
bijvoorbeeld fritesaardappelen, granen of melk.

DCA Finance is al meer dan tien jaar gespecialiseerd in het begeleiden en 
ondersteunen van agrarisch ondernemers op de termijnmarkt. Door te investeren 
in onze relaties, door onder meer trainingen en cursussen te organiseren, mag 
DCA Finance zich de grootste broker van Nederland noemen op de agrarische 
termijnmarkt. Daar zijn wij trots op.

Dit boekwerk is bedoeld voor ondernemers die weleens de klok hebben horen 
luiden over de termijnmarkt, maar niet weten waar de klepel hangt. Wij hopen dat 
het u enthousiast maakt om ook de stap naar de termijnmarkt te zetten. Als DCA 
Finance heten wij u van harte welkom. Wij hopen een goede bijdrage te kunnen 
leveren aan uw succes.

Kees Maas en Edwin Burgers
Directie DCA Groep
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de termijnmarkt iS het kopen en 

verkopen van goederen voor 

levering op een toekomStig tijdStip, 

met de bedoeling om die goederen 

op dat overeengekomen tijdStip 

niet te ontvangen noch te leveren, 

doch tot afwikkeling van het 

contract te komen door verrekening 

van het prijSverSchil tuSSen de 

oorSpronkelijke en een nieuwe 

tranSactie

inleiDing

Zeg eens eerlijk, u heeft er toch ook weleens van gedroomd om een flinke 

financiële klapper te maken op de markt? Door op het dieptepunt van de markt in 

te stappen om vervolgens voor de hoogste prijs te cashen. Dat wil toch iedereen 

met zijn agrarische producten. De kans dat zo’n droom ook uitkomt, is echter klein. 

Wat de hoogste prijs is geweest, weet u immers pas achteraf. Bovendien is er altijd 

het risico dat de prijs keldert en u uiteindelijk met een laag saldo het schip ingaat.

Omdat de toekomst niet te voorspellen is, is de termijnmarkt een goede optie om 

prijsrisico’s van uw agrarische producten als fritesaardappelen, granen en melk af 

te dekken. Handelen op de termijnmarkt lijkt voor u een ver-van-mijn-bed show, 

maar dat is het niet. In elke ondernemer schuilt een passende strategie om een 

goed financieel resultaat uit uw transacties op de termijnmarkt te halen.

Wat u uiteraard wel nodig heeft voor succesvol handelen op de agrarische 

termijnmarkt is kennis en inzicht in het kopen en verkopen van agrarische 

termijncontracten. In dit boekje worden de basisbegrippen voor het handelen 

op de termijnmarkt uitgelegd. Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden en 

middels illustraties en grafieken, wordt u wegwijs gemaakt in het gebruik van de 

termijnmarkt.

Voor u als ondernemer een ideale kennismaking met de termijnmarkt en een 

opmaat voor een solide risicomanagement voor uw bedrijf.

wikipedia
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1600 - 1700 Vroege historie
Het begin van de termijnmarkten stamt uit 1695. In 
Amsterdam vond toen sporadisch handel op termijn plaats. De 
eerste echte termijnmarkt, met de hedendaagse kenmerken, 
ontstond in 1730 op de rijstmarkt in Dojima.

1840 - 1865 Info sneller dan commodities
Door de uitvinding van het stoomschip en de telegraaf 
(rond 1840) konden buitenlandse noteringen worden 
meegenomen. Het stoomschip verkortte de verscheping, maar 
transport was duur. Het meest waardevolle was de snelle 
informatievoorziening.

1865 - 1940 Globalisering
Eind 1800 zijn er vijf termijnmarkten: New York, New Orleans, 
Liverpool, Havre en Alexandria. Door de trans-Atlantische 
telegraafkabel werden de beurzen verbonden, was er sprake 
van wereldwijde handel en hadden de beurzen effect op 
elkaar.

1940 - 1970 Tweede wereldoorlog
Na WOII gingen beurzen dicht of hadden minder invloed. De 
periode voor de oorlog werd gekenmerkt door interventies 
door overheden op de termijnmarkten. VS: Farm programs. 
EU: CAP. Sovjet landen, China, India en Egypte kregen een 
verbod op termijnmarkten.

1970 - 2000 Wederopbouw
Na het akkoord van Breton Woods ontstonden nieuwe 
markten. Rentemarkten, een autonome goudmarkt en een 
vrije oliemarkt. Met financiële futures is er behoefte aan 
regulering. De VS introduceert de Commodity Futures Trading 
Commission.

5 mijlPalen van De termijnmarkt

Volgens John Baffes, landbouweconoom van De Wereldbank

1 waarom agrarische termijnmarkten
PoPulair zijn

1. Je bent flexibel  
Op de termijnmarkt kunnen klanten dagelijks in een bepaalde periode 

handel voeren. Daarmee is de termijnmarkt een transparante methode om 

gedurende het oogstjaar risico’s in te dekken. De indekker kan tijdelijk dekking 

zoeken en meerdere keren per seizoen producten via de termijnmarkt 

verkopen. 

2. Je bent veelzijdig  
Risico’s worden afgedekt voor een toekomstig tijdstip. Zelfs als je geen 

idee hebt over de toekomstige markt, kun je toch profiteren van bepaalde 

marktbewegingen. 

 

3. De risico’s worden beter beheersbaar 

De financiële risico’s in de landbouw zijn toegenomen en blijven toenemen, 

onder meer doordat bedrijven steeds groter worden. Om het prijsrisico van 

agrarische producten onder controle te houden, is de termijnmarkt een 

mooi instrument. Je bent immers altijd verzekerd van een bepaalde stroom 

inkomsten. Je weet van tevoren waar je aan toe bent. 

4. Termijnmarkt maakt markten transparant 

Via de termijnmarkt is elke dag zichtbaar wat kopers en verkopers willen 

betalen of ontvangen voor hun product. Dit geeft een eerlijk en transparant 

beeld van de prijs en de stemming in de markt. 

5. Betalingszekerheid 

Doordat de termijnmarkt met een banksysteem (clearinghouse) werkt, ben je 

altijd verzekerd van een financieel goede afwikkeling. 
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2 hoe zit De termijnmarkt in elkaar?

De exacte definitie van de termijnmarkt is:

Het kopen en verkopen van goederen voor levering op een toekomstig tijdstip, met 

de bedoeling de goederen op dat overeengekomen tijdstip niet te ontvangen noch 

te leveren, doch tot afwikkeling van het contract te komen door verrekening van het 

prijsverschil tussen de oorspronkelijke en een nieuwe transactie.

Met andere woorden: iemand kan zijn of haar product kopen of verkopen voor een 

toekomstig tijdstip zonder het product daadwerkelijk te willen of gaan leveren (bij 

granen en maïs kan dit, om het complexer te maken, overigens wel). Je dekt het 

prijsrisico van je product af.

De termijnmarkt is eigenlijk een parkeerplaats voor het 

prijsrisico dat een agrarisch ondernemer loopt. Een agrarisch 

ondernemer kan al meer dan één jaar van tevoren zijn of haar 

product indekken op de termijnmarkt en daarmee zijn of haar 

prijsrisico parkeren.

Op de aardappeltermijnmarkt kan iedere dag van 10:00 uur tot 16:00 

uur worden gehandeld, voor de granentermijnmarkt is dat dagelijks van 10:45 uur 

tot 18:30 uur en de termijnhandel in rauwe melk vindt dagelijks tussen 08:45 uur 

tot 18:00 uur plaats. Doordat er iedere werkdag op bijna elk tijdstip kan worden 

gehandeld, kunnen we spreken van een transparante markt.

In de Europese Unie zijn de volgende termijnmarktbeurzen:

• EEX (Leipzig) aardappelen, melkpoeder/boter/weipoeder en rauwe melk

• Euronext

• Liffe (Londen) voertarwe

• Matif (Parijs) maaltarwe, korrelmaïs, koolzaad

In Amerika worden tarwe, soja, maïs, rijst, haver verhandeld op de CBoT in Chicago. 

Dit kan zowel overdag als op de (elektronische) nachtbeurs.

EEN 
parKEErpLaaTs 

VOOr HET 
prIJsrIsICO

2.1 verschil tussen De fysieke markt en De
termijnmarkt

Als agrarisch ondernemer bent u natuurlijk gepokt en gemazeld in de fysieke 

handel van uw producten. Via de handel, commissionairs, coöperaties of andere 

tussenpersonen verkoopt u uw producten aan de verwerkende industrie. Iedereen 

uit de keten weet met wie hij of zij zakendoet.

Wat is dan eigenlijk grosso modo het operationele verschil tussen opereren op 

de fysieke markt en de termijnmarkt? Figuur 1 laat deze verschillen schematisch 

zien. Op de fysieke markt (l) zijn er diverse schakels in de keten, terwijl op de 

termijnmarkt continu kopers en verkopers (weergegeven met de B=buy, kopen en 

S=sell, verkopen) actief zijn.

Hierbij is het makelaarskantoor in het midden de bemiddelaar tussen de kopende 

en verkopende partij. De kopende partij weet niet wie de verkopende partij is en 

andersom.

producent

Handelaren / commissionairs

Verwerkers

B

B

BB

s

s s

s

fysieke markt versus termijnmarkt

(figuur 1)
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2.2 levering en cash settlement

Cash settlement betekent letterlijk afhandeling in geld. Deze term wordt gebruikt 

voor de afwikkeling van opties en futures (termijncontracten) in geld. Als een future 

(in dit geval aardappelen) met een cash settlement wordt afgewikkeld, dan wordt 

de waarde van deze future berekend en in geld uitgedrukt. Voor de berekening 

van deze waarde voor aardappelen wordt er gekeken naar de noteringen van 

fritesaardappelen in de landen België, Duitsland, Frankrijk en Nederland.

Deze noteringen worden als volgt samengesteld:

• België:  Op basis van 35 millimeter opwaarts gecorrigeerd naar 40  

  millimeter opwaarts frites-geschikt Bintje en Fontane, genoteerd  

  door Belgapom en PCA/Fiwap.

• Duitsland: Op basis van de gemiddelde notering van AMI (Agrarmarkt  

  Informations-Gesellschaft) notering 40 millimeter opwaarts witte 

  en geelvlezige fritesaardappelen.

• Frankrijk: Op basis van 35 millimeter opwaarts gecorrigeerd naar 40  

  millimeter opwaarts fritesgeschikt Bintje en Fontane, genoteerd  

  door RNM (Le Ré seau des nouvelles des marchés).

• Nederland: Op basis van de PotatoNL-notering voor de 40 millimeter  

  opwaarts witte en geelvlezige fritesaardappelen.

Per land wordt de gemiddelde notering voor 25% meegenomen en en het 

gemiddelde daarvan vormt de cash settlement van de betreffende week.

In bovenstaande uiteenzetting is te zien dat ieder land verantwoordelijk is voor 25 % van 

de cash settlement. Deze noteringen worden opgeteld en gedeeld door vier. De uitkomst 

is de cash settlement, afgerond op €0,10. Deze prijs is op dat tijdstip een afspiegeling 

van de Europese fritesaardappelmarkt. De cash settlement wordt wekelijks vastgesteld 

en geldt als afwikkelmethode voor de aardappeltermijncontracten op de laatste 

handelsdag.

positie liquideren

De ingenomen positie kan ook al op een eerder tijdstip ongedaan worden 

gemaakt. Dit heet het compenseren of liquideren van de positie. Het ongedaan 

maken van een positie kan door het afsluiten van een tegengestelde 

transactie op de termijnmarkt.

Het ongedaan maken van een positie kan, mocht er sprake 

zijn van een negatieve bestedingsruimte, ook gedwongen 

door de clearingbank worden uitgevoerd. Als er niet genoeg 

geld beschikbaar is om het tekort op de termijnmarkt te 

dekken, dan worden er posities gesloten en direct afgewikkeld 

tegen de op dat moment geldende koers van de termijnmarkt.

Bij de graantermijncontracten is globaal de tiende datum van de desbetreffende 

handelsmaand de laatste handelsdag. Het graantermijncontract komt tot 

afwikkeling via fysieke levering. Daar waar BinckBank (een van de clearingbanken) 

deze fysieke levering niet ondersteunt, dienen de openstaande posities uiterlijk 

één dag voor expiratie te worden gesloten.

Ook de afhandeling van de termijncontracten in rauwe melk vindt plaats via cash 

settlement. Als referentie worden hiervoor de melknoteringen van geselecteerde 

fabrieken uit Denemarken, Duitsland, Ierland en Nederland gebruikt. De Europese 

Commissie draagt zorg voor het collecteren van alle uitbetalingsprijzen van de 

deelnemende fabrieken. Ieder deelnemend land zorgt voor een inbreng van 25% 

van de definitieve cash settlement.

HET 
aFsLuITEN 
VaN EEN 

TEGENGEsTELDE 
TraNsaCTIE
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riSico’S voor het 
inkomen van agrariSch 
ondernemerS komen 
van twee kanten: 
prijzen en opbrengSten. 
alS ze beiden verzekerd 
zijn, dan iS ook het 
inkomen van de 
ondernemer verzekerd

Bill clinton

2.3 margin

Voordat een klant kan handelen op de termijnmarkt, moet er eerst een rekening 

worden geopend bij een clearingbank. Vervolgens moet er geld gestort worden 

voor de zogenaamde margin, ook wel depot genoemd. De margin is het bedrag 

dat bij het aangaan van een termijncontract als zekerheid moet worden gestort 

bij de bank (borg). De margin varieert naar de waarde van het termijncontract. 

Als vuistregel hanteert bijvoorbeeld BinckBank 20% van de waarde van het 

termijncontract.

Voorbeeld: één aardappelcontract is 25 ton x €150,- per ton = €3.750,-. 20% van 

€3.750,- = €750,-. Per contract moet er dan €750,- als margin op de rekening staan. 

Gaat de markt omhoog, dan wordt de margin ook hoger.

Een klant heeft ook een marginverplichting. Stel dat er een negatieve beweging 

komt in de positie van de teler (hij maakt verlies), dan moet hij het verschil tussen 

zijn positie en de slotkoers financieel kunnen dekken. Als de slotkoers bijvoorbeeld 

€2,- verschilt met de ingenomen positie, dan moet er bij één 

contract 2 x €250,- = €500,- beschikbaar zijn als margin. Een 

liquide positie is noodzakelijk om te kunnen handelen op 

de termijnmarkt en biedt zekerheid voor wat betreft het 

nakomen van verplichtingen.

EEN LIquIDE 
pOsITIE Is 

NOODzaKELIJK 
OM TE KuNNEN 

HaNDELEN
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3 De termijnmarkt in De Praktijk

Nu we eerst de theorie van de termijnmarkt beknopt toegelicht hebben, gaan we 

aan de hand van praktische rekenvoorbeelden eens kijken hoe het handelen op 

de termijnmarkt daadwerkelijk in elkaar steekt. Voor het gemak pakken wij er drie 

voorbeeldmarkten bij: fritesaardappelen, tarwe en melk.

3.1 termijncontract fritesaarDaPPelen

Een aardappeltermijncontract is een overeenkomst tussen koper en verkoper 

voor levering van 25 ton fritesgeschikte aardappelen op termijn tegen een vooraf 

overeengekomen prijs, die wordt afgewikkeld op cash settlement of door het 

terugdraaien van de positie.

De contractspecificaties zien er als volgt uit:

• 40 millimeter opwaarts

• Maximaal 65 knollen per 10 kilogram

• Maximaal 50 punten

• prijsbasis 100 kilo

• af bedrijf, los geladen op auto

• rassen: Bintje, agria als ook vergelijkbare fritesrassen

• €2,- prijsverschil is €250,-

• Laatste handelsdag:

• November: laatste donderdag van de handelsmaand

• April: laatste donderdag van de handelsmaand

• Juni: (afhankelijk van garantie inbreng cash settlement)

• afwikkeling door middel van cash settlement

3.1.1 rekenvoorBeelD fritesaarDaPPelen

Stel: een klant verwacht 500 ton Innovator te oogsten. Naast zijn vaste afzetkanalen 

wil hij 100 ton aardappelen indekken via de termijnmarkt (dit zijn vier contracten 

van 25 ton). De termijnmarkt noteert op dat moment €15,- per 100 kilo.

Wat moet de klant nu doen en wat zijn de financiële verplichtingen om te handelen 

op de termijnmarkt? De uitgangssituatie in het rekenvoorbeeld:

• Verkoop vier contracten op afwikkeling april 2019

• Verkoop op termijnmarkt voor €15,-

• Margin (borg) €750,- per contract. In totaal gaat de teler vier contracten 

verkopen van 25 ton per contract. Dit betekent €750,- x 4 = €3.000,-

• provisie €25,- per contract

Figuur 2 geeft een overzicht van de bovenstaande situatie. In de tabel worden 

verschillende prijsniveaus weergegeven en de daarbij horende opbrengsten vanuit 

de termijnmarkt en fysieke markt. In de laatste kolom is het eindsaldo altijd gelijk, 

ongeacht wat het prijsniveau is. Wel is er verschil tussen de geldstroom uit de 

termijnmarkt en de fysieke markt.

koers
termijnmarkt

resultaat 
termijnmarkt

opbrengst 
termijnmarkt opbrengst fysiek eindsaldo

€ 4,00 + € 11,00 + € 11.000,00 € 4.000,00 € 15.000,00

€ 8,00 + € 7,00 + € 7.000,00 € 8.000,00 € 15.000,00

€ 12,00 + € 3,00 + € 3.000,00 € 12.000,00 € 15.000,00

€ 15,00 € 0,00 + € 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00

€ 20,00 - € 5,00 - € 5000,00 € 20.000,00 € 15.000,00

€ 27,00 - € 12,00 - € 12.000,00 € 27.000,00 € 15.000,00

financieel resultaat termijnmarkt aarDaPPelen

(figuur 2)
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Stel dat een klant zijn aardappelen in de maand maart fysiek gaat verkopen en 

de vrije markt bedraagt €12,- per 100 kilo. Dan ontvangt de teler €12.000,- vanuit 

de fysieke markt en €3.000,- vanuit de termijnmarkt bij het terugdraaien van zijn 

positie. Ervan uit gaande dat de termijnmarkt evenredig aan de fysieke markt loopt.

Is de aardappelprijs op het moment van verkoop bijvoorbeeld €20,- per 100 kilo, 

dan ontvangt de klant €20.000,- vanuit de fysieke markt. Maar verliest hij €5.000,- 

bij het terugdraaien van de positie op de termijnmarkt.

Het financiële resultaat in dit voorbeeld bedraagt altijd €15.000,-!

3.2 termijncontract tarwe

Een tarwetermijncontract is een overeenkomst tussen koper en verkoper voor 

levering van 50 ton tarwe op termijn tegen een vooraf overeengekomen prijs.

De afwikkeling van een contract kan door het terugdraaien van de positie of door 

daadwerkelijke levering. De contractspecificaties van een tarwetermijncontract zien 

er als volgt uit:

• Baktarwe (Milling Wheat)

• Eiwit minimaal 11%

• Vochtgehalte 15%

• Hagberg 220 seconden

• Hectolitergewicht 76 kilogram per hectoliter

• afwijkingen 2%

• €5,- prijsverschil is €50,-

• Laatste handelsdag: de tweede maandag van de handelsmaand

• prijsbasis 1.000 kilo

3.2.1 rekenvoorBeelD tarwe

Voor tarwe geldt precies hetzelfde systeem als bij aardappelen, alleen zijn de 

bedragen anders. Een klant wil bijvoorbeeld 100 ton tarwe (= 2 contracten) 

indekken op de termijnmarkt voor levering december 2018. De 

termijnmarkt noteert €195,- per ton en de margin is €1.200,-.

Bij tarwe is er één groot verschil in vergelijking tot het 

fritesaardappeltermijncontract. Bij tarwe moet altijd fysiek 

worden geleverd of ontvangen, tenzij de positie van tevoren 

of eerder wordt teruggedraaid. Wat moet hij nu doen en 

wat zijn de financiële verplichtingen om te handelen op de 

termijnmarkt?

De uitgangssituatie in het rekenvoorbeeld:

• Verkoop twee contracten afwikkeling december 2018

• Verkoop op termijn voor €195,- per ton

• Margin €1.200,- per contract x 2 = €2.400,-

• provisie €25,- per contract

Figuur 3 is een voorbeeld van een tarwetermijncontract. Ook voor dit 

rekenvoorbeeld geldt dat het eindsaldo altijd hetzelfde blijft. Daalt de tarweprijs 

naar €145,-, dan wordt de opbrengst uit de fysieke markt €14.500,- en uit de 

termijnmarkt €5.000,-. Dit brengt het totaal op €19.500,-.

Stijgt de tarweprijs naar €250,-, dan komt er €25.000,- aan opbrengst binnen uit de 

fysieke markt en wordt €5.500,- verloren op de termijnmarkt. Hierdoor komt het 

eindsaldo weer op €19.500,- uit.

Het eindresultaat is altijd hetzelfde!

BIJ TarWE 
MOET aLTIJD 

FysIEK WOrDEN 
GELEVErD OF 
ONTVaNGEN
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koers
termijnmarkt

resultaat 
termijnmarkt

opbrengst 
termijnmarkt opbrengst fysiek eindsaldo

€ 145,00 + € 50,00 + € 5.000,00 € 14.500,00 € 19.500,00

€ 165,00 + € 30,00 + € 3.000,00 € 16.500,00 € 19.500,00

€ 195,00 € 0,00 € 0,00 € 19.500,00 € 19.500,00

€ 210,00 - € 15,00 - € 1.500,00 € 21.000,00 € 19.500,00

€ 230,00 - € 35,00 - € 3.500,00 € 23.000,00 € 19.500,00

€ 250,00 - € 55,00 - € 5.500,00 € 25.000,00 € 19.500,00

financieel resultaat termijnmarkt tarwe

(figuur 3)

3.3 termijncontract maïs

Een maïstermijncontract is een overeenkomst tussen koper en verkoper voor 

levering van 50 ton maïs op termijn tegen een vooraf overeengekomen prijs. De 

afwikkeling is hetzelfde als bij tarwetermijncontracten en kan worden afgewikkeld 

door middel van het terugdraaien van de positie of door daadwerkelijke levering.

De specificaties van het maïscontract zien er als volgt uit:

• Maïs (corn)

• Gele en rode maïs

• Vochtgehalte 15%

• Gebroken korrels 4%

• schot 2,5%

• afwijkingen 1%

• €1,- prijsverschil is €50,-

• Laatste handelsdag: de eerste maandag van de handelsdag

• prijsbasis 1.000 kilo

3.3 rekenvoorBeelD maïs

Een klant wil bijvoorbeeld twee contracten (= 100 ton) maïs indekken op de 

termijnmarkt voor levering november 2018. De termijnmarkt noteert €180,- en de 

margin is €1.025,-.

Wat moet hij nu doen en wat zijn de financiële verplichtingen om te handelen op 

de termijnmarkt?

De uitgangssituatie in het rekenvoorbeeld:

• Verkoop twee contracten afwikkeling november 2018

• Verkoop op termijn voor €180,- per ton

• provisie €25,- per contract

• Margin €1.025,- per contract x 2 = €2.050,-

In figuur 4 is een voorbeeld te zien van een maïstermijncontract. Ook voor dit 

rekenvoorbeeld geldt dat het eindsaldo altijd hetzelfde zal blijven. Daalt de 

maïsprijs naar €120,-, dan wordt de opbrengst uit de fysieke markt €12.000,- en 

vanuit de termijnmarkt €6.000,-. Dat brengt het totaal op €18.000,-. Stijgt de 

maïsprijs naar €240,-, dan komt er €24.000,- aan opbrengst binnen vanuit de 

fysieke markt en wordt er €6.000,- verloren op de termijnmarkt. Daardoor komt het 

eindsaldo weder om op €18.000,- uit.

Het eindresultaat zal altijd hetzelfde zijn!

koers
termijnmarkt

resultaat 
termijnmarkt

opbrengst 
termijnmarkt opbrengst fysiek eindsaldo

€ 120,00 + € 60,00 + € 6.000,00 € 12.000,00 € 18.000,00

€ 150,00 + € 30,00 + € 3.000,00 € 15.000,00 € 18.000,00

€ 180,00 € 0,00 € 0,00 € 18.000,00 € 18.000,00

€ 210,00 - € 30,00 - € 3.000,00 € 21.000,00 € 18.000,00

€ 210,00 - € 30,00 - € 3.000,00 € 21.000,00 € 18.000,00

financieel resultaat termijnmarkt maïs

(figuur 4)
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3.4 termijncontract rauwe melk

Als laatste het rauwe melktermijncontract. Dit is een overeenkomst tussen koper 

en verkoper voor levering van 25.000 kilo rauwe melk af boerderij. Ook deze 

contracten worden, net als bij aardappelen, afgewikkeld tegen de cash settlement 

of door het terugdraaien van de positie.

De contractspecificaties van melk zien er als volgt uit:

• 25.000 kilo rauwe melk

• af boerderij

• afrekening op basis van cash settlement

• €1,- prijsverschil is €250,-

• Laatste handelsdag: de twaalfde dag van de maand. Wanneer dit in een 

weekend valt of een feestdag betreft, wordt de eerstvolgende handelsdag 

als laatste handelsdag aangewezen

• prijsbasis 100 kilo

3.4.1 rekenvoorBeelD rauwe melk

Eén melktermijncontract komt overeen met 25.000 kilogram rauwe melk. 

Een melkveehouder wil 250.000 kilogram (= 10 contracten) afdekken op de 

termijnmarkt op een prijsniveau van €35,-.

Wat moet hij nu doen en wat zijn de financiële verplichtingen om te kunnen 

handelen op de termijnmarkt.

De uitgangssituatie in het rekenvoorbeeld:

• Verkoop tien contracten op afwikkeling cash settlement (de twaalfde 

kalenderdag van de handelsmaand)

• Margin €1.750,- per contract

• Verkoop op termijnmarkt voor €35,-

• provisie €25,- per contract

Dat ziet eruit als in figuur 5. Ook bij het melktermijncontract geldt dat het eindsaldo 

altijd hetzelfde blijft. Daalt de melkprijs naar €30,-, dan wordt de opbrengst uit 

de fysieke markt €75.000,- en uit de termijnmarkt €12.500,-. Dit geeft een totale 

opbrengst van €87.500,-.

Stijgt de melkprijs naar €40,-, dan komt er €100.000,- binnen uit de fysieke markt 

en wordt er €12.500,- verloren op de termijnmarkt. Dit levert weer een totale 

opbrengst op van €87.500,-.

Dit bedrag blijft ook altijd hetzelfde!

koers
termijnmarkt

resultaat 
termijnmarkt

opbrengst 
termijnmarkt opbrengst fysiek eindsaldo

€ 28,00 + € 7,00 + €17.500,00 € 70.000,00 € 87.500,00

€ 30,00 + € 5,00 + € 12.500,00 € 75.000,00 € 87.500,00

€ 32,00 + € 3,00 + € 7.500,00 € 80.000,00 € 87.500,00

€ 35,00 € 0,00 € 0,00 € 87.500,00 € 87.500,00

€ 38,00 - € 3,00 - € 7.500,00 € 95.000,00 € 87.500,00

€ 40,00 - € 5,00 - € 12.500,00 € 100.000,00 € 87.500,00

financieel resultaat termijnmarkt rauwe melk

(figuur 5)
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een hedger 
Speculeert 
niet, hij 
verzekert

engelse econoom marshall

4 koersen van De termijnmarkt toegelicht

Om daadwerkelijk te kunnen handelen op de termijnmarkt is het noodzakelijk om 

de koersen goed te volgen. De actuele koersen zijn goed te volgen via internet. 

Figuur 6 is een koersenscherm van aardappelen van oogst 2018 met de daarbij 

horende definities van de cijfers en termen. De koersen in figuur 6 zijn van 14 

augustus 2018.

termijnmarkt koersen

(figuur 6, bron: Boerenbusiness)

De rode pijl geeft de leveringsmaand aan. Per oogstseizoen zijn er drie soorten 

contracten: het november-, april- en junicontract. Het aprilcontract is het contract 

waar het meest in wordt gehandeld.

Als we vanaf de rode pijl naar rechts kijken in het koersenoverzicht, komen we 

eerst de slotnotering tegen van de vorige handelsdag.

Daarnaast wordt de opening van de desbetreffende handelsdag weergegeven, de 

eerste transactie van deze dag.
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Bij de blauwe pijl staan de kolommen ‘hoog’ en ‘laag’. Deze kolommen geven de 

hoogste en laagste transactie weer van de desbetreffende handelsdag. Vervolgens 

worden in de groengekleurde kolom de actuele koersen gemeld. Als de koers daalt, 

is deze kolom overigens roodgekleurd. De zwarte pijl geeft de verandering in euro’s 

en procenten aan ten opzichte van het slot van de vorige handelsdag.

Het vierkante vak boven de groene pijl meldt de bied- en laatprijzen, inclusief 

het aantal contracten in beide categorieën. De biedprijs is de hoogste prijs die 

marktpartijen bereid zijn te betalen voor een termijncontract. De laatprijs is 

de laagste prijs waartegen de aanbieder van een termijncontract zijn product 

aanbiedt.

In de één na laatste kolom worden de omzetgegevens per dag weergegeven. 

Dit zijn alle gedane transacties van aardappelfutures van de desbetreffende 

handelsdag die op de EEX zijn verhandeld. Daarnaast staan de openstaande 

posities. Het aantal openstaande posities geeft aan of de termijnmarkt interessant 

is voor kopers en verkopers en vormt zo een indicator voor de prijsvorming.

Openstaande posities belicht

Hieronder is een voorbeeld te zien hoe de openstaande posities tot stand komen.

• 1 januari. A koopt één termijncontract en B verkoopt deze. De openstaande 

positie, ofwel open interest, staat dan op één.

• 2 januari. C koopt vijf termijncontracten en D verkoopt deze. Vijf contracten 

plus één maakt totaal zes openstaande posities.

• 3 januari. A verkoopt één termijncontract en D koopt deze. De openstaande 

positie wordt zes contracten - 1 contract = 5.

• 4 januari. E koopt vijf termijncontracten en C verkoopt deze. De openstaande 

positie blijft dus gelijk staan op vijf.

Trends signaleren

Als je als indekkende partij, speculant of wie dan ook, wilt inspelen op de markt zijn 

er een aantal trends die een indicatie geven over het verloop van de koers. Hoe 

kunt u zo’n trend interpreteren en zien? Mogelijke indicatoren ziet u in figuur 7.

• Is het dagvolume hoog en stijgen de openstaande posities, dan is er vaak 

koopinteresse en stijgt de markt.

• Is het dagvolume laag en dalen de openstaande posities, dan zit de markt vaak 

in een dalende trend.

• Gaat het dagvolume omhoog en dalen de openstaande posities dan ontstaat 

er vaak een weerstandsniveau. Op dit niveau zijn er vaak meer verkopers dan 

kopers en komt de markt meer in balans.

• Gaat het dagvolume omlaag en de openstaande posities omhoog, dan is er 

vaak sprake van een steunniveau. Op dit niveau zijn er vaak meer kopers dan 

verkopers en spreken we van een bodem in de markt.

combinatie mogelijke interpretatie

Dagvolume
openstaande positie koopinteresse: trend stijgend

Dagvolume
openstaande positie verkoopinteresse: trend dalend

Dagvolume
openstaande positie

koop/verkoopinteresse:
weerstandsniveau

Dagvolume
openstaande positie terugkeer van kopers: steunniveau

trenDs ontDekken

(figuur 7)
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4.1 orDers

Met deze kennis kan een klant orders doorgeven aan DCA Finance, die een 

vergunning heeft voor de handel in termijnmarktcontracten. Hieronder een 

overzicht van de orders:

Marktorder

Als er een marktorder wordt gegeven, houdt dat in dat er direct gekocht of 

verkocht wordt tegen elke prijs.

Limiet order

Een limiet order is een specifieke order. Met deze order kan er een prijs worden 

opgegeven. Bij kopen betekent dat de maximale koopprijs, bij verkopen de 

minimale verkoopprijs.

Open order

Deze order kan worden geplaatst als de markt is gesloten. Zodra de markt 

opengaat, wordt deze order tegen de effectieve koers uitgevoerd.

Doorlopende order

Een doorlopende order wordt uitgevoerd, zodra de opgegeven limiet is bereikt. 

De looptijd van deze order blijft geldig totdat het wordt uitgevoerd of het contract 

expireert.

Bestens order

Een bestens order wordt uitgevoerd op het moment dat de order wordt gegeven. 

Deze wordt tegenover het beste tegenbod uitgevoerd.

spread order

Een spread order is een combinatie van orders. De één met als einde looptijd 

maand x en de andere maand y.
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Orders die niet direct kunnen worden uitgevoerd, komen in het orderboek. De 

orders zijn gerangschikt naar prijsniveau en tijdstip van binnenkomst. Zodra de 

prijslimiet in de markt haalbaar is, wordt het contract uitgevoerd; daarbij worden 

de eerste ingelegde orders het eerst uitgevoerd. Het kan voorkomen dat een 

prijsniveau wel wordt bereikt, maar de order niet is uitgevoerd! In figuur 8 is een 

voorbeeld weergegeven van het orderboek.

In de eerste kolom liggen alle kooporders (biedingen) op de verschillende 

prijsniveaus, met daarnaast het aantal stuks op deze niveaus. In de derde kolom 

zijn alle laatprijzen (aanbod) te zien, met daarnaast het aantal stuks. Stel dat een 

klant zich bij dit schema op een prijsniveau van €18,10 wil indekken/verkopen, 

dan zijn er nog 19 contracten van één of meerdere klanten die voorrang hebben. 

De desbetreffende klant legt dan een order in en komt in de laatste kolom als 

twintigste op de lijst te staan.

geld gS brief bS

17,90 2 18,10 19

17,80 8 18,20 18

17,70 11 18,30 12

17,60 14 18,40 20

17,50 16 18,50 48

17,40 5 18,60 4

17,30 9 18,70 5

17,20 25 18,80 5

17,00 8 18,90 6

16,70 5 19,00 10

voorBeelD orDerBoek

(figuur 8)

4.2 De hanDelaren oP De termijnmarkt

Er zijn diverse partijen die handelen op de termijnmarkt. Dit zijn:

Indekkende partijen

Zakelijke kopers of verkopers, zoals: agrarisch ondernemers, handelshuizen, 

etcetera.

speculanten

Personen die contracten kopen en verkopen om op korte termijn winst te maken. 

Speculanten proberen in te springen op koersstijgingen en dalingen.

Marketmakers

Beurshandelaren die continu bied- en laatprijzen afgeven in overleg met de 

beurs. Zij sturen koop- en verkoopopdrachten naar de beurs, waartegen 

andere handelaren, indekkers, speculanten kunnen handelen. Het doel van 

een Marketmaker is om een markt in een bepaald type van effect of contract te 

houden. Een Marketmaker verdient alleen maar aan het verschil tussen de koop- 

en verkoopprijzen van de contracten.

Traders

Beleggers die door aan- en verkooptransacties winst proberen    

te halen. Traders zijn vaak professionele handelaren die dit    

als beroep uitoefenen. Vooral in de granenmarkt komen

traders voor. 
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riSicomanagement iS het identificeren 

en beoordelen van riSico’S en het 

vaStStellen van beheerSmaatregelen, 

zodat het riSico wordt verlaagd of 

maatregelen kunnen worden getroffen 

zodra het riSico zich zou mogen 

voordoen. duS met beheerSmaatregelen 

worden activiteiten bedoeld waarmee de 

kanS van optreden of de gevolgen van 

riSico’S worden beïnvloed

engelse econoom marshall

4.3 essentiële factoren

Om te handelen op de termijnmarkt is actuele 

marktinformatie van essentieel belang voor het maken 

van de juiste beslissingen. Veel factoren zijn van invloed 

op het prijsverloop van de termijnmarkt. Hieronder een 

aantal factoren die belangrijk zijn om een goede koop- of 

verkoopbeslissing te maken:

• Lengte van het oude seizoen (elfde of dertiende maand met oude oogst)

• Een vroege, gemiddelde of late start van een nieuw groeiseizoen

• areaal

• Groeiomstandigheden

• Het weer

• ziektedruk

• Dierziektes

• proefrooiingen

• Kwaliteit product (denk aan glas en schot)

• Oogstbaarheid

• Verwerkingscijfers

• Exportcijfers

• Voorraadcijfers

• politieke invloeden

• Valuta-verhoudingen

• stemming

aCTuELE 
INFOrMaTIE Is 

VaN EssENTIEEL 
BELaNG

5 van start oP De termijnmarkt

Na de uitleg over de werking van de termijnmarkt is het nu tijd om een rekening 

te openen en te handelen op de termijnmarkt. In de volgende paragrafen wordt 

uitgelegd hoe je een rekening kunt openen, inclusief alle facetten die daarbij 

komen kijken.
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5.1 De Puzzel van De termijnmarkt

Als u wilt handelen op de termijnmarkt, moet u eerst een rekening openen via 

DCA Finance. DCA Finance is als broker actief op de agrarische termijnmarkt. Een 

broker is een persoon of bedrijf die uitsluitend in opdracht van anderen werkt. Hij 

kan als ‘makelaar’ kopers en verkopers bij elkaar brengen. Voor het daadwerkelijk 

uitvoeren van orders draagt DCA Finance dan ook zorg.

U opent een rekening via DCA Finance bij een Clearingbank, bijvoorbeeld 

BinckBank NV te Amsterdam, die zorg draagt voor de financiële afwikkeling van de 

termijncontracten.

Eigenlijk zijn er dus drie partijen nodig die het handelen op de termijnmarkt 

mogelijk maken figuur 9. Dat zijn:

• agrarisch ondernemer (teler, veehouder of handelaar)

• Broker (DCa Finance)

• Clearingbank

Drie Partijen maken termijnmarkt mogelijk

TErMIJNMarKT

aGrarIsCH 
ONDErNEMEr/ 

HaNDELaar

DCa FINaNCECLEarINGBaNK

(figuur 9)

5.2 hoe oPen ik een termijnmarktrekening?

Als u een rekening wilt aanvragen bij DCA Finance kan dat per email, telefoon 

of via de website DCA-Finance.nl of DCA.nl/termijnmarkt. Na het aanmelden bij 

DCA Finance voor een zakelijke rekening krijgt de klant per email de volgende 

documenten:

• Bemiddelingsovereenkomst DCa Finance

• Intakeformulier DCa Finance

• Cliëntenovereenkomst Clearingbank

• Crs-formulier Clearingbank

• uBO-formulier DCa Finance

Wanneer u een aanvraag doet voor een particuliere rekening, dan kunt u online 

uw gegevens invullen via de website van DCA Finance.

Na het invullen kunnen alle documenten per email of post worden teruggestuurd 

en is de rekening na goedkeuring door de clearingbank een feit.
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5.3 hoe houD ik mijn Positie in De gaten?

Om op de rekening te kunnen kijken, gaat u naar de pagina met het 

koersenscherm op boerenbusiness.nl (figuur 10) of kijkt u op DCA-Finance.nl of 

DCA.nl/termijnmarkt. Na het aanklikken van ‘Inloggen’ komt u op de website van 

DCA Finance. Hier kunt u inloggen met het accountnummer van de clearingbank en 

met het door de bank verstrekte wachtwoord.

Na het inloggen komt u op het volgende startscherm van DCA Finance terecht 

(figuur 11). Onder de blauwe pijl staat het kopje ‘Portefeuille’. Hier wordt de 

rekening van de klant weergegeven.

(figuur 10)

(figuur 11)

Deze rekening ziet er bijvoorbeeld uit als in figuur 12. In het onderste schema is 

de positie van een klant te zien. Helemaal links in het schema staan de futures 

die worden aangeduid met EBM (tarwe), FEPP (fritesaardappelen), EMAL (maïs) 

en FALM (melk) en de daarbij horende contractvorm (maand en jaartal). In dit 

voorbeeld hebben we te maken met fritesaardappelen.

Onder de rode pijl staan het aantal contracten dat de klant in positie heeft, totaal 

zestien contacten.

Onder de zwarte pijl is de actuele koers te zien of de slotkoers van de voorgaande 

handelsdag.

Onder de blauwe pijl staat: Koers YTD (yesterday). Dit staat voor de slotkoers 

van de voorgaande handelsdag. Hieruit is af te lezen dat de termijnmarkt niet is 

gestegen ten opzichte van de vorige handelsdag.

(figuur 12)

rekening
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Stel dat daar € 400,- had gestaan, dan wordt € 400,- aan het einde van de dag 

bijgeschreven op de bankrekening van deze klant.

In het midden van figuur 12 onder ‘Totaal geld’ is te zien dat de klant €53.600,16 op 

zijn rekening heeft staan. Werkt een klant met een bankgarantie, dan staat onder 

het kopje ‘Geldsaldi’ de hoogte van de afgegeven bankgarantie vermeld. Met een 

bankgarantie hoeft de klant niet telkens geld bij te storten op zijn rekening als de 

markt een negatieve beweging maakt. 

Bij elke daadwerkelijk uitgevoerde order op de termijnmarkt moet er provisie 

worden betaald aan de clearingbank en broker. Voor aardappelen, tarwe en maïs is 

dat € 25,- en voor melk is dat € 30,- per contract. Klikt een klant op een specificatie 

van de portefeuille, dan wordt er een overzicht weergegeven als in figuur 13. In 

dit overzicht is te zien dat de positie van de verkoper iedere dag wordt bijgesteld. 

Onder de blauwe pijl zijn de fluctuaties te zien in de vorm van groene en rode 

cijfers.

(figuur 13)

sPecificatie Portefeuille

De groene cijfers geven aan dat er geld is bijgestort op de rekening en de rode 

cijfers geven aan dat er geld is afgeschreven. In de kolom onder de rode pijl is het 

totale saldo te zien van de rekening.

Figuur 14 geeft de bestedingsruimte van de klant weer. Voor de ingenomen positie 

van 16 aardappelcontracten wordt een margin weergegeven van €25.600,-. Dit 

betekent dat de marginverplichting €25.600,- /16 = €1.600,- per contract bedraagt. 

Een klant kan nu voor zichzelf berekenen hoeveel ruimte hij nog heeft om 

contracten te verkopen door zijn totale bestedingsruimte in figuur 14 te delen door 

de marginverplichting per contract.

(figuur 14)

BesteDingsruimte
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intelligentie alleen maakt je 

geen goede handelaar. SucceS 

iS de combinatie van intellect, 

toegepaSte pSychologie, 

oefening, diScipline, 

financiering, zelf bewuStheid 

en emotionele controle

Professioneel handelaar rusell sands

6 gouDen Beursregels

Om een zo goed mogelijk resultaat te behalen op de termijnmarkt, hebben we 

een aantal ‘gouden beursregels’ opgesteld. Richtlijnen om het handelen voor u 

eenvoudiger te maken.

Blijf de eerste 15 à 25 minuten weg van de beurs. De opening 
wordt ook wel eens ‘wildwest’ genoemd. Wacht tot het stof is 
gaan liggen, zo vermijdt u miskopen in een woelige markt.

Volg de trend van de koers en beweeg mee met de grote 
trends.

Koop/verkoop nooit na een ‘tip’ die u zomaar heeft gekregen, 
dit kan pijnlijke gevolgen hebben. Ga steeds af op degelijke 
analyses en neem zelf nog eens de proef op de som.

Probeer niet te timen. U koopt toch nooit exact op de bodem 
of verkoopt op de top.

Hol geen koersexplosies achterna of probeer uw verliezen (in 
het geval van een speculant) niet onbeperkt naar beneden bij 
te kopen.

Probeer niet slimmer te zijn dan de markt. De trend volgen is 
altijd winstgevender dan er zelf één proberen te creëren.

Handel consequent en leg eventueel limiet orders in.

Check regelmatig uw orders.
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afsluiting

De termijnmarkt heeft verschillende voor- en nadelen bij het indekken van 

prijsrisico’s. Voor veel producten kunnen er vaste prijs- of poolcontracten worden 

afgesloten om risico’s in te dekken. Bij de vaste prijscontracten bepaalt de afnemer 

welke prijs erbij hoort. Bij de poolcontracten is het maar afwachten welke prijs er 

uiteindelijk wordt behaald, omdat de producten in de loop van het jaar worden 

verkocht.

Op de termijnmarkt kan een klant iedere dag in een bepaalde tijdsrange handelen. 

Daarom is de termijnmarkt een zeer transparante methode om 

gedurende het oogstjaar risico’s in te dekken. Daarnaast kan 

er bij de granenmarkt ook daadwerkelijk fysiek worden 

geleverd, dit in tegenstelling tot de aardappel- en 

melktermijnmarkt.

De termijnmarkt heeft ook schaduwzijden. Bij een 

tegengestelde beweging van de termijnmarkt, ten opzichte 

van de ingenomen positie, moet er geld worden bijgestort.

Bij de verkoop van producten komen er ook emoties om de hoek kijken. De prijzen 

kunnen nooit hoog genoeg zijn en bij prijsdalingen wordt vaak gedacht dat het 

wel weer goed komt. Als deelnemer moet u hiervoor oppassen en afgaan op 

signalen uit de markt. Ga altijd af op feiten en niet op verhalen van bijvoorbeeld de 

buurman.

Bestedingsruimte Financiële ruimte waarin kan worden gehandeld.

Biedprijs De hoogste prijs die marktpartijen voor een bepaald contract 
bereid zijn te betalen.

Broker Een persoon of firma die bemiddelt tussen de koper en verkoper 
van termijncontracten (futures). Een broker krijgt bij een transactie een 
vergoeding die provisie wordt genoemd.

Cash settlement Het afwikkelen van termijncontracten in geld. Deze wordt 
samengesteld uit een aantal noteringen vanuit diverse landen.

Clearing De financiële afwikkeling van de positie bij de clearingbank.

Commodities De Engelse term voor grondstoffen of bulkgoederen (graan, 
aardappelen, melk etc.).

Compenseren van de positie Het ongedaan maken van de positie door 
het afsluiten van een tegengestelde transactie op de termijnmarkt.

Expiratie De afloopdatum van een termijncontract. Tevens de laatste dag 
dat er nog kan worden gehandeld.

Future Het Engelse woord voor termijncontract. Een future of 
termijncontract is een overeenkomst tussen handelaren waarin is 
vastgesteld dat bepaalde financiële producten op een vooraf vastgestelde 
prijs en tijd verhandeld kunnen worden.

Hedgen Is een Engelse term voor afdekken. Hedgen is het kopen 
en/of verkopen op de termijnmarkt om het risico van verlies door 
prijsschommelingen op de effectieve markt zoveel mogelijk te beperken.

Laatprijs De laagste prijs waartegen de aanbieder van een termijncontract 
zijn product wil verkopen.

Margin Het bedrag dat bij het aangaan van een termijncontract als 
zekerheid moet worden gestort bij de clearingbank (borg).

Marginverplichting Als er een negatieve beweging ontstaat bij de positie 
van de klant (hij maakt verlies), dan moet het verschil tussen zijn positie en 
de slotkoers worden gestort.

Openstaande positie Het aantal contracten dat nog moet worden 
gesloten.

Orderboek Hier liggen alle koop- en verkooporders in op de verschillende 
prijsniveaus. De orders worden gerangschikt naar prijsniveau en tijdstip van 
binnenkomst.

Volatiliteit Komt uit het Engels en betekent beweeglijkheid. Een hoge 
beweeglijkheid van de koers geeft aan dat de koers in korte tijd fors stijgt 
en daalt. 

BEGrIppENLIJsT

BIJ DE 
VErKOOp VaN 
prODuCTEN 

KOMEN Er OOK 
EMOTIEs OM DE 

HOEK KIJKEN

DCa Finance B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de aFM in amsterdam

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen 
garantie voor de toekomst. Heeft u onvoldoende kennis van de termijnmarkt of zou u deze 
willen bijspijkeren, dan is het verstandig om een training te volgen.
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contact met ons oP.
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        info@dca.nl
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