Focus op het nut van termijnmarkten in de landbouw

Foto: Shutter stock

Foto: Patr ick Dieleman

Samenstelling: Patrick Dieleman
Foto: Shutter stock

C

op

yr

ig

ht

Bo

er

en

bo

nd

Het begrip termijnmarkt roept ongetwijfeld ook bij jou beelden op van een
gebouw met flitsende computerschermen
en yuppies in maatpak, die met aan elk
oor een telefoon toch nog handig genoeg
zijn om ondertussen driftig te zwaaien en
enkele computers te bedienen. Hoe kan
zo een wereld van nut zijn voor landbouwers?
In werkelijkheid zijn de termijnmarkten van landbouwproducten strikt gereglementeerde ontmoetingsplaatsen van
vraag en aanbod, waar echter geen fysieke
leveringen plaatsvinden. De opdrachtgevers werken via de computer van thuis uit.
De ervaringsdeskundigen waarmee we
spraken ter voorbereiding van deze ‘Focus
op...’ zijn alleszins overtuigd van het nut.
De termijnmarkt moet boeren kunnen
helpen om hun marge in te dekken en
zich van een degelijk inkomen te verzekeren. Toch is voorzichtigheid geboden. Net
als voor effectenbeurzen is omzichtigheid
vereist en is het belangrijk dat je weet wat
je moet doen en laten. “Laat het gokken
over aan de speculanten en gebruik de
termijnmarkt enkel om je risico in te dekken”, hoorden we uit de mond van elk van
onze gesprekspartners.
We proberen in deze katern door te
dringen in deze wat aparte wereld met
zijn eigen jargon en regels.
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De termijnmarkt,
geen gokspel maar
een verzekering
ming in de toekomst. Het aantal producenten dat zich
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echt op de termijnmarkt begeeft, is wel nog steeds relatief klein. Maar met prijzen die steeds meer onderhevig
zijn aan de grillen van de markt nemen de redenen om

De eenvoudige versie

aankoop van grondstoffen. Alleen is hier
meestal geen sprake meer van levering.
Anonieme verkopers en kopers vinden
elkaar op een virtuele markt en spreken
samen een prijs af voor afwikkeling op
een welbepaald moment in de toekomst.
Dit soort contracten worden dan ook futures genoemd. Is het moment van de afwikkeling daar, dan wordt een afgesloten contract gewoon weer ‘afgekocht’ tegen de op
dat ogenblik geldende prijs.
Er wordt dus niets geleverd, enkel
het verschil tussen beide prijzen wordt
betaald. Was de verkoopprijs intussen
gestegen, dan maakt de verkoper op de
termijnmarkt verlies, want hij moet duurder afkopen. Daalde de verkoopprijs, dan
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Dit wordt een verhaal rond de aankoop en
verkoop van grondstoffen: graan, aardappelen, melkpoeder, boter, biggen en vleesvarkens. De meest directe manier om een
transactie te doen, is de verkoop op de
dagmarkt (spotmarkt): koper en verkoper
vinden elkaar bij een onderling afgesproken prijs. Het product wordt geleverd, de
prijs wordt betaald. Iets indirecter is het
termijncontract: verkoper en koper spreken met elkaar af dat een bepaalde prijs
zal worden betaald voor een bepaalde levering op een bepaald moment. Uiteindelijk
wordt ook hier geleverd en betaald.
Transacties op de termijnmarkt blijven
in principe draaien rond de verkoop en
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– Peter Vandeweerdt –
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dat wél te doen steeds toe.
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ressant. Het geeft een idee van de mogelijke prijsvor-
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Naar de prijzen op de termijnmarkt kijken, is altijd inte-

maakt de verkoper winst. De koper, anderzijds, doet de omgekeerde beweging en
doet zijn aankoopcontract van de hand
tegen de dan geldende prijs. Is die intussen hoger, dan maakt de koper winst.
Daalde hij, dan verliest de koper erop.
Een wat ingewikkelde gokmachine, zal
je zeggen. Voor zuivere beleggers, die
zelf niet fysiek leveren of afnemen, is dat
inderdaad zo. Ze denken dat een bepaalde
prijsevolutie te voorspellen is en hopen er
geld uit te slaan door een grote hoeveelheid contracten te verkopen of te kopen,
los van de reële markt.
Maar termijnmarkten zijn helemaal
niet ontstaan als gokmachines: ze zijn net
gecreëerd om echte leveranciers en afne-
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De Europese termijnmarkten
t graan (Matif - Parijs)
t aardappelen (Eurex - Frankfurt)
t biggen en vleesvarkens (Eurex - Frankfurt)
t melkpoeder (Eurex - Frankfurt)
t boter (Eurex - Frankfurt)
Bekend is ook de cbot, de termijnmarkt
voor granen in Chicago. De prijzen evolueren er niet noodzakelijk zoals die van Europa, al groeien ze steeds dichter naar elkaar.
Onder meer interessant voor soja en maïs.
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dat ligt aan het feit dat speculanten het
mechanisme op andere manieren hebben gebruikt. Voor wie in de fysieke markt
werkt, kan men het zelfs een goede praktijk noemen. De markten van de grondstoffen die we hierboven noemden, zijn
vaak aan sterke, moeilijk voorspelbare
schommelingen onderhevig. De voorraden goed beheren is een manier om met
die schommelingen om te gaan, maar
hedging is ook zo’n methode. Alleen – en
nu komen we aan de iets moeilijkere versie – zijn daar een aantal voorwaarden aan
verbonden.

Het hele verhaal
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krijgt hij x-20 euro op de fysieke markt –
maar 20 euro meer op de termijnmarkt.
Het gezamenlijke resultaat is dat hij toch
prijs x verwerft. Voor de koper geldt hetzelfde: hij betaalt minder op de fysieke
markt, maar moet het verschil toeleggen op de termijnmarkt. Ook hij betaalt
dus uiteindelijk prijs x. Als de slotkoers
20 euro hoger is dan prijs x, dan verliest
de verkoper op de termijnmarkt wat hij op
de fysieke markt wint, en voor de koper
geldt het omgekeerde.
Dit mechanisme, waarbij de termijnmarkt wordt gebruikt om aankoopprijzen
en verkoopprijzen te beheersen, wordt
hedging genoemd. Een woord dat een
slechte reputatie heeft gekregen, maar
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mers de kans te geven om greep te krijgen
op de prijzen. Het vertrekpunt daarbij is
dat de prijs op de termijnmarkt en die op
de echte (fysieke) markt elkaar vrij nauwkeurig volgen. Een concreet voorbeeld
verduidelijkt dat. Stel dat een verkoper de
termijnmarkt in de gaten houdt en merkt
dat hij in de toekomst, op het leveringsmoment, een prijs voor zijn product kan
krijgen die een interessante winstmarge
oplevert. Laten we dat prijs x noemen.
De verkoper sluit op de termijnmarkt een
contract af tegen prijs x op het leveringsmoment.
Stel dat op het moment van de afloop
de prijs op de fysieke markt en de termijnmarkt 20 euro lager is dan prijs x, dan
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Bij een dagcontract en een termijncontract
staan 2 partijen – koper en verkoper –
tegenover elkaar. Niet-naleving van een
contract is eveneens een zaak tussen beide
partijen. De termijnmarkt is anoniem:
tussen de verkopers en de kopers staat een
neutrale instantie, die ervoor moet zorgen
dat de correcte prijs wordt gehanteerd, de
contracten nageleefd worden en garandeert dat er correct wordt betaald. Dat clearinghouse staat los van de markt en wordt
door een officiële instantie gecontroleerd.
Wie aan de termijnmarkt deelneemt, moet
via een makelaar een waarborg betalen die
bijvoorbeeld zo’n 10% van de dagwaarde
van het contract kan bedragen. Daarnaast
moeten er vanzelfsprekend ook transactiekosten aan de makelaar worden betaald.
Een tweede punt: op de termijnmarkt
worden standaardcontracten van een
tamelijke omvang verhandeld, met welomschreven kwaliteitsvoorwaarden. Op
Matif, de Parijse termijnmarkt voor graan,
staat 1 tarwecontract bijvoorbeeld voor
50 ton tarwe met een hectolitergewicht
van 76 kg, 15% vocht, 4% gebroken granen, 2% gekiemde granen en 2% onzuiverheden. De fameuze prijs x waarover
we het hierboven hadden, wordt dus voor
precies zo’n partij tarwe overeengekomen.
Als de reële kwaliteit van de echt verkoch-
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Nood aan kapitaal
Een belangrijke voorwaarde bij het deelnemen aan de termijnmarkt is de verplichting
om het verschil tussen de contractprijs en de prijs op de termijnmarkt (de margin)
dagelijks bij te passen, als dat negatief is. Een voorbeeld maakt duidelijk dat dit flink
kan oplopen.
Een aardappelteler verwacht 600 ton Fontane te oogsten en wil 500 ton indekken
op de termijnmarkt. Die noteert 20 euro/100 kg. De waarborg is 12% op de totale
contractwaarde van 100.000 euro of 12.000 euro.
Stel dat de prijs op een bepaald ogenblik stijgt tot 35 euro/100 kg. Op dat ogenblik
bedraagt de margin dus 150 euro/ton x 500 ton = 75.000 euro. Dat bedrag moet dan
bijgestort worden, anders wordt de positie afgesloten tegen de prijs van dat ogenblik.
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Tot nog toe hadden we het over 2 partijen:
de producent als verkoper en de afnemer
als koper. Maar het kan ook anders: een
pluimveekweker die graan als grondstof
nodig heeft, kan zich net zo goed op de
kopersmarkt begeven en zich zo van een
gegarandeerde grondstofprijs voorzien.
Een producent kan dus tegelijk koper en
verkoper zijn.
Gezien de omvang van de contracten,
lijkt het werken op de termijnmarkt niet
voor iedereen weggelegd. Voor 1 tarwecontract spreken we bijvoorbeeld toch al over de
opbrengst van zowat 5 ha. Ook de waarborg
is een stevig bedrag, en het verschil met de
dagprijs (de margin) moet bovendien dagelijks worden aangezuiverd. Die bedragen
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De kleine letters

kunnen soms flink oplopen (zie voorbeeld).
Dagelijkse opvolging is dus noodzakelijk.
Zeker de grotere mengvoederfabrikanten
maken er vaak gebruik van om hun risico
in te dekken en ook grote bedrijven gaan
steeds vaker de termijnmarkt op.
Kleinere producenten en afnemers kunnen er minder gemakkelijk gebruik van
maken. Er bestaan wel mogelijkheden om
met een (liefst betrouwbare) tussenhandelaar te werken. Op die manier hoeft men
de markt ook niet dagelijks in het oog te
houden en bij te storten. Dat maakt het
systeem toegankelijker. Maar hoe dan ook
zijn de prijzen op de termijnmarkt altijd
een interessante indicatie, ook voor wie
er niet mee werkt. In principe kunnen ze
zelfs gebruikt worden om fysieke termijncontracten af te sluiten. Alweer is de kans
groot dat het dan niet om de hoogst mogelijke prijs gaat, maar daar tegenover staat
dat het risico dan herleid is en de inkomsten of uitgaven op deze manier letterlijk
verzekerd zijn.
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baar zijn en veel grote, kapitaalintensieve
bedrijven dat fenomeen best kunnen missen, dan is de conclusie dat de termijnmarkt een mechanisme is dat steeds meer
aandacht verdient.
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te partij er niet aan beantwoordt, zal het
mechanisme niet perfect werken.
Een derde punt, en misschien wel het
belangrijkste: het hele systeem werkt optimaal als de termijnmarkt en de fysieke
markt inderdaad perfect parallel lopen.
Het prijsverschil (de basis) moet dus gelijk
blijven op beide markten. Hoewel dat in
het algemeen wel in hoge mate het geval
is, bestaat er geen 100% zekerheid over
en blijft daar een zeker risico. Belangrijk
is ook wel dat er voldoende spelers op de
termijnmarkt aanwezig zijn, zo niet kunnen er zich gemakkelijker scheeftrekkingen voordoen.
En een vierde punt: hedging levert niet
noodzakelijk de hoogst mogelijke prijs
op, maar ook niet de laagste: je krijgt de
prijs die je zelf aanvaardbaar vindt, los van
de schommelingen op de markt. Vreemd
genoeg is net de producent of aankoper
die zich niét indekt de grootste gokker.
Als we ervan uitgaan dat een aantal van de
besproken markten bijzonder onvoorspel-
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Voor wie handelt in de grondstoffen die
op de termijnmarkten worden gecontracteerd, is deelnemen een manier om greep
op de prijs te krijgen. Het zal zelden een
perfect middel zijn, omdat de omschrijving van het contract niet altijd overeenkomt met de reële leveringssituatie.
Daarnaast zijn er een aantal belangrijke
randvoorwaarden: de basis – het verschil
tussen fysieke en termijnmarkt – moet zo
gelijkmatig mogelijk blijven, men moet
rekening houden met transactiekosten
en de waarborg is vrij hoog. Het systeem
vraagt ook dagelijkse aandacht. Kleinere
bedrijven kunnen er niet altijd gebruik
van maken om rechtstreeks te hedgen,
maar voor de grotere wordt het, gezien de
grote onzekerheden op veel markten en
het wegvallen van bijvoorbeeld Europese
compensaties, een steeds interessanter
werkinstrument. r

Enkele termen

Future Een overeenkomst tot koop of verkoop van een goed
of een financiële waarde die op een bepaald tijdstip in de toekomst door de verkoper aan de koper moet worden afgewikkeld.
Dit tegen een prijs die bij het aangaan van het contract wordt
vastgelegd.
Margin Het verschil tussen de in een future afgesproken prijs
en de op een bepaald ogenblik genoteerde prijs. Op de termijnmarkt moet dat verschil, dat afhankelijk is van de soms hevige
schommelingen op de termijnmarkt, dagelijks worden bijgepast
als het negatief is.
Basis Het verschil tussen de fysieke markt (bijvoorbeeld Brussel) en de termijnmarkt (bijvoorbeeld Matif). Het bestaan van
dat verschil is bijna onvermijdelijk, maar belangrijk is dat het zo
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constant mogelijk is om zo dicht mogelijk de beoogde prijs te
benaderen.
Hedgen/hedging De hierboven beschreven methode om zich
via de termijnmarkt te verzekeren van een bepaalde vooropgestelde doelprijs. Verlies tegenover deze doelprijs op de termijnmarkt wordt gecompenseerd door winst op de fysieke markt en
omgekeerd.
Clearinghouse Een neutrale instantie die in de plaats van de
kopers en verkopers treedt en de risico’s van de transacties grotendeels op zich neemt. Ze zorgt ervoor dat de verplichtingen
rond de margin (zie eerder) worden nageleefd, de afwikkeling
correct gebeurt en ze houdt de administratie bij.
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Kees Maas voorziet dat landbouwers meer en
meer de termijnmarkt zullen gebruiken om
zich in te dekken tegen fluctuaties.
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Laat het voortbestaan van je bedrijf
niet over aan de vrije markt!
Voor enkele kwalitatieve uitspraken over de zin en de onzin van termijnmarkten gin-

l&t Er bestaan ook nog andere landbouwgerelateerde termijnmarkten, zoals bijvoorbeeld die van varkens. Zit daar groei in?
“De termijnmarkt voor varkens is een kalme bedoening. Ik ben daar altijd verbaasd
over, omdat het verschrikkelijk slecht gaat
in de varkenshouderij. Begin augustus
plaatste ik een column op onze website
waarin ik mijn verbazing uitsprak over
de naïviteit die varkenshouders tonen.
Ze zijn allemaal enorm begaan met goedkoper en efficiënter produceren, stallen
ontwikkelen die emissiearm zijn, … Dat
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l&t Welke termijnmarkten zijn in Europa
relevant voor de landbouw?
Kees Maas: “De toonaangevende termijnmarkten zijn de Matif in Parijs voor graan
en de aardappeltermijnmarkt van Hannover. Ook de termijnmarkt voor maïs op
de Matif heeft enig belang en de termijnmarkt van soja in Amerika is belangrijk
voor de grondstofprijs van veevoeders.
Wil je trendmatig kijken naar prijsontwikkelingen voor het landbouwbedrijf, dan
moet je ook de termijnmarkt van aardolie
bijhouden.”
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gen we te rade bij Kees Maas van marktadviesbureau dca.

– Patrick Dieleman –
is allemaal heel belangrijk, maar ze zijn
alleen bezig met dingen die kostengedreven zijn. Ze passen hun bedrijfsvoering
voortdurend aan om hun kostprijs te verlagen, elke keer weer goedkoper te produceren. Ik vergelijk dat met iemand die
een paard heeft en die het voederen van
dat paard enorm duur vindt. Die kan elke
dag iets minder voer geven, en daardoor
zal zijn voederkost verlagen. Maar er komt
een dag dat het paard met zijn benen in
de lucht ligt, met andere woorden: het
houdt het niet vol. Je moet nadenken over

Dienstencentrum Agrarische Markt (DCA)
dca biedt de agrarische ondernemer actuele kennis. Die moet hem
toelaten een goed samenspel te realiseren tussen het benutten van
kansen en het beperken van risico’s. Dat kan bepalend zijn voor het
saldo en dus voor het uiteindelijke succes van het bedrijf. De medewerkers van dca zijn gespecialiseerd in essentiële onderdelen voor
de kennisopbouw van het agrarische ondernemerschap: marktinformatie, risicomanagement en weersinformatie. Die kennis wordt verspreid bij landbouwers via abonnementen. Abonnementhouders uit
de akkerbouw, melkveehouderij en varkenshouderij ontvangen dagelijks, wekelijks of maandelijks een compleet pakket aan informatie
over hun producten in de markt via de website (www.boerenbusiness.nl), e-mail of sms. Daarnaast kunnen ze databanken raadplegen of telefonisch overleggen met marktspecialisten.
Landbouw&Techniek 16 – 23 september 2011 •

31

32 • Landbouw&Techniek 16 – 23 september 2011

nd

bo

er

Foto: Anne Vandenbosch

Bo

ig

yr

op

focusCop...

Foto: Philippe Masscheleyn

coprofiel. Je moet voor jezelf een beeld
hebben wat binnen je landbouwbedrijf je
risicoprofiel is: heb je veel schuld of veel
gewassen met een hoog risico? Hoe is je
afzetstrategie? Kan je opslaan, bewaren
of niet? Kan je fluctuaties in je inkomen
dragen? Een boer heeft 4 risico’s: hij heeft
een prijsrisico, productierisico, een persoonlijk risico en een financieringsrisico.
Aan de hand van die risico’s kan je een
risicoprofiel samenstellen en daarmee kan
je voor je bedrijf een afzetstrategie bepalen.”
l&t Hoe zal het gebruik van termijnmarkten zich verder ontwikkelen in de landbouw? Blijven de boeren afwachten?
“Neen, er komt een enorme vlucht op.
We zien dat we er dagelijks 3 tot 5 nieuwe
klanten bij krijgen. Dat zijn allemaal mensen die op zoek zijn om hun prijsrisico’s
te managen. Doordat de vangnetten
van de eu weggehaald worden, en de eu
bovendien de grenzen openstelt voor de
rest van de wereld, nemen de fluctuaties
van prijzen steeds toe. De pieken en dalen
in de prijsvorming van granen en andere
producten zullen steeds groter worden en
elkaar steeds sneller opvolgen.
Daardoor wordt prijsrisicomanagement van steeds groter
belang. Een mogelijkheid is
dat je daarvoor gebruik maakt
van de termijnmarkt. Het
feit dat je goed kan ploegen
of zaaien zal uiteindelijk niet
bepalend zijn of je boer en
ondernemer kan blijven. Als
je het overlaat aan de kuren
van de markt, zul je uiteindelijk sneuvelen.” r
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ning geopend is, heeft hij toegang op de
termijnmarkt om er te kunnen kopen of
verkopen. Vervolgens moet er geld gestort
worden op die rekening om te kunnen
waarborgen dat alle financiële afwikkelingen correct zijn. Vervolgens kan hij – in
dit geval aan ons – de orders geven, kan
hij overleggen over de markt, zijn strategie
uitwerken en via ons zijn transacties laten
uitvoeren. Hij kan zelf zijn posities monitoren via het internet. Vervolgens kan hij
zijn posities weer verkopen via ons en tenslotte zijn graan normaal verkopen aan de
handelaar waar hij normaal zijn graan aan
verkoopt.”
l&t U spreekt over het bespreken van zijn
strategie. Begrijp ik goed dat jullie hem
daarin adviseren?
“We zijn de eerste en enige market advisory service in Europa. We zijn een marktadviesbureau en begeleiden boeren bij het
handelen op de termijnmarkt. We begeleiden hen bij het voeren van hun afzetstrategie en hun prijsrisicomanagement.
We streven ernaar om een boer zo hoog
mogelijke rendementen te laten halen op
zijn producten, afhankelijk van zijn risi-
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manieren hoe je je inkomsten kunt vergroten, of minstens stabiliseren.
Vooral in Amerika heb je weerrisicoverzekeringen, termijnmarktmethodes
en allerhande tools om je bedrijfsrisico’s
te managen. Hier in Nederland, België
en Duitsland zijn we allemaal opgegroeid
met de vangnetten van de eu. Het landbouwbeleid legde bodems in de markt.
Maar als die bodems eruit vallen, dan gaat
iedereen verdwaasd om zich heen zitten
kijken en er dan als enige oplossing voor
kiezen om de kostprijs te verlagen. De varkenstermijnmarkt kan voor een varkenshouder een perfecte oplossing zijn om de
prijsrisico’s op zijn varkens te managen.”
l&t Maar dat instrument wordt te weinig
gebruikt?
“Je kan dat op onze website zien, er zit te
weinig omzet in.”
l&t Zijn er ook andere producten met
potentie om op termijn op de termijnmarkt te komen?
“Ik kan er wel 3 opnoemen, maar ik vind
dat de boeren eerst moeten leren omgaan
met de termijnmarkten die er zijn. Ik
noem dat het rodeschoentjessyndroom:
iedereen roept dat er een eierentermijnmarkt moet komen, voor sperziebonen en
voor nog andere producten. Maar eens er
een nieuwe termijnmarkt is, doen ze er
niets mee. Het heeft weinig zin om termijnmarkten voor andere producten te
introduceren, wanneer ze al niet snappen
hoe een graan- of aardappeltermijnmarkt
werkt.”
l&t Stel dat een boer naar de termijnmarkt wil om zijn prijsrisico voor graan in
te dekken, wat raadt u hem dan aan om
te doen?
“Eerst moet hij zich aanmelden bij een
‘toegelaten instelling’, zoals dat heet. Dat
is een bank of een bedrijf dat een vergunning heeft om te mogen handelen op
een termijnmarkt. Wij zijn er daar een
van. Vervolgens moet er een beleggersrekening geopend worden. Eens die reke-

Kees Maas vraagt zich af waarom varkenshouders zo weinig
gebruik maken van de mogelijkheden die de termijnmarkt hen
kan bieden.

Bieden productpools een oplossing?
In Nederland wordt ook met pools gewerkt, bijvoorbeeld voor aardappelen en voor uien. We vroegen aan Kees Maas wat de sterke en
zwakke punten zijn in vergelijking met de termijnmarkt. “De verkoop
via pools geeft je een mooie spreiding van de verkoopmomenten
doorheen het seizoen”, antwoordt Maas. “Je krijgt daarmee een
gemiddelde prijs over het jaar. Daarmee wordt het risico gematigd:
je krijgt nooit de allerlaagste prijs, maar ook nooit de allerhoogste
prijs van het jaar. Dat is vooral geschikt voor mensen die wel willen
profiteren van een jaar met hoge prijzen, maar die zelf geen beslissingen kunnen nemen over hun eigen verkoopmomenten of zelf niet
bezig willen zijn met de verkoop van hun product. De mogelijkheden
om hogere rendementen te halen door gebruik te maken van termijnmarkten zijn groter.”
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Termijnhandel zuivel
komt traag op gang
De sterke melkprijsschommelingen liggen bij heel wat

Bo

melkveehouders nog vers in het geheugen. Prijsschommelingen van ruim 40 cent/l melk tot amper 20 cent
maken de behoefte voor risicobeheer gloeiend actueel.
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– Guy Vandepoel, Studiedienst –

van de melkveehouders voor termijnhandel verklaren?

Antwoord op groeiend risico
Uit alle zuivelstudies van de laatste jaren
blijkt dat door de vrijmaking van de Europese zuivelmarkt, de schommelingen van
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Ondertussen zijn we 3 jaar verder en komt
de afschaffing van de melkquota erg dichtbij. En toch blijkt aan de hele organisatie
van de zuivelmarkt tot op heden weinig
veranderd. Pogingen tot introductie van
termijnhandel stuiten op beperkte interesse. Hoe kunnen we de koudwatervrees

50,00

Wanneer we de evolutie van de melkprijs
over de laatste 7 jaar bekijken, bemerken
we in de jaren voor 2008 een vrij stabiele
prijs met de gebruikelijke seizoensschommelingen. Na de piek van de winter van
2007-2008 volgde een prijsval die zijn
dieptepunt kende in de zomer van 2009.
Nadien herstelde de markt zich, maar het
seizoenseffect lijkt minder uitgesproken.
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de verkoopprijzen voor melk fors zijn toegenomen. Daarnaast blijkt specifiek uit
een analyse van de productiekosten voor
melk op de boerderij, dat die voor ruim
twee derde bestaan uit vaste kosten voor
gebouwen, stalinrichting, machines en
grond. Slechts een beperkt aandeel van
de kosten is variabel. Dit is totaal anders
in de varkenshouderij, waar het overgrote
deel variabele voederkosten zijn. Dankzij
de familiale organisatie van de melkveehouderij in grote delen van Europa zit er
in tijden van lage melkprijzen nog enige
rek in de productiekosten voor de post
arbeid. Bij laagconjunctuur op de zuivelmarkt kan de melkveehouder niet rekenen
op een volwaardige vergoeding voor zijn
arbeid. Afhankelijk van de verdere ontwik-

2006
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2009

2010

2011

Figuur 1 Evolutie van de melkprijs van 2004 tot 2011 (Bron: bcz) (melkprijs betaald aan
de boer, reële gehaltes, inclusief maandelijkse premies in euro/100 l).
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keling en evolutie van de melkveesector
wordt het echter steeds belangrijker om
op bedrijfsniveau een antwoord te hebben op de toegenomen volatiliteit van de
melkprijzen. Het op voorhand vastleggen van marges lijkt voor grotere melkveebedrijven bijna onafwendbaar om de
productiekosten af te dekken en de liquiditeitsschommelingen onder controle te
houden. Melkveehouders zouden zich bij
het aankopen van krachtvoeders en soja
kunnen indekken via de termijnmarkt.
Het verkopen van melk in de termijnhandel blijft waarschijnlijk nog een tijdje toekomstmuziek.

en

Foto: Patr ick Dieleman
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Termijnmarkt
belangrijk voor
veevoedersector
Ook veevoederbedrijven gebruiken de termijn-

ht

Toch leert een analyse ons dat de Europese zuivelmarkt slechts voor 15% afhankelijk is van de grillige wereldmarkt. De
rijke Europese consumentenmarkt zou in
principe al moeten functioneren als een
buffer voor schommelende melkprijzen.
Tegenovergesteld is de situatie van de
Nieuw-Zeelandse melkveehouderij, waar
ruim 90% naar de grillige wereldmarkt
moet. De Europese markt lijkt zich in
de eerste plaats te organiseren via leveringscontracten, waarbij op voorhand
afgesproken wordt op welke manier de
melkprijs wordt gevormd. Op de onmiddellijke introductie van termijnhandel
zitten de Europese zuivelhandelaars niet
te wachten. Bovendien blijven de meeste
landbouworganisaties pleiten voor het
behoud van een vangnet onder de vorm
van interventie-aankopen. Dit is voor de
ontwikkeling van een termijnmarkt niet
gewenst, aangezien prijsschommelingen
worden uitgevlakt.
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Leveringscontracten voor
Europese markt

markt om zich in te dekken tegen al te grote
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Heel wat Europese coöperaties zitten
met hun productportefeuille vaak in de
grondstoffenmarkten van zuivelgrondstoffen, waar de prijsschommelingen het
grootst zijn. In de toekomst is het misschien mogelijk dat de coöperaties een
stuk van de termijnhandel organiseren.
Waar zij aan hun leden het coöperatief
en schaalvoordeel bieden inzake toegang tot de markt, kunnen zij mogelijk
ook een rol spelen om in functie van de
behoefte van de individuele leveraar het
risico op prijsschommelingen af te dekken. Zo is het perfect denkbaar dat een
individuele melkveehouder voor een deel
van zijn melkproductie via de coöperatie zijn prijsrisico afdekt op basis van
een termijncontract, terwijl de rest van
de geproduceerde melk marktconform
wordt afgezet. Hiermee kunnen individuele leveraars in functie van hun behoefte
hun melkprijsrisico geheel of gedeeltelijk
afdekken. r
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Meerwaarde van termijnmarkten
via coöperaties

schommelingen van hun grondstofprijzen.
We spraken met Patrick Boone van Aveve over
hun aanpak terzake.

– Patrick Dieleman –

Hoe werken de activiteiten op de
termijnmarkt door naar de klanten?
Patrick Boone: “De termijnbeurs heeft voor Aveve twee functies.
Het is enerzijds een instrument dat marktinformatie levert. Termijnprijzen geven een beeld van wat de markt vandaag denkt dat
de prijs voor een specifieke grondstof in de toekomst kan zijn.
Dat is niet exact, maar het helpt in de prijsbepaling. Grondstoffen
maken 75 tot 80% van de kostprijs uit van veevoeders.
Anderzijds kan de termijnmarkt grote schommelingen in de
grondstofprijzen helpen vermijden. De termijnmarkt laat Aveve
toe om – op om het even welk moment – onafhankelijk van de
leverancier, een prijs vast te leggen. Dat biedt de kans om volumes
te kopen op momenten dat de prijs laag is, en om die prijs vast

De termijnmarkt laat je toe om je marge
vast te leggen. We krijgen bijvoorbeeld op
een bepaald moment massaal veel graan
binnen van onze landbouwers. We kunnen dat niet noodzakelijk allemaal op
dezelfde dag verkopen. Op het moment
dat we moeten aankopen van de boer, verkopen we op de termijnmarkt. Daarmee
leggen we onze marge vast. Wanneer we
later die granen verkopen, zullen we weer
granen aankopen op de termijnmarkt.
Ongeacht welke prijsevolutie zal die marge altijd gefixeerd zijn. De enige voorwaarde is dat de termijnmarkt en de fysieke
markt in dezelfde richting evolueren en
dat het verschil tussen die 2 markten – de
‘basis’ – constant blijft.
Een akkerbouwer zou dat ook kunnen.
Hij weet hoeveel graan hij gezaaid heeft
en hij kent zijn kostprijs, dus de prijs die
hij minimaal wil realiseren. Hij zou een
gedeelte van zijn oogst kunnen indekken
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In de praktijk
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Patrick Boone vertelt dat bij Aveve de aandacht voor risicobeheersing steeg, naarmate de prijsbeschermingsmechanismen van
het gemeenschappelijk landbouwbeleid
afgebouwd werden. “De grondstoffenhandel is meer en meer een vrijhandel geworden, met heel wat schommelingen. Het
minste effect, waar ook ter wereld – bijvoorbeeld een misoogst, of een politiek
probleem – heeft zijn effect op de prijzen.
Binnen de veevoedergrondstoffen waren
we al lang vertrouwd met de sterke schommelingen van de sojaprijzen, en werkten
we al lang met termijnbeurzen. De afgelopen 10 tot 12 jaar volgen we toch heel
nauwgezet de ontwikkeling van de Europese termijnbeurs in granen. Vandaag is de
Parijse Matif uitgegroeid tot de referentie
binnen de Europese graanmarkt.

door op de termijnmarkt een verkoop te
doen, en die te laten volgen door een aankoop op de termijnmarkt op het moment
dat hij zijn graan verkoopt aan de handelaar. Doordat de schommelingen van de
basis veel kleiner zijn dan de schommelingen van het absolute prijsniveau kan ook
hij op die manier zijn marge indekken.
In Frankrijk gebruiken boeren, vooral
via hun coöperaties, massaal de termijnmarkt voor granen en koolzaad. In onze
Belgische situatie liggen er zeker kansen
voor grotere akkerbouwers. Voor sommige
bedrijven kan de schaalgrootte problemen
geven omdat de standaardeenheid voor
een contract 50 ton is, dus de opbrengst
van 5 ha graan. Iemand die 20 contracten
zou afsluiten spreekt dus over 1000 ton.
Het gebrek aan schaalgrootte zou men
hier in Vlaanderen kunnen ondervangen
door samen te werken, zoals bij machineringen of in beleggingsclubjes.
Alleen al het volgen van de termijnmarkt kan een goede oefening zijn. Er
is altijd een link tussen de termijnmarkt
en de fysieke markt. Je moet je posities
ook goed opvolgen. Wanneer je bijvoorbeeld op de termijnmarkt graan verkoopt
voor levering in november, dan moet je
zien dat je voor de einddatum ook graan
gekocht hebt op de termijnmarkt, zodat je
contract gesloten is. Wanneer je dat nalaat
dan verplichten de beursautoriteiten je om
effectief graan van de omschreven basiskwaliteit te leveren in Rouen. Ook wanneer je een aankoop op de termijnmarkt
niet tijdig hebt verkocht, ben je verplicht
om je graan te gaan halen in Rouen. Je
mag ook niet vergeten dat het werken op
de termijnmarkt niet gratis is. Je moet bij
de beursautoriteiten een waarborg storten
die ongeveer 10% van de waarde vertegenwoordigt. Bovendien moet je onmiddellijk
je verlies bijstorten wanneer de prijs op
dagbasis daalt onder de prijs waartegen
je aankocht. Wanneer je dat niet doet, dan
sluit de beurs onmiddellijk je positie. r
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Prijsschommelingen op de
grondstoffenmarkt

Bij Aveve bekijkt een comité van specialisten hoe de markt evolueert en welk
risico we daarbij durven nemen. Het
al dan niet naar de termijnmarkt gaan,
maakt deel uit van een afweging, maar
het is geen automatisme. We willen vooral
onze marge beschermen. Het werken op
een termijnbeurs kost geld en tijd. Je kunt
er de risico’s mee minimaliseren, maar je
gaat ze er niet mee uitsluiten. Het komt er
op neer dat je extreme winsten of verliezen op een fysieke manier gaat compenseren door een tegenovergestelde actie op de
termijnmarkt. Als je vrij zeker bent dat je
een goed resultaat gaat halen bij de fysieke transactie, is het ook niet direct nodig
om te gaan werken op een termijnbeurs,
omdat je daar anders je winst van de fysieke markt zou verliezen. We maken daar
wel gebruik van wanneer we niet zeker
zijn van de marktevolutie, maar toch onze
marge voor een groot deel willen veilig
stellen.”
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Patrick Boone (foto onderaan) is bij Aveve
verantwoordelijk voor de risicobeheersing binnen de hele groep. Dat houdt
in dat hij de medewerkers sensibiliseert
om de risico’s die zich bij hun producten kunnen voordoen, in te schatten en
hen aanmoedigt om na te denken over de
gepaste manier om daar mee om te gaan.
Daarnaast is hij binnen de afdeling Veevoeding verantwoordelijk voor de inkoop
van grondstoffen, vooral granen en soja.
De veevoederbranche moet weken en
soms maanden op voorhand zijn grondstoffen aankopen. Daar tegenover staan
de ontvangst en verhandeling van granen
door de afdeling Land- en tuinbouw. “We
bekijken op groepsniveau hoe we bij die
2 activiteiten de volumes in overeenstemming kunnen houden, en ondernemen
zo nodig acties om de prijsbewegingen in
de hand te houden. Het feit dat we aan de
2 kanten van de markt actief zijn, houdt
al een risicobeheersing in zich, omdat de
prijsbewegingen elkaar al een stuk neutraliseren.”

Foto: Patr ick Dieleman

te houden. De termijnmarkt werkt matigend op de prijzen van de
grondstoffen, en dus ook op de prijs van het eindproduct.
De termijnmarkt maakt de prijsvorming ook veel transparanter.
Je kan de prijsevoluties elke minuut op het scherm volgen. De klassieke noteringen, zoals de Synagraprijs, wijzigen slechts eenmaal
per dag of zelfs per week. Let wel: de prijs op de termijnmarkt is
een referentieprijs voor exporttarwe met specifieke kwaliteitskenmerken, geleverd in Rouen. Het is een groothandelsprijs van baktarwe die gereinigd, bewaard en getransporteerd werd. Die prijs ligt
daardoor hoger dan wat je hier in België voor je tarwe kan krijgen. “
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Een akkerbouwer op
de termijnmarkt
die bij pibo Campus werkt, na zijn uren een handje toe.

Speculeren of zich indekken

Het is een gesloten bedrijf met zoogkoeien en vleesvee.
De akkerbouwteelten zijn aardappelen, suikerbieten,
tarwe, maïs en wat erwten en bonen voor de industrie.
– Patrick Dieleman –

er

maar we staken wel een en ander op via
het internet. Ik heb enkele Nederlandse
kennissen waarmee ik wel eens wat informatie uitwissel. Verder heb je de broker
waarmee je werkt, diegene die de transacties uitvoert. Er ligt ook een taak bij hen
om je wegwijs te maken in het systeem.”

Bedachtzaam tewerk gaan

“Het basisprincipe moet je goed voor ogen
houden: voor elke euro die je op de termijnmarkt verdient, is er iemand die een
euro verliest. Dat houdt in dat je voorzichtig moet starten. Een contract voor aardappelen is 25 ton. Je start met 1 of 2 contracten. Je wordt daar niet superrijk van
als het meevalt, maar je verliest ook geen
fortuinen wanneer het tegenslaat. Het
belangrijkste is dat je er uit leert. Wanneer
je werkt op de termijnmarkt, dan verplicht
dat je om hem te volgen. Je bent ook meer
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“Hoe ik ertoe gekomen ben om met de
termijnmarkt te werken?”, antwoordt
Mathieu nadenkend. “Ik bekeek wel eens
de prijsbewegingen op de termijnmarkt.
Je ziet er de prijzen waaraan een ander wil
kopen. Af en toe zag ik een prijs waarvan
ik vond dat ik tegen die prijs ook wel zou
willen verkopen. Stel, bijvoorbeeld een
voorstel van 18 euro/100 kg aardappelen
voor april. Als je op dat moment aan de
handel probeert te verkopen en gaat rondbellen, blijkt dat niemand geïnteresseerd
is om tegen die prijs te kopen. Toen heb
ik me afgevraagd waarom ik niet op de
termijnmarkt zou verkopen. Het is een
hele stap om in dat systeem te stappen. Je
verkoopt er wel, maar je kan er niets leveren. Je moet je positie altijd terug sluiten,
op nul stellen. In het begin hebben we
dat met mondjesmaat geprobeerd. Je leert
er wat uit. Dat was zonder extern advies,

Bo

grens met Maastricht.
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We zochten hem op in het Limburgse Kanne, vlakbij de

“Je kunt op 2 manieren werken met de
termijnmarkt. Je kan speculeren of zorgen voor een inkomensverzekering voor
je vrije aardappelen. Wie speculeert, speelt
in op prijsveranderingen. Wanneer het
in de oogstperiode slecht weer is, zodat
er niet gerooid kan worden, dan zie je de
contracten voor april, de meest gangbare
leveringsperiode in de termijnmarkt voor
aardappelen, dag na dag stijgen. Dat komt
omdat men begint te vrezen dat niet alle
aardappelen zullen gerooid worden. Daardoor zal de dagprijs op de vrije markt stijgen. Als speculant kan je dan best kopen.
Op een bepaald moment moet je weer
verkopen. Het kan zijn dat de prijs ondertussen gestegen is. Je moet dan elke dag
wel 5 keer de weerberichten in de gaten
houden. Het hoeft geen mooi weer te zijn.
Als het verst vooruit kijkende weerbericht voorspelt dat het weer zal omslaan,
dan reageert de termijnmarkt ogenblikkelijk met een daling. Als speculant moet
je dan zo vlug mogelijk weer verkopen.
Het kan zijn dat je daar een mooie winst
mee behaalt, maar het kan ook tegenvallen omdat het de andere kant is uitgegaan
dan je verwachtte. Dat is speculeren, dat
is gokken, en dus niet de eerste opdracht
voor een landbouwer.
De tweede opdracht van de termijnmarkt is veel belangrijker: zorgen dat je
vrije aardappelen of je graan je voldoende
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Mathieu Vrancken heeft een gemengd bedrijf met akker-
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bouw en rundvee. Sedert een jaar steekt zijn zoon Koen,

geïnteresseerd als je enkele posities hebt
openstaan. Een tiental jaar geleden had
de Boerenbond een project waarin je fictief kon meespelen op de termijnmarkt.
Er werd geen geld verlegd, maar op het
einde van de rit kon je bekijken hoeveel je
verdiend of verloren had. Ik heb in de vergadering van het ncbl begin deze maand
aangebracht dat het een goed initiatief zou
zijn om dit te herhalen. Je leert al doende,
en op een bepaald moment wordt het een
systeem.”

Termijnmarkt aardappelen
Mathieu opent de websites van enkele brokers. Hij
is er duidelijk goed thuis. Dat het weer een belangrijk gegeven is op de termijnmarkt voor aardappelen, blijkt op de marktpagina van Darion. De
buienradar staat prominent in beeld.
Bij een overzicht van de termijnmarktprijzen
van het laatste jaar op de website van dca gaf
Mathieu de volgende duiding: “Zo lang er vorig
jaar aardappelen gerooid werden, en er heel wat
partijen recht van het veld moesten verwerkt worden, bleef de termijnmarkt kalm. Nadien trok
de prijs aan tot een piek van 33 euro in januari.
Nadien zakte de prijs tot ongeveer 20 euro half
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maart. Het was toen mooi weer en de vroege
aardappelen konden vroeg geplant worden. Dat
stelde de industrie gerust dat de beperkte voorraad een minder groot probleem was, omdat de
nieuwe voorraad vroeg op de markt zou zijn. Toen
2 weken later bleek dat het mooie weer aanhield
en ook de gewone partijen aardappelen vroeg
de grond in konden, liet zich dat direct voelen
op de termijnmarkt. De prijs zakte nog verder
tot 15 euro. Toen het bleef drogen, ging de prijs
opnieuw stijgen tot een piek van 25 euro eind mei.
Toen werd regen voorspeld. Zelfs voordat het hier
geregend had, zakten de prijzen opnieuw.”

Foto: Patr ick Dieleman

opleveren. Let op: van de prijs op de termijnmarkt moet je altijd nog een marge
aftrekken om te kunnen inschatten wat de
dagmarkt zou kunnen opleveren. Belangrijk is dat je een prijs haalt waarmee je
uit de kosten geraakt en daar bovenop
een aanvaardbaar inkomen overhoudt.
Blijkt nadien dat de prijzen nog veel beter
geworden zijn, dan moet je dat kunnen
verdragen.”
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Mathieu Vrancken: “Voor elke euro die je op
de termijnmarkt verdient, is er iemand die
een euro verliest. “

Bo

tegen 22 euro. Ik heb dus 7 euro verlies.
Trek ik dat verlies af van de 20 euro die
ik kreeg op de vrije markt, dan hou ik ook
13 euro over, net hetzelfde bedrag als in
de eerste situatie. Zo ben ik in staat om
ieder jaar een prijs te halen waar ik tevreden mee ben. Ik haal niet de hoogste prijzen, maar blijf gespaard van een extreem
slecht resultaat. Je moet wel enkele regels
in acht houden: alleen werken met je vrije
aardappelen en je positie sluiten op de termijnmarkt op het moment dat je je vrije
aardappelen verkoopt, dus ook als je eerder verkoopt dan het contract afloopt. Laat
je dan je positie nog lang open staan, dan
ben je aan het gokken.
Je moet er ook rekening mee houden
dat er heel wat geld kan kruipen in die
transacties. Stel dat je 40 contracten hebt
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“Ik kende de term niet, die heb ik vorige
week geleerd op de vergadering, maar ik
heb vorig jaar aan hedging gedaan. Ik maak
dat duidelijk met een voorbeeld. Stel dat je
op een bepaald moment in november een
voorstel ziet voor 15 euro, terwijl de dagprijs dan rond de 5 euro draait. Wanneer
ik die prijs interessant vind, kan ik een
verkoop doen op de termijnmarkt. Ik zal
dat nooit doen voor hoeveelheden die groter zijn dan de vrije aardappelen die ik in
de schuur liggen heb, want dan begin je te
speculeren. Omdat de aardappelen dan al
binnen zijn, hoef je niet continu het weerbericht te volgen. Je hebt een zekerheid,
en dat is dat in april de dagprijs en de prijs
van de termijnmarkt voor april (op een
marge na) naar elkaar toe evolueren. Is in
april de dagprijs 5 euro, lang zo hoog niet
als iedereen gedacht had, dan kan ik mijn
aardappelen uit de schuur verkopen voor
5 euro. De termijnmarkt zal dan ongeveer
2 euro hoger liggen, die zal dan gezakt
zijn van 15 naar 7 euro. Ik koop op de
termijnmarkt terug aan 7 euro en behaal
8 euro winst op de termijnmarkt. Dat
betekent dat ik in totaal 13 euro verdien:
5 van de verkoop van mijn aardappelen en
8 van de termijnmarkt. Wanneer, omgekeerd, de vrije markt 20 euro zou zijn, dan
verkoop ik mijn eigen aardappelen aan die
prijs. De termijnmarkt zal dan ongeveer
op 22 staan. De aardappelen die ik op de
termijnmarkt verkocht heb aan 15 euro,
moet ik op de termijnmarkt terugkopen
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Figuur 1 Evolutie van de aardappelprijs op de termijnmarkt van
Frankfurt 2010–2011 (Bron: Eurex)
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van 25 ton met een borg van 1000 euro,
dan moet je bij aanvang 40.000 euro storten. Bovendien moet je, wanneer je in een
verliezende positie komt en de borg uitgeput raakt, dat verlies bijstorten. Dat is
bijvoorbeeld het geval wanneer de markt
stijgt nadat je verkocht hebt op de termijnmarkt. Doe je dat niet, dan zal men een
gedeelte van je contracten stopzetten en
dat geld gebruiken om de resterende contracten te borgen.
Dan komt de bank in het spel. Het
viel me op tijdens de vergadering vorige
week en het was ook voorspelbaar dat de
woordvoerder van de bank op de rem ging
staan. Die hebben uiteraard liever niet
dat hun klanten risico’s nemen. Wanneer
ze verlies maken, kunnen ze misschien
hun leningen niet meer terugbetalen. Je
kan werken met een borgstelling bij de
bank om die bijkomende borg te kunnen opvangen. Dat kost ongeveer 0,5%
intrest. Wanneer de markt stijgt en je
aardappelen liggen nog in je schuur, dan
kan je als boer niet de middelen hebben
om die bijkomende borgstelling op te
vangen. Daar kan de bank een rol spelen.
In Nederland kennen de banken dat heel
goed, maar hier in België is dat nog onbekend. In wezen zouden de aardappelen in
de schuur als onderpand kunnen dienen
voor de bank, want in dat hedging-verhaal
dat ik daarnet uitlegde, kan niets misgaan
wanneer je dat fair speelt. Dat wil niet zeggen dat het er in de loop van de rit niet
heel raar kan uitzien. Toen vorig jaar de
termijnmarkt naar 33 euro ging, heb ik er
ook wel even over moeten nadenken wat
er precies aan het gebeuren was. Dan kan
je daar echt wel van wakker liggen.” r
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De termijnmarkt is een ‘papieren’ markt, die gebruikt

Foto: Shutter stock
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termijnmarkten:
opportuniteit of gevaar?
wordt als instrument om risico’s in te dekken. Maar bestaat
markt beïnvloeden?

Bo

er gevaar dat speculanten met hun activiteiten de echte
– François Huyghe, Studiedienst –

mogelijkheden voor grote winsten, maar
ook voor enorme verliezen. Zo is het failliet van Lehman Brothers voor een deel
toe te schrijven aan de sterke verliezen als
gevolg van speculatie op de Amerikaanse
graantermijnmarkt.
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Termijnmarkten zijn geen uitvinding
van de laatste jaren. Aanvankelijk waren
ze uitsluitend bedoeld voor landbouwgrondstoffen, maar in de jaren 70 vond
in de Verenigde Staten een uitbreiding
plaats naar vreemde valuta, en ontstonden
geleidelijk financiële termijnmarkten. De
voorbije jaren kregen termijnmarkten in
de financiële wereld een slechte naam.
Door hun hefboomwerking bieden ze
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Indekking van prijsrisico’s
De belangstelling om zich op de termijnmarkt in te dekken, is recent sterk

gegroeid. Reden is de sterk toegenomen
volatiliteit (prijsschommelingen) op de
markten voor landbouwgrondstoffen. De
volatiliteit neemt ook aan de kostenzijde
toe (energie, kunstmest, …). Ook hier zou
indekking te verantwoorden zijn.
De termijnmarkt kan wel degelijk
gebruikt worden om risico in de effectieve
of spotmarkt af te dekken. Daarbij moeten
we benadrukken dat de termijnmarkt geen
verandering brengt in de fysieke stroom
van goederen. Hij kan een belangrijk
instrument worden voor de landbouwer
en bijdragen aan zijn risicomanagement.

voor- en nadelen
Een (goed werkende) termijnmarkt leidt
tot een transparante en onafhankelijke
prijsbepaling. In tegenstelling tot de fysie-

Geen toverdozen!
Het is evident dat termijnmarkten geen toverdozen zijn. Ze kunnen
oordeelkundig gebruikt worden in het afdekken van de steeds grotere
risico’s als gevolg van de toegenomen volatiliteit in de markt van landbouwproducten. Tegelijk is er een toegenomen volatiliteit aan de kostenzijde (energie, kunstmest, …). Het juiste gebruik van termijncontracten
kan een bijdrage leveren in de beheersing van prijs- en marktrisico’s.
Banken kunnen een rol spelen bij de afwikkeling van de termijnhandel (clearing) door de landbouwers een directe toegang tot de termijnmarkt te verschaffen. Het traditioneel gebruik van termijnmarkten is
als dusdanig gebaseerd op verwachtingen rond vraag en aanbod op
langere termijn. Het vergemakkelijkt risicobeheer, het geeft een prijssignaal, maakt de markt transparant en het is nuttig voor de verschillende
spelers op de markt.
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Opportuniteit kan gevaar inhouden
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In de discussie over de rol van zuivere
financiële speculatie vinden we specialisten die de theorie ontkennen en anderen die ze bevestigen. Nobelprijswinnaar
Krugman stelt dat een termijncontract een
gok is over de toekomstige prijs en geen
enkel effect heeft op de prijs van vandaag.
Als speculatie de prijzen zou opjagen, zou
men groeiende voorraden zien. Het Internationaal Monetair Fonds (imf) stelt dat er
geen bewijs is dat speculatie de oorzaak is
van prijsstijgingen, of deze versterkt heeft.
De G8, een intergouvernementeel forum
van 8 vooraanstaande industriële staten,
stelt in haar communicatie dat de economische basis (en niet speculatie) de oorzaak is van de prijsevoluties. Anderzijds
zeggen diegenen die de theorie bevestigen
dat diversificatie en heroriëntering van
investeringsfondsen en een teveel aan
geld wel degelijk prijsstijgingen veroorzaakt hebben.
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Als betrokkene in het marktgebeuren kan
een landbouwer, handelaar of verwerkende onderneming van land- en tuinbouwproducten de termijnmarkt gebruiken
om effectief risico’s in te dekken. Anders
is het gesteld met de spelers die niet over
goederen beschikken of op de termijnmarkt gaan ‘spelen’ met grotere volumes
dan deze waarover ze beschikken. We
spreken dan van financiële speculatie.
Zuivere financiële speculatie omvat het
kopen en verkopen met het doel winst te
maken uit de prijsbewegingen, zonder
zich met de effectieve verhandeling van
goederen in te laten.
Dit debat is niet nieuw. In de jaren 50
werd in de Verenigde Staten al onderzoek
gedaan naar de financiële speculatie door
beleggingsfondsen, banken, … Tot nu toe

Zuivere financiële speculatie

brachten de marktordeningen weer dichter bij de markt. Daardoor laat de instabiliteit zich de voorbije jaren in toenemende
mate voelen. Concreet gaan vraag en aanbod steeds meer de prijsevoluties bepalen.
Tegelijk zien we dat de opeenvolgende
crisissen investeerders doen zoeken naar
nieuwe, stabiele markten met groeipotentieel op lange termijn en dat speculatief
gedrag vergroot bij gebrek aan regulering.
De roep naar regulering werd de voorbije jaren groter, maar in de praktijk blijkt
dit niet zo eenvoudig te zijn. Er zijn meerdere denksporen, zoals het identificeren
van spelers op de termijnmarkt, het uitsluiten van bepaalde spelers, het in kaart
brengen van de ingenomen posities, het
beperken van de omvang ervan, het invoeren van een verplichting om posities te
lichten (stopzetten) tot zelfs het invoeren
van een zogenaamde vlaktaks of flat rate.

De sterk gestegen volatiliteit in de markt
is een gevolg van verregaande liberalisering en afbouw van landbouwsteun in
vrijwel alle continenten. Hoe dan ook zal
risicomanagement in de komende jaren
aan belang toenemen. Termijnmarkten
zijn een zinvol instrument in het afdekken van prijsrisico’s. Als men effectief over
grondstoffen beschikt en zich op de termijnmarkt voor een gedeelte van de productie indekt, stellen zich in principe weinig problemen en/of gevaren. Anders is
het gesteld als men niet over die goederen
beschikt. Dan gedraagt men zich als speculant en probeert men te profiteren van
voorspelde prijsontwikkelingen. Uiteraard
houdt dit spel risico’s in. In verleden zijn
daaromtrent in de aardappelsector jammer
genoeg reeds ongelukken gebeurd. r
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Termijnmarkten en financiële
speculatie

is het nog onduidelijk welke rol de financiële speculatie heeft op het globale prijsen marktgebeuren. Enerzijds vergroten
financiële speculanten de liquiditeit. Dit is
belangrijk voor diegenen die marktrisico
willen afdekken. Tegelijk dragen financiële speculanten mee het risico … Maar
anderzijds werd reeds aangetoond dat de
in- en uitstroom van grote hoeveelheden
beleggingskapitaal leidt tot meer prijsvolatiliteit, zonder dat de onderliggende vraagen aanbodsituatie daarvoor aanleiding
hoeft te geven. Ook werd reeds duidelijk
dat marktmanipulatie leidt tot ‘kortstondige’ prijspieken en dat de mogelijkheid
bestaat voor ‘speculatiebubbels’.
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ke handel heeft men op de termijnmarkt
geen problemen met de tegenpartij. Het
gebeuren staat onder toezicht van een officiële gecontroleerde instantie (Commissie
voor Bank- en Financiewezen). Toch zijn
er een aantal nadelen. Het risico bestaat
dat het prijsverloop op de termijnmarkt
afwijkt van het prijsverloop op de fysieke
markt. Dat houdt grote gevaren in. Het is,
bijvoorbeeld, ten zeerste af te raden dat
varkenshouders zich gaan indekken op
de Amerikaanse varkenstermijnmarkt,
aangezien het prijsverloop op de Amerikaanse markt er anders kan uitzien dan
op de Europese markten. Het is belangrijk dat termijnmarkten ‘volume’ draaien.
In financiële markten spreekt men in dat
verband van liquiditeit. Indien er te weinig
contracten verhandeld worden, verliest die
markt aan representativiteit. Het is verder
van belang om het verloop dagelijks op
te volgen. De kosten die gepaard gaan
met termijnmarktoperaties, met name de
waarborg en de makelaarskosten, zijn ook
niet onbelangrijk.
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Effecten van het Europees
landbouwbeleid
De gemeenschappelijke marktordeningen
van het Europees landbouwbeleid wisten
volatiliteit effectief terug te dringen. De
opeenvolgende hervormingen van het glb
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Nieuwe ideeën rond voorraadbeheer
Het Europees landbouwbeleid bracht een aantal zekerheden. Niet in het minst bracht het
voorraadbeheer rust op de markt. Het was geen garantie voor een algemene stabilisatie van prijzen, maar wel voor het opvangen van prijspieken. Binnen het beleid werd het
denkspoor van voorraadbeheer verlaten, maar vanuit gerenommeerde instellingen komt
intussen de roep daaromtrent opnieuw naar boven. Op internationaal vlak wordt onder
meer gedacht aan een voorraadbeheer op 3 niveau’s, namelijk het aanhouden van een
fysieke voorraad beheerd door het Wereld Voedsel Programma van de Verenigde Naties
om snel op humanitaire crisissen in te spelen, een voorraadbeheer door landen(groepen)
die in onderling overleg beslissen voorraden af te zetten op de markt om prijspieken op te
vangen en zelfs aan een virtueel, financieel fonds dat speculanten kan ontmoedigen door
zelf posities in te nemen op termijnmarkten.
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